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DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO 

Celebrou-se no passado dia 19 Outubro, em 
Alcabideche o Dia Municipal do Bombeiro. As 
celebrações incluíram a atribuição dos nomes dos 
bombeiros falecidos no combate aos incêndios de 
2013 a duas ruas, uma na freguesia do Estoril e outra 
na freguesia de Alcabideche. 

TORNEIO DE FUTSAL DAS FORÇAS DE SEGURANÇA DO 
CONCELHO DE CASCAIS 

A Equipa representativa dos Bombeiros de Carcavelos e 
S. Domingos de Rana classificou-se em 2º lugar neste 
Torneio que teve o apoio da Junta de Freguesia de S. 
Domingos de Rana ao perder a final contra a PSP de 
Cascais. Como curiosidade, o facto do nosso elemento 
feminino (ver foto) ter apontado os dois únicos golos da 
equipa no jogo da final. 
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42º CONGRESSO DA LBP 

Nos dias 24, 25 e 26 realizou-se 
em Coimbra, o 42º Congresso 
da Liga dos Bombeiros 
Portugueses. A nossa 
Associação foi representada 
pelo vogal da Direcção, Sr 
Ricardo Pires e pelo 
Comandante do Corpo de 
Bombeiros, Sr Paulo Santos. 

INICIATIVA DA PARÓQUIA DE 
CARCAVELOS 

Concluir-se-ão no próximo dia 
30, as orações do Terço 
realizadas nas instalações do 
nosso quartel durante o mês de 
Outubro por iniciativa da 
Paróquia de Carcavelos. 

No próximo mês de Novembro 
a iniciativa prosseguirá nas 
instalações da Sociedade 
Recreativa e Musical de 
Carcavelos. 

SORTEIO DO ASSOCIADO 

NÃO SE ESQUEÇA! 

Tenha as suas quotas 
regularizadas! 

SÓ serão considerados no 
sorteio a realizar na Assembleia 
de dezembro, os números dos 
associados com as quotas em 
dia! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOITE DO FADO 

Como é tradição irá ter lugar 
no próximo dia 29 de 
Novembro a 2ª Noite do Fado 
de 2014. Registe na sua 
agenda. 

 

 

FORMAÇÃO DE BOMBEIROS 

Nos dias 24 e 25 de Outubro os 2 chefes das equipas 
de primeiro socorro, frequentaram em Águas de 
Moura o curso de "Rapid Intervention Team" - Curso 
avançado de salvamento ministrado pela 
Associação Portuguesa de Segurança e Emergência. 
O objectivo é de habilitar estes responsáveis com 
aptidões técnicas que permitam o resgate em 
estruturas colapsadas. 

Durante a última semana, foram ainda ministradas 
diversas acções de formação certificadas pela Escola 
Nacional de Bombeiros: 

 -   Curso de condução fora-de-estrada - 2 bombeiros; 
-   Curso de operações de extinção de incêndios   
    florestais - 4 bombeiros; 
-   Curso de operações de extinção de incêndios  
    urbanos e industriais - 1 bombeiro. 

DIA DE CARCAVELOS 

Igualmente no domingo, dia 
19 a AHBVCSDR esteve 
representada tanto na 
Procissão como na Missa que 
teve lugar no Jardim Júlio 
Moreira pelo Presidente da 
Direcção, Dr. António Leitão, 
e pelo Oficial Bombeiro 
Superior, João Manuel Antão 
dos Santos em representação 
do Corpo de Bombeiros. 

PERIODICIDADE DO BOLETIM 

Este Boletim não tem periodicidade obrigatória. Sempre que a existência de notícias o 
justifique procuraremos emiti-lo. Agradecemos a compreensão           


