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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”. 

 

 

 
 

 

   

SIMULACRO  DE  INCÊNDIO 

No passado dia 18 março realizou-se 
um simulacro de incêndio nas 
instalações da Casa dos Professores 
(Lar de 3ª Idade) no Junqueiro, 
Carcavelos. Este simulacro visou 
exercitar os procedimentos internos 
da instituição no âmbito das MAP 
(Medidas de Auto-Protecção) postas 
em prática 

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, 24 

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 de março! 

 

 
 
 
 

PARCEIRO: 
 

Veja o Portal 
CARCAVELOS.COM  

parceiro da AHBVCSDR. 
 

 

 

 

Sabia que… 

• O Corpo de Bombeiros da AHBVCSDR, em 2012, fez 2054 serviços INEM? e em 
2014 fez 3721 serviços INEM? Um Aumento superior a  80%! 

• A Associação criou um FUNDO SOCIAL DO BOMBEIRO para acudir a situações 
de extrema necessidade. O Fundo é gerido por uma comissão formada por 1 
elemento do Comando; 1 elemento da Direção e 1 representante do Corpo 
de Bombeiros e é constituido a partir de verbas provenientes dos vários tipos de 
serviço prestados pelo Corpo de Bombeiros. 

 

REUNIÃO  DE  SECRETARIADO 

No passado dia 09 de março teve 
lugar nas nossas instalações uma 
reunião do Secretariado dos 
bombeiros do Concelho de Cascais. 

Foram discutidos temas de interesse 
comum, nas áreas da formação, bem 
como, da sustentabilidade e 
representatividade, das AHBV do 

município. 

AGRADECIMENTO  DO  SR.  COMANDANTE  DOS  BOMBEIROS  V.  PAREDE 

INCÊNDIO  NA  TRATOLIXO 

“Pelas 15h15m do dia 08.03.2015, foi o Corpo de Bombeiros de Parede chamado a 
intervir num incêndio que deflagrou no pavilhão “L” da empresa Tratolixo, em Trajouce. 

O incêndio foi dado como dominado após cerca de 07h30m de combate. 

O Incêndio só não tomou proporções de maior gravidade graças à prestação inicial 
da equipa da Corporação de Parede, posteriormente auxiliada pelas Corporações de 
Carcavelos/ S. Domingos de Rana e Alcabideche. 

Impõe-se assim  reconhecer o bom trabalho desenvolvido ao longo de mais de 6 horas 
de combate contínuo, pelo que aqui deixo o meu sincero agradecimento partilhado 
com o da administração da Empresa Tratolixo”. 


