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Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de
Carcavelos e São Domingos de Rana
- AHBVCSDR Centenário 1911 – 2011
Já entregou a sua declaração de IRS? Ainda não?
Poderá contribuir com um donativo de 0,5% do seu IRS.

UAAR
Unidade Autónoma de Ar Respirável
No passado dia 07 de Maio a nossa UAAR foi
acionada para um incêndio de grandes
dimensões em Pegões, Distrito de Setúbal.

AJUDE-NOS A AJUDAR – CONTRIBUA.

COVID 19
A Direção da AHBVCSDR decidiu adquirir um equipamento que irá ajudar a diminuir o
grau de contágio entre utentes e tripulação das nossas ambulâncias.
A proteção das pessoas está em primeiro lugar e, o seu elevado custo não demoveu a
Direção, certa que TUDO teremos de fazer para proteger o nosso Corpo de Bombeiros
assim como quem nos pede ajuda.
Este equipamento de desinfeção UV iniciará em breve a desinfeção das ambulâncias e
dos espaços saúde com recurso ao método dos ULTRA VIOLETA, à semelhança de outros
Corpos de Bombeiros, da Ordem dos Dentistas e dos administradores hospitalares no que
se refere aos blocos operatórios.
PRAIA DE CARCAVELOS
Em virtude da orgânica aprovada para a segurança da
Praia de Carcavelos não prever em permanência
elementos da AHBVCSDR, informa-se que esta
Associação, apenas manterá à ordem das autoridades
marítimas uma embarcação de socorro que
permanecerá na Marina de Oeiras.
O apoio à praia de Carcavelos será efetuado através
dos canais normais de socorro nomeadamente o 112.
VISITE-NOS EM www.ahbvcsdr.pt OU NO SITIO WWW.CARCAVELOS.COM
Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos 2775-694 CARCAVELOS
Telefones: Geral – 21 458 47 00 // Secretaria: 21 458 47 10
Email: secretaria@ahbvcsdr.pt // 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”.
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APOIO DA COMUNIDADE
No passado dia 04 Maio comemorou-se o Dia Internacional
do Bombeiro. Foi com grande alegria e satisfação que
recebemos da Vanessa uma homenagem aos nossos
Bombeiros.

COVID 19
Agradecemos à Domino’s Pizza com mais uma deliciosa oferta, Sr. Nuno Cardeal e Dra. Cibele
Cardeal – oferta de 50 viseiras, Águas de S. Martinho – oferta de garrafas de água, à
Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários – oferta de lubrificantes e aditivos para a
nossa frota, à Almadoce – Armazém de Produtos Alimentares a oferta de 300 chocolates.

O NOSSO MUITO OBRIGADO!

NASCIMENTO
A nossa equipa préhospitalar teve mais
um momento de
felicidade. A Mel,
nasceu às 10:35 do
dia 16 Maio na
nossa ambulância.
A AHBVCSDR
deseja as maiores
felicidades aos
Pais.

TESTES – COVID 19
Foram disponibilizados
pela C. M. Cascais
testes Covid 19 e foram
administrados
aos
nossos Bombeiros. A
acção foi concretizada
pelas
Bombeiras
Especialistas – Dra. Ana
Paula Costa e Enfª
Andreia Cordeiro.
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