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 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 

 
 
 

NOITE DO FADO EM 
CARCAVELOS 

No próximo dia 30 de maio, 
pelas 22h, realiza-se mais uma 
noite do FADO. 

Compareça no nosso quartel, 
venha divertir-se. 
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ACÇÕES  DE  FORMAÇÃO 

Realizaram-se recentemente  duas acções de formação destinadas ao pessoal do Hotel 
Riviera. Esta formação, no âmbito da colaboração existente, visou preparar os 
colaboradores do hotel na vertente da utilização de extintores, tendo a mesma sido 
ministrada pelo Sr. Comandante e pelo Sr. Adjunto de Comando da AHBVCSDR.  

Os conhecimentos adquiridos serão postos em prática em futuro simulacro. 

 

AGRADECIMENTO 

“A Direcção e o Comando da AHBVCSDR agradecem a participação de todos quantos 
ajudaram a colocar no Orçamento Participativo o nosso projeto VUCI- Veiculo Urbano 
de Combate a Incêndios em primeiro lugar. 

A união de todos os membros desta casa foi essencial para conseguir este primeiro lugar 
e  foi extremamente elogiada por todos os presentes sendo  o primeiro passo para se 
renovar uma frota que em condições normais não seria possível. 

A todos muito obrigado” 

 “Louvo a atuação exemplar, pronta e expedita, bem como a elevada simpatia demonstrada pelo 
piquete que teve de serviço no passado dia 2 do corrente mês. 

Com efeito, nessa data, em hora que não sabe precisar mas julga ter sido cerca das 20h00, o 
signatário dirigiu-se ao Quartel dos Bombeiros de Carcavelos com o propósito de reportar uma fuga 
de gás que, na sua perspetiva, estaria em curso numa das frações que integram o prédio onde 
reside, na Rua D. Maria das Dores Paiynho – Carcavelos. 

Na circunstância, ainda mal tinha reportado a situação, já o carro dos bombeiros, bem como a 
ambulância se preparavam para partir. Felizmente foi falso alarme! 

Todavia, não queria deixar de realçar o profissionalismo, o voluntarismo e a simpatia que 
demonstraram no exercício das suas funções. 

Nessa conformidade, quero agradecer a V. Exa. em meu nome e dos demais residentes a pronta 
atuação dos seus homens, convicto de que a população de Carcavelos está em segurança com 

os profissionais que dispõe.”         (Luís Gonçalves) 

 

ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO – 2015 
Na primeira sessão do Orçamento Participativo 2015, na freguesia de Carcavelos, que 
teve lugar no nosso quartel no passado dia 04 maio, o projecto dos Bombeiros de 
Carcavelos - Aquisição de uma viatura VUCI (Viatura Urbana de Combate a Incêndios) 
obteve o 1º lugar com 89 votos. 

BOM  TRABALHO - 1 
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NOVOS  ÓRGÃOS  SOCIAIS 
Decorreu no passado dia 08 maio a apresentação pública dos novos Órgãos Sociais 
eleitos em 21 de abril.  

Na cerimónia foi apresentada a nova estrutura de Comando do Corpo de Bombeiros, o 
plano de acção para o verão do corrente ano e a evolução  do projecto da ampliação 
do quartel. 

 Prezado Associado - Usufrua dos nossos serviços: 
- MEDICINA DENTÁRIA  - Dra. Ana Isabel Gonçalves  - Tlf:  21 458 4700 

- OSTEOPATIA  - Dra. Daniela Lopes     - Tlm:  965 714 838 
- PSICOLOGIA CLÍNICA - Dra. Ana Paula Gaspar    - Tlm:  917 236 019 

                                                                       - Dra. Janina Kahler           - Tlm:    966 505 725 

Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de cada especialidade 
ou o telefone n.º 21 458 4714. 

 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 

 

O CANTINHO DA FANFARRA 
 

 

Presença na sessão de 8 maio 

O CANTINHO DO 

 BTT …AO PEDAL 

 

Bicicletas da praia 
recuperadas e apresentadas 

na sessão de 8 de maio 

 

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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 “Venho por este meio louvar o vosso trabalho esta madrugada, não apenas por terem controlado o 
incêndio no eco ponto sem danos de maior (à excepção do automóvel que se encontrava 
estacionado mais perto do incêndio), mas sobretudo por terem controlado a situação sem qualquer 
espalhafato ou sirenes, o que teria causado certamente grande tumulto num bairro residencial 
àquela hora da madrugada e teria dificultado o vosso trabalho e o das autoridades presentes no 
local. 

Da mesma forma que acho que os cidadãos devem queixar-se quando se deparam com situações 
que não são correctas também acredito que devem louvar e dar o devido valor quando um serviço 
público é prestado de forma exemplar. Assim fica registado o meu agradecimento e o meu louvor 

aos vossos serviço.”      (D. Maria Beatriz Borges) 

BOM  TRABALHO - 2 

BAILE  DA  FLÔR 
A União de Freguesias de Carcavelos e Parede realizou um baile para os seniores da 
freguesia. O evento teve lugar no passado dia 06 de maio no quartel da AHBVCSDR. 


