
 

       

           

   

Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos  2775-694 CARCAVELOS 

Telefones: Geral – 21 458 47 00 //  Secretaria: 21 458 47 10  //  Email: secretaria@ahbvcsdr.pt  //  Canal MEO: n.º 929141 
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”. 

 

 

 
 

 

  

* * * * 
Entre 14 e 23 de Novembro, 5 elementos do Corpo de 
Bombeiros frequentarão uma nova acção de formação de 
“Condução de veículos fora da estrada” ministrada pela 
Escola Nacional de Bombeiros na Malveira (Sintra). 

No passado fim-de-semana o Chefe Rui Mónica frequentou 
um curso de “Liderança e Motivação”. 

A Bombeira Isabel de Noronha Candeias concluiu com 
sucesso o estágio de Formadora de “Incêndios Urbanos e 
Industriais”. 
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FANFARRA 
 
A equipa da Fanfarra 
levará a efeito um novo 
BAILE, no próximo dia 6 de 
Dezembro 2014. 
 

 

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! 

 

 

Sabia que….  
O REFEITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO serve almoços a preços convidativos e que os 
Associados podem frequentá-lo livremente?   

VENHA VISITAR-NOS e aproveite a oportunidade para conhecer melhor toda a estrutura 
para a qual contribui voluntariamente. 
 

AGRADECIMENTO 

Por oferta da Junta de Freguesia de S. Domingos de 
Rana e União das Freguesias de Carcavelos e 
Parede, a nossa Associação recebeu 3 bancos de 
jardim. 

A Direcção agradece reconhecidamente as 
ofertas. 

REGALIAS  PARA  OS 
ASSOCIADOS 

Foi recentemente celebrado 
um protocolo de cooperação 
mútua na área da saúde e 
assistência domiciliária aos 
nossos associados  com a 
CONDOMETRA, Lda – Your 
Doctor. Se  pretender  conhecer 
mais detalhes, por favor, 
contacte a clinica através do 
Tel.: 210 960 497 ou Site: 
www.yourdoctor.pt 

FORMAÇÃO DE BOMBEIROS 
 
No início de 2015 irá realizar-se um curso de “Salvamento em 
Grande Ângulo”. 

Este curso permite a aquisição de conhecimentos e 
técnicas de resgate urbano a grande altura, em falésias, 
poços, etc. As provas de selecção tiveram lugar no nosso 
quartel durante o fim-de-semana de 08 e 09 Novembro. 


