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PERIODICIDADE DO BOLETIM 

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

Agradecemos a compreensão. 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 1 de 2015 
                  Janeiro, 27 

Destaques: 
 

DONATIVO RENOVA 

A AHBVCSDR disponibilizou as 
suas instalações para 
armazenamento e distribuição 
de produtos doados pela 
RENOVA a várias instituições de 
benemerência. 
 

OUTRAS ACTIVIDADES 
 

A Direcção regista com 
satisfação que tanto a Fanfarra 
como o Grupo BTT finalizaram 
2014 com saldos positivos, 
respectivamente de 245.99 € e 
101.90 €. 
 

FORMAÇÕES 

Entre os dias 05 e 07 Janeiro, o 
Adjunto de Comando, Sr Pedro 
Carvalho frequentou na Escola 
Nacional de Bombeiros - Centro 
de Formação Especializado em 
Incêndios Florestais da ENB 
(Lousã),o curso de Segurança e 
Comportamento do Incêndio 
Florestal  

Nos próximos dias 30 e 31, no 
quartel dos Bombeiros de 
Sacavém, irão decorrer os 
exames distritais para ingresso 
na carreira de Bombeiro. Estão 
convocados 10 dos actuais 
estagiários da nossa corporação 
os quais, em caso de 
aprovação, frequentarão o 
estágio formal prevendo-se, 
após a aprovação final, a sua 
integração na carreira em 
meados de 2015. 

 
 

PARCEIRO: 
 

Veja o Portal 
CARCAVELOS.COM  

É o mais recente 
parceiro da AHBVCSDR. 

 

 

 

 

 

REUNIÕES 

ANPC – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL 

No dia 22 de Janeiro de 2015 decorreu uma reunião entre a Direcção e Comando da 
AHBVCSDR e o Senhor Director da ANPC onde se trataram assuntos relacionados com o  registo 
de ocorrências,  o Regulamento do Corpo de Bombeiros, nomeadamente a carreira de oficiais 
bombeiros e técnicos especialistas, bem como do projecto da ampliação do quartel.  

2014 – BALANÇO OPERACIONAL 

Em reunião para a qual foram convidadas Instituições da área da Segurança (Capitania do 
Porto de Cascais, PSP, Comandante Operacional Municipal, CODIS - Comandante Operacional 
Distrital, ANPC) e diversas Entidades Locais (Paróquia de Carcavelos, Associações  Culturais e 
Desportivas, PraiaViva, Musa) e vizinhas (Bombeiros de Parede), o Comando e a Direcção 
fizeram a apresentação dos resultados operacionais de 2014 e dos principais projectos para 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO CONSULTIVO DE FUNCIONÁRIOS DA AHBVCSDR. 

A Direção decidiu criar o Conselho Consultivo de Funcionários da AHBVCSDR que iniciará 
funções no corrente mês de Janeiro de 2015 e que terá como principais missões emitir pareceres 
e ser órgão de consulta da Direção relativamente a  medidas relacionadas com os funcionários 
da Associação. Será composto por membros eleitos pelos funcionários e por representantes da 
Direção e reunirá trimestralmente ou sempre que convocado. 

A primeira reunião realizár-se-à no próximo dia 28 Janeiro, pelas 18h. 

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA AMPLIAÇÃO DO QUARTEL 

No dia 30 de Janeiro, pelas 21H00 terá lugar a 1ª Reunião. 

AHBVCSDR ao pedal 

Uma representação do 
Núcleo de BTT esteve 
presente na 4ª 
Maratona da Abrigada 
que teve lugar no dia 18 
Janeiro. 

VENDA DE GARAGEM 

Se tiver algo de que, embora em estado aceitável, se queira desfazer dispõe de boa 
oportunidade: ofereça aos Bombeiros e poderá contribuir para ajudar a nossa Fanfarra. A Venda 
de Garagem é já no próximo dia 28 Fevereiro! 


