
 

       

           

   

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”. 

 

 

 
 

 

   

A   AHBVCSDR   e   a   Comunidade 

- Foi já concluído o processo de formação na área de segurança dos colaboradores da 
empresa RECOLTE, formação essa ministrada pelo Comandante, pelo Adjunto de 
Comando e pelo Chefe Carlos Roque. 

“Uma empresa que se preocupa com os seus colaboradores é uma empresa 

que merece a confiança da comunidade” 

 - Com a ajuda de um grupo de voluntários e correspondendo ao pedido do Papa 
Francisco para que a igreja seja uma entidade de portas abertas, a igreja de Carcavelos 
está agora sempre aberta entre as 9.00h e as 20.00h; 

- No corrente mês de Março, todas as 5ªs feiras, pelas 21.30h, o Terço “Itinerante” será 
rezado nas nossas instalações; 

PERIODICIDADE DO BOLETIM 

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

Agradecemos a compreensão. 
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                     Março, 03 

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 

 

BENÇÃO   DO   NOVO  
AUTO – TANQUE 

Realizou-se no passado 
Domingo a bênção do novo 
Auto-tanque.  

O Boletim dedicará um 
número especial a esta 
cerimónia. 
  

 
 
 
 
 
 

PARCEIRO: 
 

Veja o Portal 
CARCAVELOS.COM  

parceiro da AHBVCSDR. 
 

 

 

 

 

VENDA   DE   GARAGEM 

A favor da nossa Fanfarra, realizou-se no 
passado Sábado, 28 de Fevereiro, a anunciada 
venda de garagem evento que se espera 
venha a ter alguma regularidade. A Fanfarra 
merece-o!  

SEMANA   DA   PROTECÇÃO   CIVIL 

No Cascais Shopping concluiu-se no passado dia 1 de Março, o diversificado 
programa da Semana da Protecção Civil, em Cascais.  Mais uma vez A AHBVCSDR 
esteve presente. 


