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SABIA QUE…. 

- A Associação tem anualmente uma média de 25200 ocorrências? 

- A equipa de Futsal da AHBVCSDR foi a brilhante vencedora de um torneio 
disputado em Rio Maior no fim de semana de 15 e 16 de Novembro? 

FANFARRA 

A equipa da Fanfarra 
levará a efeito um 
novo BAILE, no próximo 
dia 6 de Dezembro 
2014. 

 

AGRADECIMENTO 

Em virtude da fanfarra ter participado nas festas de S. João da Rebelva, o GIMBR- Grupo 
de Instrução Musical e Beneficência da Rebelva, agraciou a Associação com um 
donativo para apoiar a fanfarra. A Direcção agradece. 

PERIODICIDADE DO BOLETIM 

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

Agradecemos a compreensão. 

NOITE DO FADO EM 
CARCAVELOS 

Gosta de Fado? 

No próximo dia 29 
Novembro, pelas 22 
horas irá ter lugar mais 
uma NOITE DO FADO EM 
CARCAVELOS. 

Venha divertir-se…. 
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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 (Art. 
7º do regulamento)! 

NOVO  AUTOTANQUE 

Encontra-se em fase final de acabamentos um novo autotanque que brevemente irá apetrechar 
as viaturas de socorro da Associação. 

Virá especialmente equipado para intervenção das freguesias de Carcavelos e S. Domingos de 
Rana uma vez que o autotanque da Corporação é demasiado grande para circular nas ruas da 
malha urbana. 

 


