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Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº 11 de 2016 

                      maio, 10 

Destaques: 

CONSIGNAÇÃO DE  

0,5 % DO IRS 
Ajude-nos … SEM GASTAR 

DINHEIRO. 

0,5 % do seu IRS faz, para 
a comunidade,  toda a 

diferença 

Basta colocar no Quadro 11 
da folha de rosto  da sua 

declaração de IRS 

o  NIF:  500 997 128 

da   AHBVCSDR. 

 

PEREGRINAÇÃO  A  FÁTIMA 

Num espírito solidário de  
colaboração,  os    Corpos 
de Bombeiros de Parede e 
de Carcavelos/S. Domingos 
de Rana  apoiam em 
conjunto  a peregrinação 
anual a Fátima da Paróquia 
de Parede através da 
cedência de uma ABTM. O 
veículo estará assim no 
apoio dos peregrinos até ao 
próximo dia 13 de Maio. 

 
PARQUE  DE  ESTACIONAMENTO 

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

2 € / dia 

 

 

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. 

SECÇÃO  DESPORTIVA  DA  
AHBVCSDR 

A equipa de futsal da AHBVCSDR 
participou num torneio organizado 
pelos Bombeiros Municipais de 
Santarém. 

Foi alcançado um honroso 3º lugar 
por equipas. O bombeiro 
Guilherme Moreira foi o melhor 
marcador e ainda foi atribuido um 
prémio para a jogadora e 
bombeira Paula Antunes. 

BAILE  SOLIDÁRIO 

Decorreu no passado dia 08 de Maio o baile solidário, organizado pela Sociedade 
Recreativa Outeirense, a favor da AHBVCSDR e integrado na Campanha VSAT de 
angariação de fundos. 

A Direcção agradece a iniciativa. São pequenos gestos como este que nos ajudam a 
alcançar os nossos objectivos. OBRIGADO! 

VISITA  A  ESMORIZ 

Elementos da Direcção, do Comando e um elemento do Corpo Activo, aceitaram o 
convite formulado pela firma Jacinto e deslocaram-se a Esmoriz por ocasião da 
celebração de mais um aniversário da firma. A ocasião foi aproveitada  para observar o 
ponto de situação da encomenda das novas viaturas. 

 


