
 

       

           

   

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”. 

 

 

 
 

 

    

PARQUE  AMBIENTAL  na  AHBVCSDR  

A implementar em junho de 2015,  englobado nos objetivos da Associação, que tem 
por  finalidade principal a proteção desinteressada de vidas e bens, este parque será 
constituído por um conjunto de intervenções na recuperação e reciclagem de produtos, 
em defesa do meio ambiente. Serão recolhidos equipamentos elétricos e eletrónicos, 
pilhas, papel, cartão, roupas usadas, tampinhas plásticas, óleos etc.. Proporcionará 
igualmente um meio de financiamento da associação e, em simultâneo, um contributo 
para a educação cívica da comunidade. A Direção apela à colaboração de todos os 
associados e não só. Oportunamente, será difundida publicidade solicitando a entrega 
desses produtos e equipamentos no quartel.  Aceitam-se desde já sugestões para a 
dinamização de funcionamento deste PARQUE.  

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 13 de 2015 
                      Maio, 27 

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 

 

INAUGURAÇÃO  DA  
ROTUNDA  NELSON  

MANDELA 

A AHBVCSDR esteve presente na 
inauguração da Rotunda Nelson 
Mandela, na Parede cuja 
cerimónia teve lugar no 
passado dia 22 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. 

 

 

 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. 

BURLA  NOS  PEDITÓRIOS 

A Associação tem sido informada nos últimos dias que algumas pessoas 
“fardadas” andam a pedir em nome dos bombeiros. 

Informamos a população que tal acto não corresponde à verdade! 

Se pretender ajudar dando um donativo, agradecemos que o faça 
exclusivamente na Associação. 
 

PRAIA - POSTO  DE  SOCORROS 
Foram adquiridos novos equipamento para 
o Posto de Socorros da praia a funcionar 
desde 16 de maio.  

Trata-se de 2 mochilas equipadas com 
material de trauma e de reanimação, 
possibilitando desse modo um socorro mais 
célere e de melhor qualidade. 


