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ATENÇÃO 
 

A AHBVCSDR remodelou os seus contactos de acordo com o 
quadro detalhado que abaixo se publica. 

Para evitar demoras e libertar a linha de Emergência/Socorro 
prefira, SEMPRE e conforme o assunto que pretende tratar, as linhas 
telefónicas indicadas. 

Pelo mesmo motivo o telefone n.º 21 458 4700 não efectuará 
transferências de chamadas para outros números internos. 

Se pretender receber uma resposta por escrito, opte pelo e-mail 
respectivo. 

No seu próprio interesse, colabore connosco. 

OBRIGADO! 

TRATOLIXO – AGRADECIMENTO 

Da parte da Administração da TRATOLIXO recebemos uma carta de agradecimento pelo apoio prestado no simulacro 
realizado no passado dia 17 de Julho no Ecoparque de Trajouce. 

Realizado com o objectivo de pôr em prática as medidas de autoprotecção existentes a sua adequação aos procedimentos 
de emergência já em vigor para fazer frente a situações de acidente de gravidade variável, o exercício envolveu 
colaboradores internos e diversas entidades externas, estando entre estas o Corpo de Bombeiros da AHBVCSDR na pessoa 
do seu Comandante, Paulo Santos cuja contribuição foi fundamental para a avaliação de todo o exercício. 
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VISITE-NOS  EM  www.ahbvcsdr.pt  OU   NO   SITIO  WWW.CARCAVELOS.COM 
 

No passado dia 1 de Agosto o Sr. Constantino Neto (segundo da direita, 
na foto), diretor e sócio da CorpDefense Lda, empresa na área da 
Segurança, Defesa e Proteção, deslocou-se ao nosso quartel para 
oferecer seis Talas de Estabilização Pélvica para equiparem as nossas 
ambulâncias de socorro. Este é um equipamento moderno e de grande 
utilidade na área do socorro pré-hospitalar, que ainda não existia no 
nosso Corpo de Bombeiros. 

Depois de, no passado, ter estado ao serviço desta casa como bombeiro 
do corpo ativo, o Sr. Constantino Neto, atualmente membro do Quadro 
de Honra, vem com esta oferta demonstrar o seu continuado contributo 
à causa do socorro à nossa comunidade, desta feita através da sua 
empresa. 

A AHBVCSDR agradece reconhecidamente o seu gesto. 

ESPAÇO SAÚDE – Marcação de consultas 

DONATIVO 

 
BOAS 
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