
 

       

           

   

 

Associação Humanitária de Bombeiros  
Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
- AHBVCSDR -  

Centenário 1911 – 2011 

Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos  2775-694 CARCAVELOS 

Telefones: Geral – 21 458 47 00 //  Secretaria: 21 458 47 10  //   

Email: secretaria@ahbvcsdr.pt  // https://www.facebook.com/ahbvcsdr// www.ahbvcsdr.pt 
Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para secretaria@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”. 

BOLETIM INFORMATIVO    Nº 03 de 2018 
             Fevereiro, 28     

SEMANA  MUNICIPAL  DA  PROTECÇÃO  CIVIL 
Até ao próximo dia 4 de Março, está a decorrer no CascaiShopping a habitual SEMANA  DA PROTECÇÃO CIVIL do 
nosso Concelho. 

Faça uma visita e aproveite a oportunidade para tomar contacto com todas as Forças representadas, seus meios e 
seus serviços. 

Já agora não esqueça que “de pequenino é que se torce o pepino” e leve os seus filhos e os seus netos. Poderão 
passar uns momentos muito agradáveis e melhorar os seus conhecimentos quiçá fazer germinar o “bichinho” da 
Protecção Civil futura. 
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DIREITO  DE  SUPERFÍCIE  DE  TERRENO  URBANO 
Celebrou-se no passado dia 22 do corrente mês de Fevereiro, na Camara Municipal de Cascais, a escritura de 
cedência do direito de superfície do terreno anteriormente destinado a um novo quartel. 

Sob a supervisão da Câmara Municipal de Cascais e pelo prazo de 50 anos, prorrogável, a AHBVCSDR poderá 
conseguir benefícios que permitam assegurar a sua sustentabilidade garantindo e melhorando os serviços que 
presta à comunidade pelos mais variados meios. 

Com os mesmos objectivos e como consequência dos elevados custos actuais de construção de um novo 
quartel, a Direcção da Associação tomou, em 2016, a decisão de avançar para a ampliação e requalificação 
das actuais instalações. 

As obras deverão ser iniciadas no próximo mês de Abril prosseguindo deste modo a concretização do principal 
objectivo da actual Direcção: o crescimento e a valorização de todos as activos - humanos, técnicos e 
estruturais - da Associação e do seu Corpo de Bombeiros. 
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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. 

  

DESTAQUES 

 

NOITE DE FADOS 

Dia de 07 Abril de 2018 

 
 

FANFARRA 
Aproveite a oportunidade 

para se juntar a nós 

 
 

VISITE-NOS EM 
www.ahbvcsdr.pt 

 
OU  NO  SITIO 

WWW.CARCAVELOS.COM 
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INTERACÇÃO  COM  A  COMUNIDADE 
Visitas  ao  quartel 

 
No passado dia 31 de Janeiro 
recebemos a visita das 
crianças do Jardim de 
Infância de Carcavelos, 
ficaram a conhecer as nossas 
viaturas e o quartel. 
 
 
 
 
No dia 17 de Fevereiro o 
Grupo 12 de Escoteiros de 
Sassoeiros estiveram no 
quartel. Foi ministrada uma 
pequena formação de 
Suporte Básico de Vida e 
como utilizar um extintor 
 

FORMAÇÃO  PROFISSIONAL 

- Nos passados dias 27 e 28 de Janeiro o nosso 
Subchefe Nuno Alric participou, a título particular, 
num seminário de Equipas de Extracção de 
Pilotos, que decorreu na cidade de Le Mans, no 
circuito de La Sarthe, em França. 

- No passado dia 24 de Fevereiro, a nossa equipa 
de BREC (Busca e Resgate em Estruturas 
Colapsadas) participou num exercício que 
decorreu na Amora, concelho do Seixal, com 
uma duração de 24 horas. 

- No próximo dia 25 de Março, a equipa de RIT 
(Rápid Intervention Team) do nosso CB estará 
presente numa competição organizada pelos 
Bombeiros da Amadora. Esta participação da 
nossa equipa será patrocinada pela "fight4fit 
crossfit". 


