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BOLETIM INFORMATIVO      Nº 11 de 2014 

 

Contactos da 

Associação 

 

 Rua Bombeiros Voluntários de 
 Carcavelos, 
 2775-694 Carcavelos 
 

 Telefones 
 Geral 21 458 47 00 

 Secretaria: 21 458 47 10 
 

 Email:secretaria@ahbvcsdr.pt 
 

www.ahbvcsdr.pt 
 

CANAL MEO nº 929141 

 
Destaques: 

 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

 
Quando vier à praia 

estacione o carro na nossa 
área e ajude os bombeiros. 

 
1 € / dia 

 
GEMINAÇÕES: 

 
Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de 
Almodôvar  

e 
Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de 
Macedo de Cavaleiros 

 
PARCEIRO: 

 
Veja o Portal CARCAVELOS.COM  

É o mais recente 
parceiro da AHBVCSDR. 

 

 

 
SORTEIO DO ASSOCIADO 

 

A Direcção da Associação tem em preparação o SORTEIO DO ASSOCIADO 
cujo Regulamento será oportunamente divulgado. 
 
Este Sorteio terá por objectivo premiar 5 dos associados com quotas em dia, 
independentemente da sua data de inscrição. 
 
Por isso, não se esqueça: regularize a situação das suas quotas mantendo-as 
em dia e será, automaticamente candidata(o) a um dos prémios. 
 

NOITE DO FADO 
 

No passado dia 28 de Junho teve lugar mais uma Noite do Fado que 
proporcionou um agradável convívio a todos os que se deslocaram ao nosso 
Quartel. Ao habitual coordenador, Sr. Raul Costa, e a todos os que 
colaboraram para a concretização do evento, a Direcção agradece o 
esforço e a dedicação. 

CICLO DE WORKSHOPS 
 

Se estiver por cá e pretender  
valorizar-se pessoalmente aproveite 
o Ciclo de Workshops que irá ter 
lugar no próximo mês de Agosto na 
nossa Associação (folheto em 
anexo). Poderá inscrever-se na 
Secretaria da Associação de 
acordo com os temas que mais lhe 
agradarem. 

 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS APOIA 
OS CORPOS DE BOMBEIROS DO CONCELHO 

 
No dia 16 do corrente mês Julho, a Câmara 
Municipal de Cascais fez a entrega de 200 
pares de botas às cinco Corporações de 
Bombeiros do Concelho como reforço do 
equipamento de protecção individual no 
combate aos fogos florestais tendo sido a 
primeira Câmara Municipal do país a fazê-lo.  
 
O Corpo de Bombeiros de Carcavelos e S. 
Domingos de Rana agradece a entrega dos 
40 pares recebidos. 

POSTO SOCORROS DA PRAIA DE 
CARCAVELOS 

 
Durante os meses de Maio (15 dias) 
e Junho, o nosso Posto de Socorros 
registou a seguinte atividade: 
 
- Assitências no posto: 65 pessoas; 
- Evacuadas para Unidade    
  hospitalar: 6 pessoas; 
- Acompanhamento por VMER: 1    
  Pessoa; 

 


