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ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO  2019 

 VOTE OP34  E  OP46 

Ajude-nos a ajudar quem precisa de nós.  

Vote nos nossos projetos para 2020. Queremos melhores condições para os nossos utentes 
e melhorar o meio ambiente. Queremos adquirir ambulâncias híbridas e elétricas. 

1º FESTIVAL DAS SOPAS 

Numa iniciativa da equipa da nossa Fanfarra, teve lugar no passado sábado, 26 de Outubro, o 1º Festival de 
Sopas dos Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana. 

O festival teve a colaboração de variadas casas comerciais que não quiseram deixar de participar com 
sopas da sua autoria, colaboração essa que a AHBVCSDR muito agradece, e foi animado pela música de 
Pedro Fernandes. 
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VISITE-NOS  EM  www.ahbvcsdr.pt  OU   NO   SITIO  WWW.CARCAVELOS.COM 
 

A AHBVCSDR E A COMUNIDADE 
 
Realizou-se no passado dia 27 de Outubro das 9h as 13h, 
a  III Prova de  BTT  foi organizada pelo Grupo de 
Solidariedade Musical e Desportiva de Talaíde. 
 
A AHBVCSDR esteve presente de Prevenção ao evento 
com duas viaturas e 5 bombeiros tendo sido assistidos 6 
ciclistas.  

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA 

 
Nos termos dos artigos 27º, nº 2, al. e), 32º, nº 3, 49º, nº 4 e 58º (este, 
com as devidas adaptações) dos Estatutos, convoca-se a 
ASSEMBLEIA GERAL da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARCAVELOS E SÃO DOMINGOS 
DE RANA para uma sessão extraordinária que se realizará no próximo 
dia 06 de NOVEMBRO de 2019, na sede desta Associação 
Humanitária (quartel), na Rua dos Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos, em Carcavelos com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
Eleições para o Conselho Fiscal 

1.O ato eleitoral decorrerá das 14.00H às 19H30 do dia  designado e o 
respetivo direito será exercido na assembleia de voto a funcionar para 
o efeito. 

Decorre até ao dia 25 de outubro, inclusive, o prazo para serem 
entregues, na Secretaria da Direção, dentro do horário normal de 
expediente e endereçadas ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, as listas de candidatos, propostas por não menos de vinte cinco 
associados apoiantes e subscritas por eles e pelos apoiantes, as quais 
ficarão à disposição, para consulta dos Associados, na Secretaria da 
Direção. As listas de candidatos deverão conter em relação a cada um 
o nome completo, numero de associado, residência, endereço 
eletrónico, contacto telefónico, bem como o órgão ou cargo a que se 
propõe, e poderão ser acompanhadas por um programa ou 
manifesto.  Nenhum associado poderá candidatar-se a mais de um 
cargo ou em mais de uma lista. Quer os candidatos quer os seus 
apoiantes deverão estar no pleno gozo dos seus direitos, o que significa 
terem em dia o pagamento das suas quotas, não se encontrarem 
suspensos nem terem sido destituídos dos órgãos sociais da 
Associação e terem capacidade eleitoral ativa e passiva.  

O Primeiro signatário terá de indicar por escrito o contacto telefónico e 
endereço residencial e eletrónico da LISTA para futuras notificações 
eleitorais. 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA 

 
Quaisquer comunicações a dirigir ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral deverão ser enviadas para: MesaAG@ahbvcsdr.pt. 

2. Escrutínio pelas 19H30, lavrada ATA do ato eleitoral seguida da 
tomada de posse dos membros eleitos. 

3. Deliberação sobre cedência do direito de superfície de que a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e S. 
Domingos de Rana é titular, relativo a parcela de terreno com a área 
de 6190 m2 (seis mil cento e noventa metros quadrados), situada na 
Rua Quinta da Vinha, Urbanização Quinta da Vinha, freguesia de 
Carcavelos e Parede, inscrita na matriz predial sob o artigo 7713, do 
prédio urbano descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de 
Cascais sob a ficha nº 4510, freguesia de Carcavelos, inscrita a favor 
da AHBVCSDR. 

3.1. Os documentos podem ser consultados na secretaria nos dez dias 
anteriores. 

4. Assuntos de interesse geral. 

5. Informações de caráter geral. 

Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 34º dos Estatutos, a 
Assembleia funcionará, se for caso disso, trinta minutos depois da hora 
designada, com qualquer número de Associados. 

Carcavelos, 09 de outubro de 2019. 

 Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

José Manuel Machado Magalhães 

 


