
 

       

           

   

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”. 

 

 

 
 

 

   

REGALIAS PARA OS ASSOCIADOS 

Foi recentemente celebrado um protocolo de Cooperação e Parceria com “O Aroma 
de Café” situado junto à agência da Caixa Geral de Depósitos, em Carcavelos. 

Refeição completa de 5€ com desconto de 10% ou refeição completa de 5€ com 
oferta de café.  

CONVITE 
A AHBVCSDR vem convidar V.Exa a estar presente na bênção 
e inauguração do novo AUTOTANQUE que a Associação 
adquiriu e de que passará a dispor para apoio ao socorro, 
dentro da malha urbana de Carcavelos e S. Domingos de 
Rana. 

O evento terá lugar no próximo dia 01 de Março – Domingo - 
pelas 11H30, em frente à Igreja de Carcavelos e será também 
um acto pelo qual esta Associação se associa e comemora a 
Semana Municipal da Protecção Civil, criando melhores 
condições de socorro à população nas nossas áreas 
prioritárias de intervenção. 

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  
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BOLETIM INFORMATIVO      Nº 4 de 2015 
                Fevereiro, 25 

Destaques: 
 
CONSIGNAÇÃO DE 0,5 % DO IRS 

 
Ajude-nos … SEM GASTAR 

DINHEIRO. 
 
O Estado poderá entregar 0,5 % 
do seu IRS aos Bombeiros de 
Carcavelos, e  

 

0,5 % do seu IRS faz, para 
a comunidade,  toda a 

Diferença 
 
Basta colocar no Anexo H, 
Quadro 9 da sua declaração de 
IRS o NIF: 500 997 128 da 
AHBVCSDR. 

  

OBRIGADO 

 
 

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! 

 

 

 
 

PARCEIRO: 
 

Veja o Portal 
CARCAVELOS.COM  

parceiro da AHBVCSDR. 
 

 

 

 

 

REGISTOS  DE  AGRADECIMENTO 

1 – Recebemos da Sra. D.  Maria João Santos Silva, Bombeira de 1.ª no Corpo de 
Bombeiros de Oeiras, em seu nome e em nome do seu Pai (o doente), Adjunto de 
Comando do Q. H. dos B. V. Oeiras, um voto de agradecimento aos colegas Sónia Barata 
e Hugo Guerreiro, do nosso Corpo de Bombeiros  pela RAPIDEZ E PROFISSIONALISMO com 
que, no dia 12-02-2015 pelas 12h00 a pedido do Codu e por falta de ambulâncias 
disponíveis em Oeiras, o socorreram na Av. Copacabana em Oeiras.  

2 – O INEM partilhou públicamente um agradecimento à equipa do Corpo de Bombeiros 
de Carcavelos e S. Domingos de Rana - Pedro Mesquita e Pedro Santos – numa actuação 
de socorro. Pode ver acedendo ao link: 

http://www.inem.pt/inemtv 

  

Semana da Protecção Civil 

A exemplo de anos anteriores o Serviço Municipal de Protecção Civil de Cascais 
organiza a semana da protecção civil que está a decorrer no Cascais Shopping entre 
23 de Fevereiro e 1 de Março, na qual participarão todos os CB's do município. 

Este ano o tema base serão os riscos urbanos, realizando-se um exercício de incêndio 
no dia 26 e um seminário técnico no dia 27 de Fevereiro.  


