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A Direção e Comando da
AHBVCSDR desejam a todos os
elementos do Corpo de
Bombeiros, Familiares,
associados e amigos, votos de
um Santo Natal e um Próspero
Ano de 2018.
Transcrição de
AGRADECIMENTO PÚBLICO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE CARCAVELOS
(Problema do catavento como consequência da tempestade ANA)

“Exmos. Senhores
Porque consideramos que quando o reconhecimento é merecido o devemos fazer, venho elogiar e
simultaneamente agradecer a pronta e eficiente intervenção das várias forças da Protecção Civil,
começando pelos Bombeiros de Carcavelos, que avaliaram a situação e tomaram as diligências
necessárias para a rápida resolução da mesma, os Bombeiros do Estoril que disponibilizaram um carro
com a escada e a Policia que controlou o trânsito, quando ontem nos apercebemos que o
catavento colocado no torreão do edifício do Centro Comunitário se encontrava muito inclinado e
quase a cair pondo em risco tanto pessoas como o próprio telhado do edifício.
Chamados os Bombeiros foi num curto espaço de tempo que as forças acima mencionadas se
deslocaram e retiraram o catavento, resolvendo a situação.
Queremos por isso manifestar o nosso mais profundo reconhecimento, agradecendo a todos a
intervenção realizada.
Com os melhores cumprimentos
Conceição Fernando
Diretora Geral”
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OP 2017 – MAIS UM SUCESSO GARANTIDO
O Comando e a Direção
agradecem o esforço de
todos quantos contribuíram
com o seu voto para o sucesso
da
participação
da
AHBVCSDR no OP 2017 e para
os 4148 votos que permitiram
que possamos vir a reforçar os
nossos meios com mais uma
ambulância e um veículo de
combate a incêndios.

DESTAQUES
- UAAR Unidade Autónoma
de Ar Respirável
Se
é
praticante
de
actividades subaquáticas
com recurso a garrafas de
ar ou se, simplesmente,
necessita de recarregar de
ar
comprimido,
a
AHBVCSDR
dispõe
de
equipamento
certificado
para tal operação.

OBRIGADO!
RASTREIO DE SAÚDE E
DEMONSTRAÇÃO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Realizou-se no passado dia 08 dezembro um Rastreio de Saúde durante o
qual foi possível assistir a uma demonstração de Suporte Básico de Vida.

Sempre
que
necessitar
dessa acção, urgente ou
não, pode recorrer aos
nossos serviços.
Contacte-nos!
E-mail: secretaria@ahbvcsdr.pt
Tel.: 21 458 47 00

O evento ocorreu em Carcavelos, no adro da Igreja de Nossa Senhora dos
Remédios e foi aberto à população.

VISITE-NOS EM
www.ahbvcsdr.pt

Prezado associado - Usufrua dos nossos serviços:
- MEDICINA DENTÁRIA

- Dra. Ana Isabel Gonçalves - Tlf:

21 458 4700

PERIODICIDADE DO BOLETIM

- OSTEOPATIA
- PSICOLOGIA CLÍNICA

- Dra. Daniela Lopes
- Dra. Ana Paula Gaspar
- Dra. Janina Kahler

965 714 838
917 236 019
966 505 725

Este Boletim não tem periodicidade
obrigatória. Sempre que a existência de
notícias o justifique procuraremos emiti-lo.

- Tlm:
- Tlm:
- Tlm:

Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de cada

Agradecemos a compreensão.

especialidade ou o telefone n.º 21 458 4714.
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JANTAR DE NATAL
Teve lugar no passado dia 16 dezembro o habitual Jantar de Natal. Pudémos contar com a presença
de bombeiros do Quadro Ativo, Honra, Órgãos Sociais e respetivos familiares
Foram distribuídas prendas aos filhos e oferecido um Cachecol a todos os Bombeiros e membros dos
Corpos Sociais.
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