
  

Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”. 

   

   

 

 

 
 

 

  

 

AHBVCSDR AO PEDAL - Grupo BTT 

Está formalizada a Secção “AHBVCSDR AO 
PEDAL” destinada a todos os entusiastas da 
prática do BTT tendo já sido concretizada a sua 
1ª iniciativa: um divertido passeio nocturno, 
junto ao mar, até Belém. A Direcção da 
AHBVCSDR AO PEDAL agradece a todos 
aqueles que a ela se juntaram e … pedalaram 
ou simplesmente acompanharam e apoiaram 
o passeio! OBRIGADO! 

 

Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
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Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 14 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: 

 
FESTAS DE CARCAVELOS 

 

O resultado líquido (cerca de 800 
€) da presença da AHBVCSDR nas 
Festas de Carcavelos será 
destinado a amortizar o custo de 
remodelação do balneário 
masculino (obras a concluir até 
meados de Outubro). 

 

FANFARRA: 
Dia 14 de Setembro de 2014 às 
14h, a fanfarra desloca-se aos 
Bombeiros V. da Amadora afim de 
se participar no Desfile de 
fanfarras na Amadora. 

 

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. 

 

 

Continua a decorrer o prazo para 
inscrições e ingresso na carreira de 
bombeiro voluntário 

FORMAÇÃO 

Irá ter lugar no próximo dia 20 setembro uma acção de formação com uma 
duração de 7 horas com os seguintes objectivos: 

• Conhecer o Sistema Integrado de Emergência Médica em Portugal; 
• Como actuar em caso de acidente ou doença súbita no local de 

trabalho, prestando os primeiros socorros e accionando os meios 
adequados; 

SORTEIO DO ASSOCIADO 

Foi aprovada pela Direcção a realização deste Sorteio na Assembleia Geral 
que terá lugar no próximo mês de Dezembro. A divulgação (Regulamento, 
cartaz e prémios) será realizada a partir do final do corrente mês de Setembro. 

DICA: Regularize as suas quotas! Só assim poderá fazer parte dos “elegíveis” 
 

FESTAS DE CARCAVELOS 

Como é natural os Bombeiros de Carcavelos e 
S. Domingos de Rana marcaram presença nas 
Festas de Carcavelos que tiveram lugar nos 
passados dias 5 e 6 de Setembro. A Direcção 
da Associação agradece o empenho de 
todos os que colaboraram na banca que teve 
o seu maior sucesso numa Sopa da Pedra que, 
apesar da chuva, esgotou! 

OS NOSSOS PROTOCOLOS 

O regresso às aulas: para a preparação de um bom início de ano lectivo 
recorra aos serviços da “PSICOD.A.M. – Centro de Psicologia Dra. Andrea 
Moniz. Consulte o folheto anexo  


