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A Direcção e o Comando da AHBVCSDR desejam aos 
Órgãos Sociais, Funcionários, Bombeiros, Sócios, Amigos 
e restantes membros das Comunidades de Carcavelos e 

S. Domingos de Rana  
um  

FELIZ NATAL  
e um  

EXCELENTE ANO NOVO 
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 DESTAQUES 
 

QUADRO  PROFISSIONAL 
 
No corrente ano passaram 

ao Quadro Profissional 
Efectivo do nosso Corpo de 

Bombeiros, os 
colaboradores abaixo 

identificados a quem se 
desejam os maiores 

sucessos profissionais. 
 

        
          Catarina Ramos 
 

        
               Nuno Alric 
 

        
           Jessica Vicente 

ALMOÇO  DE  NATAL 

Realizou-se no passado domingo, 15 de Dezembro, o almoço de Natal da AHBVCSDR 
que teve lugar no parque coberto de viaturas, já renovado com a colocação de 
novos portões os quais, uma vez finalizada a sua instalação, constituirão uma primeira 
e assinalável melhoria da área operacional do nosso quartel. 

O almoço esteve animado e os presentes puderam assistir a uma demonstração do 
trabalho realizado pela escola de infantes com a coordenação do bombeiro de 1ª 
Rúben Almeida. 

Como habitualmente foram distribuídos cheques-brinde aos filhos dos bombeiros com 
idades até 12 anos e a Direcção ofereceu uma pequena lembrança a todos os 
bombeiros. 

Realçamos aqui a oferta de equipamento de inverno para todas as camas dos 
dormitórios (Edredons e Lençóis de Flanela) feita pela equipa da Fanfarra recorrendo 
ao saldo positivo do 1º Festival de Sopas que recentemente organizou. 
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VISITE-NOS  EM  www.ahbvcsdr.pt  OU   NO   SITIO  WWW.CARCAVELOS.COM 
 

ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO 2019 
 

Este ano o sucesso foi duplo! 
As nossa duas propostas foram aprovadas e irão ser concretizadas a partir do 
início de 2020 cumprindo as restantes fases do respectivo  regulamento. 

Para além da proposta operacional – OP 34 – a proposta museológica – OP 46 - 
completa a clara vertente ambiental da proposta operacional ao visar uma 
melhoria da área de jardim público que envolve as nossas instalações e 
contribuir para uma maior qualidade de ambiente da comunidade que nos 
rodeia. 

 


