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Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de
Carcavelos e São Domingos de Rana
- AHBVCSDR Centenário 1911 – 2011
DIA DO BOMBEIRO PORTUGUÊS
Realizou-se no passado dia 28 de maio, o Dia do Bombeiro Português 2017, organizado pelo secretariado das
Associações de Bombeiros do Concelho de Cascais, Liga de Bombeiros Portugueses, Federação de Bombeiros
do Distrito de Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais e do Comando Distrital de Operações de
Socorro de Lisboa.
As cerimónias tiveram a presença do Senhor Presidente da República e, no seu desfile final, esteve presente o
maior número de estandartes até hoje reunido num único desfile.

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO E RESGATE - RIT
Integrado nas comemorações do 106º aniversário, a
AHBVCSDR irá realizar uma ação demonstrativa de uma
das áreas que desempenhamos para divulgação junto da
população.
Temos elementos recém-formados em resgate urbano,
nomeadamente em estruturas colapsadas ou em risco de
colapsar e o objetivo será realizar diversas manobras em
contexto de competição, ou seja, com intervenção de
outros corpos de bombeiros, possibilitando não só o seu
treino mas também a possibilidade da comunidade assistir
às técnicas desenvolvidas nesta vertente do socorro.
Para que tal seja possível, pretendemos utilizar o espaço
junto ao “Santini” (atrás do quiosque) para aí fazer a
montagem de alguns obstáculos (em madeira). A data
pretendida é no dia 15 de Junho, quinta-feira, entre as 10
e as 12 horas, constituindo-se assim num evento público,
não interferindo, na nossa opinião, com a normal atividade
do espaço.

Prezado Associado - Usufrua dos nossos serviços:
- MEDICINA DENTÁRIA

- Dra. Ana Isabel Gonçalves - Tlf:

21 458 4700

- OSTEOPATIA
- PSICOLOGIA CLÍNICA

- Dra. Daniela Lopes
- Dra. Ana Paula Gaspar
- Dra. Janina Kahler

965 714 838
917 236 019
966 505 725

- Tlm:
- Tlm:
- Tlm:

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

13.530 hectares é a área ardida desde o início de 2017, dez vezes superior ao
mesmo período de 2016…

Parque de
estacionamento

A AHBVCSDR EM MOVIMENTO
À medida que o Verão se aproxima a actividade operacional cresce. A título de
exemplo, no passado dia 3 de junho, desde as equipas de primeira intervenção e do
pessoal afeto ao transporte de doentes, num total de 9 Bombeiros, assegurámos
também, como habitualmente, a prevenção na Praia de Carcavelos com 7 Bombeiros.
Também ao nível da formação estiveram empenhados 11 Bombeiros no curso BREC –
Busca e Recuperação em Estruturas Colapsadas - Nível II que decorreu no Seixal e no
curso de Combate a Incêndios Florestais – Nível II que decorreu no Cadaval.
A comunidade e os que nos visitam podem contar com o nosso Corpo Operacional.

Já está aberto o parque
de estacionamento da
AHBVCSDR situado junto
à praia de Carcavelos.
Ajudando nesta causa
está a contribuir para a
renovação e ampliação
do quartel.

PROTOCOLOS E PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
Novo acordo

ACTIVIDADES DA FANFARRA

A AHBVCSDR E A COMUNIDADE - I

24 de junho 2016- Aniversario União
Desportivo de Rana

O Coral Capela Nova apresenta-se em
concerto no domingo, dia 25 de junho,
pelas 16 horas, na Igreja de Nª Senhora
dos Remédios em Carcavelos, com um
programa dedicado à Música Sacra
Europeia, sob a direção de Fernando
Pinto.

2 de julho 2017Associação

Aniversário da

9 de julho 2017- Procissão São
Domingos de Gusmão
21 de julho 2017- Festas de Porto Alto
20, 21 e 22 de julho 2017- Festas de
Carcavelos
23 de julho 2016- Saída para Caxias
(aniversário da freguesia)

De
autores
tão
variados
como
Monteverdi, Casals, Bruckner, Rheinberger
e
Rossini,
serão
executadas a
cappella obras primas do reportório coral
do continente europeu, maioritariamente
dos períodos renascentista e romântico.
A entrada é livre, condicionada
disponibilidade dos espaços.

Solóptica de Tecnióptica
– Sociedade de Artigos de
Óptica, Lda.
Av. 25 Abril, 76 D
2750-511 Cascais
Tel: 214828490
Email: geral@oculistasoloptica.com
Site: www.oculistasoloptica.com

Desconto a praticar a todos os
Associados, funcionários e
familiares diretos

VISITE-NOS EM
www.ahbvcsdr.pt

à

A AHBVCSDR E A COMUNIDADE - II
No dia 15 de Junho a Paróquia de Carcavelos celebra a Solenidade do Corpo de Deus
com uma única Santa Missa Solene às 10h30 seguida de Procissão Eucarística pelas ruas
de Carcavelos.

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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