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BOLETIM INFORMATIVO      Nº 12 de 2014 

 

Contactos da 

Associação 

 

 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 

 
Destaques: 

 
PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

 
Quando vier à praia 

estacione o carro na nossa 
área e ajude os bombeiros. 

 
1 € / dia 

 
GEMINAÇÕES: 

 
Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de 
Almodôvar  

e 
Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de 
Macedo de Cavaleiros 

 
PARCEIRO: 

 
Veja o Portal CARCAVELOS.COM  

É o mais recente 
parceiro da AHBVCSDR. 

 

 

 

 
No âmbito de um programa de 
actuação preventiva no seu território 
de intervenção e durante o período 
mais crítico do Verão, o nosso Corpo 
de Bombeiros tem vindo a efectuar 
acções aleatórias de vigilância, nas 
áreas mais arborizadas das freguesias 
de Carcavelos e de S. Domingos de 
Rana. 

A pensar na segurança dos nossos Bombeiros 
e fazendo uso de equipamentos já 
existentes, foi atribuído a cada elemento da 
ECIN- Equipa de Combate a Incêndios do 
CBV Carcavelos e S.D. Rana, um alarme 
pessoal de segurança (APS), normalmente 
utilizado no EPI- Equipamento de Protecção 
Individual para combate a incêndios 
urbanos, extensível no caso presente às 
situações de combate a incêndios florestais.  
Trata-se de um sensor electrónico de 
movimento que detecta a paragem dos 
movimentos do corpo do Bombeiro e activa 
automaticamente um alarme sonoro que 
possibilita a rápida localização do seu 
possuidor, eventualmente imobilizado e em 
dificuldades. 

ACÇÕES DE VIGILÂNCIA 

APS – ALARME PESSOAL DE SEGURANÇA 

 Sabia que….  
 
A sede da Associação dispõe dos seguintes serviços: 
 
- MEDICINA DENTÁRIA  - Dra. Ana Isabel Gonçalves  - Tlf:  21 458 4700 
- OSTEOPATIA   - Dra. Daniela Lopes   - Tlm:  965 714 838 
- PSICOLOGIA CLÍNICA - Dra. Ana Paula Gaspar - Tlm:  964 477 393 
    - Dra. Janina Kailer  - Tlm:  966 505 725 
- REIKI    - Dra. Isabel de Almeida - Tlm:  913 228 460 
 
Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de 
cada especialidade ou o telefone n.º 21 458 4714. 


