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Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de
Carcavelos e São Domingos de Rana
- AHBVCSDR Centenário 1911 – 2011
DIA EUROPEU SEM CARROS

DESTAQUES

No passado dia 22 setembro celebrou-se o Dia Europeu
sem carros.

- UAAR Unidade Autónoma
de Ar Respirável

As Escolas EB1 dos Lombos/JI e EB1 de Carcavelos
levaram a efeito uma actividade comemorativa com um
percurso pedestre/ciclável
iniciado na escola dos
Lombos e finalizado na Quinta da Alagoa.
A AHBVCSDR participou no evento com dois elementos
que fizeram o trajeto de bicicleta.

A AHBVCSDR E A COMUNIDADE
Formação a Empresas

No passado dia 13/10/2017 foi
ministrada uma formação de
Socorros na Casa da Criança Estabelecimento Prisional de
Tires.

Se
é
praticante
de
actividades subaquáticas
com recurso a garrafas de
ar ou se, simplesmente,
necessita de recarregar de
ar
comprimido,
a
AHBVCSDR
dispõe
de
equipamento
certificado
para tal operação.
Sempre
que
necessitar
dessa acção, urgente ou
não, pode recorrer aos
nossos serviços.
Contacte-nos!
E-mail: secretaria@ahbvcsdr.pt
Tel.: 21 458 47 00

No mesmo dia foi ministrada
uma formação de Socorros no
Intermarché de São Domingos
de Rana

SECÇÃO DESPORTIVA
Torneio de Futsal
São Brás de Alportel
No passado dia 14-10-2017 a equipa de
futsal da AHBVCASDR deslocou-se a São
Brás de Alportel a fim de participar na
maratona de Futsal Inter - Bombeiros em
homenagem ao ajudante de comando
Sr. Teodomiro Alves.
Com a participação de oito Corpos de
Bombeiros a AHBVCSDR classificou-se em
3º lugar e melhor marcador foi o seu
Bombeiro Guilherme Moreira.

VISITE-NOS EM
www.ahbvcsdr.pt
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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