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POSTO INEM
Um sonho prestes a tornar-se realidade.
Faltam menos de duas semanas!
Temos as equipas prontas para assumirem mais este meio de socorro.
A sua concretização reforçará certamente a confiança da população nos
serviços prestados pelos Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana.
Para além de aumentar as qualificações profissionais dos nossos bombeiros, a
melhoria dos equipamentos, principais e secundários, não tem deixado de ser
uma continuada realidade.
Convidam-se os associados e os interessados a estar presentes, no quartel,
no próximo dia 26 janeiro, pelas 21H30.
Cumprir-se-á assim o 1º grande objectivo de 2018.

DESTAQUES
PROTOCOLOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TROCA FRALDAS –
MOBILIÁRIO INFANTIL /
DECORAÇÃO INFANTIL
Estrada da Rebelva, 710
2775-370 CARCAVELOS
Tel.: 214538235
Horário:
Segunda/Sábado:10:00 19:30

- 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.
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
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AS NOSSAS PRENDAS DE NATAL
O Corpo de Bombeiros da nossa Associação também teve direito a muitas prendas de natal.
De 10 € a 25 000 €, recebemos diversos donativos que permitirão melhorar a qualidade dos serviços
prestados nas suas mais diversas áreas.

A todos os benfeitores o nosso MUITO OBRIGADO!
PREPARANDO OS FUTUROS TÉCNICOS DE SOCORRO
Porque a brincar também se aprende, os Bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana realizaram
recentemente uma “acção de formação” para crianças do Século dos Pequeninos que, assim
puderam ser Bombeiros por um dia.
As crianças da Sala dos Ursinhos (creche) e Sala Azul e vermelha (Pré-escolar) tiveram oportunidade de
ficar a saber qual a missão dos bombeiros, quais os materiais que estes usam e de conhecer de perto
uma das viaturas usada pela nossa Corporação.

Prezado Associado - Usufrua dos nossos serviços:
- MEDICINA DENTÁRIA

- Dra. Ana Isabel Gonçalves - Tlf:

21 458 4700

- OSTEOPATIA
- PSICOLOGIA CLÍNICA

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

965 714 838
917 236 019
966 505 725

- Tlm:
- Tlm:
- Tlm:

Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de cada especialidade ou o telefone n.º 21 458 4714.
Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos 2775-694 CARCAVELOS
Telefones: Geral – 21 458 47 00 // Secretaria: 21 458 47 10 //
Email: secretaria@ahbvcsdr.pt // MEO: n.º 929141 // 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”.

