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Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de
Carcavelos e São Domingos de Rana
- AHBVCSDR Centenário 1911 – 2011
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA
CONVOCATÓRIA
Nos termos dos artigos 32º, nº 2, 33º e 27º, nº 2, al. l) dos Estatutos convoca-se a ASSEMBLEIA GERAL da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARCAVELOS E SÃO DOMINGOS DE RANA para uma sessão ordinária com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1)

Discussão e votação do Balanço, Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano 2019.

2)

Deliberação sobre alienação do direito de que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e S. Domingos
de Rana é titular, em regime de compropriedade (parte 1/144), no seguinte prédio: urbano inscrito na matriz sob o nº 12 NIP, descrito
na 1ª Conservatória do Registo Predial de Cascais sob o nº 13218/20091012, sito em Estrada de S. Domingos de Rana, Rebelva,
denominado “Pátio da sociedade velha”, da Freguesia de S. Domingos de Rana.

3)

Assuntos de interesse geral.

4)

Informações de caráter geral.

A Assembleia terá lugar no parque coberto de viaturas na sede desta Associação Humanitária, na Rua dos Bombeiros Voluntários, no próximo
dia 17 de julho de 2020, pelas 20.30 h.
Os associados só poderão participar presencialmente desde que tenham as quotas em dia e cumpram as regras sanitárias determinadas
pela DGS à data da sua realização.
Os documentos podem ser analisados na secretaria da Associação (nos dez dias anteriores à Assembleia). A consulta está dependente de
prévia marcação pelo telefone nº 214584710.
Os associados que queiram participar por videoconferência e tenham as quotas em dia deverão indicar previamente essa intenção ao
Presidente da Mesa da Assembleia, até às 23:59 horas (GMT) do dia 10 de julho de 2020, para o email secretaria@ahbvcsdr.pt ou ligar para o
telefone nº 214584710, indicando o endereço de e-mail onde deverá ser recebida a informação necessária para a sua participação, por
meios eletrónicos, na reunião da Assembleia.
Nos termos legais aplicáveis, a Associação procederá ao registo do conteúdo das comunicações e dos respetivos intervenientes.
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 participantes.
Carcavelos, 19 de junho de 2020
Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Manuel Machado Magalhães

Já entregou a sua declaração de IRS? Ainda não?
Poderá contribuir com um donativo de 0,5% do seu IRS.
RENUMERAÇÃO DO FICHEIRO DE SÓCIOS
Informam-se todos os nossos Associados que a
AHBVCSDR procedeu à renumeração do ficheiro de
sócios.
No decorrer do corrente ano serão emitidos novos
cartões já com o número de sócio actualizado.
Em caso de dúvida contatar os Serviços Administrativos
através do n.º 21 458 47 10 ou por correio eletrónico
para: secretaria@ahbvcsdr.pt.

AJUDE-NOS A AJUDAR – CONTRIBUA.

VISITE-NOS EM www.ahbvcsdr.pt OU NO SITIO WWW.CARCAVELOS.COM
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”.
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109º ANIVERSÁRIO – 02 JULHO 2020
Porque não podemos comemorar o Aniversário da AHBVCSDR nos termos habituais e contar com a
s/presença, vimos por este meio convidá-lo a juntar-se a nós online, aproveitando ainda para
registar e agradecer todo o apoio e incentivo que tem dedicado à AHBVCSDR, certos que, todos
juntos, contribuiremos para um futuro melhor. Acompanhe-nos pelo Youtube.
“A Direção e o Comando da AHBVCSDR“

APOIO À AHBVCSDR
Mais um ano que os nossos bombeiros contam com
o apoio inestimável do HOTEL RIVIERA, através da
oferta de 7 refeição diárias durante os meses de
Julho, Agosto e Setembro, dando inicio já no dia 1
de julho.

PROCISSÃO DAS VELAS
A Paróquia de S. Domingos de Rana, na noite de 12 de
maio, organizou a tradicional procissão de velas em
honra e agradecimento a Nossa Senhora do Rosário de
Fátima. Devido às medidas de segurança a que a atual
pandemia nos obriga, o cortejo religioso não contou este
ano com a habitual participação dos fiéis, que foram
convidados a acompanhar a iniciativa através das redes
sociais ou a partir das suas janelas e varandas.
A Nossa Senhora do Rosário de Fátima foi transportada
pelo VCOT 02 da AHBVCSDR e foi conduzido pelo Oficial
Bombeiro Superior Sr. João Antão.

SANTO ANTÓNIO “NO TELHADO”
Na impossibilidade de festejar o dia de Santo António,
no passado dia 13 de Junho um grupo de amigos da
AHBVCSDR tocou no terraço do quartel.
Foi fantástica a adesão dos nossos vizinhos que
cantaram e dançaram nas janelas e varandas.
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ESTACIONAMENTO PARQUE PRAIA DE CARCAVELOS
Dia 10 de Junho começou, tal como em anos anteriores o
estacionamento na praia de Carcavelos.
O agradecimento desta Associação à CMC pelo arranjo do
parque, bem como à empresa Alves Ribeiro pela cedência do
terreno.
O estacionamento custa 2€ diários.

A AHBVCSDR EM FORMAÇÃO
Formação de Fogos Florestais
e
TAT – Tripulante de
Ambulâncias de Transporte –
Recrutas 2020

COMUNIDADE AO NOSSO LADO – Carta de um Cidadão
“Sobretudo por que estamos numa época ímpar da história, estou a enviar este breve e-mail para agradecer
o vosso precioso trabalho e contributo para o bem estar de todos nós.
O vosso trabalho não é apenas o exercício de um sonho pessoal.
Não, tratam-se de homens e mulheres com a coragem para irem onde ninguém quer ir, pondo muitas vezes
em em risco a vida por pessoas que não se conhece, e demonstrar sangue-frio para poupar a vida de muitos
em diversos perigos.
As vossas ações e zelo pelas vidas de outros merecem ser lembradas, especialmente agora, com um inimigo
ínvísivel como é o corona vírus.
Nem sempre os agradecimentos chegam até vós na mesma proporção das ações e do altruísmo que os
senhores e as senhoras demonstram, dia após dia.
Agradeço o vosso permanente estado de 'prontidão mental' para o cumprimento das diversas missões a que
estão sujeitos.
Agradeço saber que têm maridos, esposas e filhos solidários com as vossas atividades, sabendo eles que se
sacrificam a favor de todos nós quando dão do tempo, energias e recursos de vária ordem a favor da
comunidade.
Trabalho em voluntariado desde os meus 15 anos de idade e, junto com a minha esposa, estamos vinculados
a uma instiuição de voluntariado desde os 27.
Este ano faremos 40 anos de trabalho voluntário a favor de de diversas comunidades de língua portuguesa e
estrangeira.
Somos empáticos perante os vossos desafios.
Não queremos esquecer de vos agradecer o trabalho que é feito e, assim, viver á altura de um pensamento
nobre e altruísta, que diz: "... mostrem-se gratos". (Colossenses 3:15)
Muito obrigado!”
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