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JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS DE RANA
“Homenagem aos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, pela Junta de Freguesia de São
Domingos de Rana, em reconhecimento e agradecimento pelo desempenho durante os 15 meses de
pandemia, pelos riscos que correram devido à exposição ao perigo, pela dedicação, resiliência,
prontidão, simpatia e carinho de todos os elementos da corporação, com o apoio sempre motivador do
comando. Uns heróis, sempre na linha da frente, sendo os primeiros a chegar às diversas ocorrências,
encarando o primeiro impacto.
A Junta de Freguesia só pode estar orgulhosa do vosso desempenho e esta é apenas uma pequena
homenagem.
Por tudo isso, o nosso Obrigado.”
Presidente da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana
Dra. Fernanda Gonçalves

OPERAÇÕES - PRÉ-POSICIONAMENTO DE MEIOS DECIR
No passado dia 09 Maio, o VFCI04 deslocou-se com destino ao
distrito de Faro, com 5 Bombeiros, integrando Grupo de Reforço
para Incêndios.
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DIA NACIONAL DAS COLETIVIDADES
O dia Nacional das Coletividades que se comemorou no
dia 30 de Maio, contou com um apontamento
histórico/fotográfico da nossa Associação.
(foto do Corpo de Bombeiros na década de 40/50)

ASSEMBLEIA GERAL
No dia 26 de Maio, pelas 20.30 h, decorreu a Assembleia
Geral da AHBVCSDR para uma sessão ordinária.
A documentação pode ser consultada no site da
associação - www.ahbvcsdr.pt

CARTA DE PESADOS
Com o apoio da Associação mais um bombeiro adquire novas
competências, ficando habilitado com a carta de pesados.

DÊ UM DONATIVO SEM GASTAR DINHEIRO
De 1 de abril a 30 de junho, é o momento de
apoiar a AHBVCSDR, sem custos.
Um pequeno gesto pode fazer a diferença.
Assim, dar-nos-á uma importante ajuda sem
qualquer custo para si.
Ofereça-nos os 0,5% do dinheiro que o Estado
retira sempre nos seus impostos e contribua para
um socorro que pode salvar vidas.
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A AHBVCSDR E A COMUNIDADE
Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos
No passado dia 28 de Maio, a Dr.ª Maria Rita de Lemos Castelo Branco Diniz, nova Diretora do Centro
Comunitário da Paróquia de Carcavelos, que iniciará funções no próximo dia 1 de Junho, visitou o nosso
quartel e ficou a conhecer um pouco da nossa realidade e das relações cordiais e participativas entre as
nossas associações.
O Centro Comunitário é um parceiro com que sempre contamos e tem estado ao nosso lado, numa
parceria de bons resultados.

Instituto de Investigação e Intervenção Social
No mesmo dia, com a presença da Prof. Dra. Cristina Costa Lobo decorreu uma apresentação do Instituto
de Investigação e Intervenção Social em parceria com a UNESCO, que se está a criar com o apoio da
Associação.
Este instituto desenvolverá a sua atividade principal junto da população, centrando-se na promoção, de
um conjunto de respostas psicossociais, formativas, educativas, que potenciem o desenvolvimento e
progresso regional, numa vertente de criação de projetos de vida sustentados, com impacto social e
comunitário.

ANITA - Associação Nacional de Intervenção no Transporte e
Autonomia – IPSS
No passado sábado, dia 29 de Maio, no posto de socorros da nossa
Associação, na praia de Carcavelos e numa parceria com a IPSS
Anita, decorreu a inauguração do “International Adapted Sports
Club “que se dedica a diversos desportos adaptados, desde surf até
kayak para todos aqueles que há muito procuram uma experiência
enriquecedora.

Escola Secundária de Carcavelos
Os alunos do curso de Nadados Salvador do 12ª ATN da
Escola Secundária de Carcavelos visitaram o nosso
quartel e puderam ter uma aula sobre a missão dos
bombeiros, o seu enquadramento no Sistema Integrado
de Emergência Médica e de executar práticas de
imobilização em trauma.
Bem-vindos.
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