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INAUGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018
No dia 01 de Outubro pelas 17H10, ocorrerá a cerimónia de inauguração dos equipamentos obtidos
graças ao Orçamento Participativo 2018.
Estes constituem uma evolução qualitativa dos recursos da Associação trazendo-a para um estádio
cimeiro na utilização de meios tecnológicos que terão um forte impacto na gestão e em consequência
no socorro à comunidade.
A pandemia não nos permite abrir as portas a todos quantos gostaríamos de ter presentes.
Por isso, decidimos divulga-la utilizando um meio de
acompanhamento sem terem de se deslocar à Associação.
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Convidamos por isso a participarem através do LINK: https://youtu.be/65ESgkyrGes
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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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A AHBVCSDR E A COMUNIDADE
Na sequência do espírito de comunidade e boa
vizinhança desenvolvido durante a quarentena,
durante a qual foram prestadas diversas homenagens
constantes aos heróis do nosso País dinamizado pelo
"Somos Todos Diamantes" em São Domingos de Rana,
foi criada a AMU - Associação de Moradores do
Parque de São Domingos.
A AMU, reconhece o espírito altruísta e agradece por
cada gesto vosso no serviço à comunidade e
conseguiu um patrocínio junto da Sumol/Compal na
cedência de cerca de 300 garrafas de água a
entregar nas instalações da nossa Corporação de
Bombeiros.

A Garland, uma das mais antigas empresas
portuguesas tem apoiado o nosso Corpo de
Bombeiros.
Este ano recebemos um importante apoio
para a área pré-hospitalar com a oferta de um
ventilador e 4 monitores de parâmetros vitais
com todos os acessórios necessários para
permitir uma perfeita assistência a adultos e
crianças.

O nosso MUITO OBRIGADO.

Da parte da Câmara Municipal de Cascais, as
corporações de bombeiros do Concelho receberam
30 máscaras florestais Carbon X, cada corporação.
Específico para combate a incêndio, este
equipamento especial está ainda adaptado para
responder às condições impostas pela pandemia de
Covid-19.
Estas entregas registaram-se no passado dia 27
Agosto.

UM IMENSO BEM-HAJA.

A sociedade civil continua a mobilizar-se a
apoiar a nossa Associação:
O supermercado E. Leclerc ofereceu 148
garrafões de lixivia

O nosso MUITO OBRIGADO.
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