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INAUGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018
Dia 1 de Outubro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, alguns Vereadores, o Sr. Presidente da União de
Freguesias de Carcavelos/Parede e outros convidados efetuaram uma visita à nossa Associação, no âmbito da
apresentação do OP/2018 - Inovação tecnológica.
Depois de uma visita guiada ás instalações e do descerramento de uma placa, todos tomaram lugar no parque de
veículos para a apresentação pelo diretor Jorge Alves, do projeto desenvolvido.
Este projeto constitui 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.
Numa demonstração dessa utilização, todos os presentes puderam acompanhar a visita guiada através de circuito
interno da TV.
A pandemia não nos permitiu abrir as portas a todos quantos gostaríamos de ter presentes; deste modo decidimos a
sua divulgação utilizando um meio de comunicação (Link -You tube) que permitiu o acompanhamento sem
necessidade de deslocação à Associação.
Depois do agradecimento do Presidente da Direção, o Sr. Presidente da Câmara encerrou a sessão.

DOAÇÃO DE VIATURA
A Direção da AHBVCSDR decidiu doar uma ABTM - Ambulância de
Transporte Múltiplo à sua congénere da Madalena, na ilha do Pico –
Açores.
Apesar de não ser um veículo novo vai ajudar a superar algumas
dificuldades no transporte de doentes ou no apoio a outras missões do
Corpo de Bombeiros.
UMA DAS RAZÕES DA NOSSA EXISTÊNCIA É A SOLIDARIEDADE.
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SERVIÇO DE PREVENÇÃO
Nos dias 16,17 e 18 de Outubro o nosso corpo de Bombeiros integrou, com uma
ambulância e 2 elementos o dispositivo de prevenção á prova de Superbikes que
se realizou no Autódromo do Estoril.

No dia 6 de junho de 2019, às 16:48 horas, uma equipa do nosso Corpo de Bombeiros foi acionada para uma situação
de doença súbita em Cabeço de Mouro. No local encontrava-se um homem de 67 anos em paragem
cardiorrespiratória. A equipa constituída pelo Subchefe Nuno Alric e pelo Bombeiro de 1ª Rúben Almeida, procedeu
a manobras de reanimação com recurso a desfibrilhador automático externo. As manobras decorreram com sucesso,
tendo sido possível reverter a situação e já com o apoio da VMER, foi possível estabilizar o doente e efetuar o seu
transporte ao hospital de Cascais.
O PRDAE - PRDAE Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa veio agora felicitar o Bombeiro de 1ª
Ruben Almeida pelo bom desempenho e cumprimento do protocolo SBV-DAE.
A TODA A EQUIPA OS NOSSOS PARABÉNS.

VOLUNTARIADO
O voluntariado é a essência dos corpos de bombeiros e, apesar dos receios,
das incertezas e dos desafios que a atividade representa, 35 jovens do Município
de Cascais disseram sim e iniciaram o Curso de Instrução Inicial de Bombeiro.
TEMOS A CERTEZA DO SEU SUCESSO.

A AHBVCSDR E A COMUNIDADE
A solidariedade da comunidade civil
continua sempre presente. A empresa
Garland na Abóboda ofereceu à nossa
Associação uma verba que permitiu a
aquisição de 10 rádios de banda larga
ICOM e 2 rádios Siresp Motorola.
UM IMENSO OBRIGADA.
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