
 

Para remover o seu nome da nossa lista de correio eletrónico envie-nos um email para gabinete.imagem@ahbvcsdr.pt com o assunto “Tirem-me desta lista”. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETIM INFORMATIVO      Nº6 de 2014 

 

Associação Humanitária de Bombeiros  

Voluntários de  

Carcavelos e São Domingos de Rana 
Centenário 1911 – 2011 

 

 

 

 

Contactos 
 

Rua Bombeiros Voluntários de 

Carcavelos, 

2775-694 Carcavelos 

 

Telefones 

Geral 21 458 47 00 

Secretaria: 21 458 47 10 

 

Email:secretaria@ahbvcsdr.pt 

 

www.ahbvcsdr.pt 

 

CANAL MEO nº 929141 

 

Agenda 
 

Campanha solidária 

Dias 7 e 8 de Junho vai ser aberta a 

campanha solidária “doe um euro aos 

bombeiros” cujo resultado vai ser 

dirigido à aquisição de EPI’s. 

 

Números: 
 

No periodo de 1 de janeiro até 15 de 

maio de 2014 os bombeiros desta 

Associação ocorreram a 3.928 alertas 

distribuídos por: 

  15 incêndios; 

  35 intervenções em estruturas e vias; 

   79 acidentes rodoviários; 

   1535 Emergências pré-hospitalares; 

   1859 transportes de doentes, onde 

foram transportadas mais de 5.000 

pessoas; 

.. 405 outros alertas. 

Dia do Bombeiro Português 
 

No passado dia 1 de Junho, o Barreiro recebeu as 
comemorações nacionais do «Dia do Bombeiro Português». 

Durante a cerimónia, presidida pelo Exmo. Sr. ministro da 
Administração Interna, Miguel Macedo, a Liga dos Bombeiros 
Portugueses homenageou os oito bombeiros mortos no combate aos 
incêndios florestais em 2013. Nas comemorações do Dia do 
Bombeiro Português foi também entregue o prémio bombeiro de 
mérito de 2013 aos bombeiros Fernando Oliveira e Carla Neto, dos 
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. 
 

E.P.I. PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS  
 

O início da época quente significa o começo dos incêndios 
florestais, cujo combate a nível nacional vai contar com a presença 
dos bombeiros desta Associação através do Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Florestais (DECIF) durante o conturbado 
período de Julho a Setembro. 

Nos últimos anos, tem havido um enorme esforço para 
fabricar um melhor e mais eficaz equipamento de protecção 
individual (EPI) para os bombeiros, de forma que seja mais 
confortável e também que resista mais ao calor e à chama. 

Foi assim que surgiu um tecido chamado Algodão Ignífugo que 
apresenta resistência à chama e ao calor. 

As inovações neste campo exigem uma frequente alteração 
destes equipamentos, o que motivou a recente obrigação de todos os 
corpos de bombeiros reequiparem os seus operacionais, cujo custo 
por pessoa pode ultrapassar facilmente os € 500,00. 

Com a finalidade de conseguir equipar os seus bombeiros, 
garantindo assim a melhor protecção contra as chamas, a 
Associação aceita donativos para a aquisição destes equipamentos, 

os quais podem ser entregues na secretaria. 

 


