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Prezado associado - Usufrua dos nossos serviços: 

- MEDICINA DENTÁRIA  - Dra. Ana Isabel Gonçalves  - Tlf:  21 458 4700 

- PSICOLOGIA CLÍNICA - Dra. Ana Paula Gaspar    - Tlm:  917 236 019 
                                                  

Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de cada  

especialidade ou o telefone n.º 21 458 4714. 

 

A Direção e o 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 2019. 

ORÇAMENTO  PARTICIPATIVO  2018     
 

Mais uma vez o nosso projecto saiu vencedor. Cumpre-nos agradecer a todos quantos 
acreditaram e votaram no nosso projecto. 
 

OBRIGADO A TODOS! 

2018                   2019 
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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. 

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 
   

     
 
 
 
 

VISITE-NOS EM 
www.ahbvcsdr.pt 

 
OU  NO  SITIO 

WWW.CARCAVELOS.COM 

     . 

RECONHECIMENTO 

“Venho por este meio agradecer aos bombeiros Cláudia Carvalho e Hugo Guerreiro 
pelo excelente serviço prestado no passado dia 15/11/2018. 

Neste dia fui atropelada e os vossos bombeiros foram os verdadeiros heróis, souberam 
manter me calma e só saíram do meu lado quando souberam que eu estava bem. 
Desde já quero parabenizar estes verdadeiros heróis. 
Foram extremamente humanos e merecem um enorme obrigada e reconhecimento 
de um trabalho que não é para qualquer um. 
Têm dois maravilhosos profissionais. 
Desejo todo o quartel em vossas famílias um santo natal e um bom ano novo. 
Peço desculpa pelo envio do e-mail quase um mês depois mas foi complicada a 
recuperação. 
 
Muito obrigada mais uma vez; 
Grata Soraia Dias” 

Este ano o Pai Natal trouxe boas prendas: 
 
Agradecemos ao  

Externato  Miguel  Ângelo, 
em Carcavelos, que nos ofereceu diverso 
material pediátrico para assim podermos 
ajudar melhor: 
- 1 Manequim infantil para treino de SBV; 
- 2 Coletes de Extração pediátricos; 
- 2 Oxímetros pediátricos. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ainda os donativos de: 
 

Garland Laidley, SGPS. SA  e  Forsafety Seguros. 
 

MUITO OBRIGADO! 
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ALMOÇO    DE    NATAL 
Teve lugar no passado dia 15 dezembro o habitual Almoço de Natal que contou com a presença de 
Bombeiros do Quadro Ativo, do Quadro de  Honra e familiares bem como dos Órgãos Sociais.   

Foram distribuídas prendas aos filhos dos bombeiros e infantes da fanfarra. 


