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OFERTA  DE  MATERIAL  INFORMÁTICO 

A ACCENTURE ofereceu  dez computadores à AHBVCSDR. A Direção agradece a doação pois irá 
agilizar os procedimentos e por consequência permitir melhor apoio á comunidade. 

 

 

Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 17 de 2015 
                      Julho, 31 

Destaques: 
 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 
 

Quando vier à praia 
estacione o carro na nossa 
área e ajude os bombeiros. 

 
1 € / dia 

 

 

 

NOVA   RECRUTA 

Está em curso a nova recruta 
com o ingresso de estagiários 
que iniciarão a instrução em 
Outubro próximo. O corpo de 
bombeiros está cada vez mais 
cosmopolita, permitindo que 
jovens com origens em diversos 
países, desenvolvam também o 
seu voluntariado nos Bombeiros. 
Atualmente o corpo de 
bombeiros integra jovens 
oriundos de: 

- Cabo Verde; 

- Guiné; 

- Brasil; 

- Roménia; 

- Maldávia; 

- Perú; 

- Turquia. 
 

BOAS  FÉRIAS 

Para si e para nós que 
também temos! 

Voltamos na 2ª quinzena de 
Agosto. 
 

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. 

FORMAÇÃO  DE  TAS 
A Direção decidiu contratualizar 10 novos cursos 
de Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS), o 
qual decorrerá no nosso quartel em horário pós-
laboral até final do ano. Este investimento de 
cerca de 9.000€ na formação, visa dotar o nosso 
corpo de bombeiros de um maior número de 
pessoal qualificado na tripulação das nossas 
ambulâncias, cumprindo assim o desígnio de servir 
a nossa comunidade com as melhores condições 
técnicas possíveis.  

 

FESTAS DE CARCAVELOS 

Entre 23 e 25 de Julho tiveram lugar as tradicionais Festas de Carcavelos. 

Embora as três noites tenham estado frescas o ambiente foi muito agradável e 
a população pode conviver e ouvir as actuações dos artistas convidados (ver 
boletim anterior. A tenda dos bombeiros salientou-se uma vez mais por uma 
“sopa da pedra” genuina. 

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA 

A Direcção continua a proporcionar a 
melhoria de equipamento e segurança 
operacional do seu Corpo de Bombeiros. 

Foram esta semana recebidos 5 ARICAS 
(Aparelhos Respiratórios Isolantes de Circuito 
Aberto) 


