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Contactos da 
Associação 

 

 Rua Bombeiros Voluntários de 

 Carcavelos, 

 2775-694 Carcavelos 
 

 Telefones 

 Geral 21 458 47 00 
 Secretaria: 21 458 47 10 
 

Email: secretaria@ahbvcsdr.pt 

 

CANAL MEO nº 929141 

 
Destaques: 

Voluntariado e Cidadania 

Transcrevemos: 

“Encarrega-me o Exmo. Sr. Subintendente Luís 

Ribeiro, Comandante da Divisão Policial de 

Cascais, de levar ao conhecimento de V/Exa. 

que a Sra. Bombeira Cristina Monteanu, da 

vossa Corporação, revelou grande 

disponibilidade, notória nobreza de carácter e 

relevante sentido de missão. Porquanto no dia 

20 do corrente mês, aquando de uma situação 

de morte sem assistência médica na área da 

Esquadra de Carcavelos, a Sra. Bombeira 

Cristina Monteanu disponibilizou-se de 

imediato para servir de intérprete entre a 

Polícia e uma cidadã de nacionalidade Russa, 

que não detinha domínio sobre a língua 

portuguesa, contribuindo decisivamente para o 

rápido encaminhamento e adequada resolução 

da ocorrência policial. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Pedro Coelho 

Subcomissário, 

CMDT da 54ª Esq.ª – Carcavelos” 

A Direcção congratula-se com esta mensagem. 

 
FANFARRA - GRANDE BAILE 

No próximo dia 25 de Outubro terá lugar 

um grande Baile de angariação de fundos 

para a nossa FANFARRA. Venha dar e 

pézinho de dança e ajude a Fanfarra dos 

BVCSDR. 

 

 

  

 

Continua a decorrer o prazo para 
inscrições e ingresso na carreira de 
bombeiro voluntário 

FORMAÇÃO INTERNA 
 

Está a decorrer um “Curso de 

Técnicas de Salvamento e 

Desencarceramento” no âmbito 

do curso de instrução inicial de 

bombeiro para os recrutas que 

ingressaram em 2013. 

 

 
De 4 a 9 de Outubro, o Sub-Chefe Gonçalo Springer irá frequentar na Escola 

Nacional de Bombeiros, o “Curso de Gestão Stress e Gestão de Conflitos” 
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Para além da estatistica 

reflectida no gráfico ao lado, a 

acção dos Bombeiros permitiu 

ainda reduzir as situações de 

roubo e vandalismo a um nível 

residual e também dois alertas 

de incêndio na área florestada 

circundante. 

 

SURF – Uma modalidade em crescimento exponencial (I) 
Agradecimento da Associação Portuguesa de Surf Adaptado:  

“Assim que caiu a tempestade no sábado (27 de Setembro), um dos elementos da Corporação dos 

Bombeiros de Carcavelos "descobre" 5 toldos com os quais protege os nossos surfistas e voluntários da 

chuva... Pedimos 5 fatos à Carcavelos Surf School e de repente vamos buscar mais 20... Os elementos da 

CMC e da Cascais Ambiente presentes no evento acabaram por ser voluntários do mesmo... o João da 7a 

essência esteve mais de 4 horas no mar... ... a Policia Municipal de Cascais auxiliou alguns dos surfistas a 

sair das suas viaturas... enchemos o Cascais Surf Center de caixas e tiralôs e tínhamos como resposta 

"não se preocupem, estão em vossa casa" ... Obrigado a todos por nos recordarem que juntos somos 

mais fortes ... havemos de regressar Carcavelos!!! “ 

Todos ficamos satisfeitos com o reconhecimento do dever cumprido. Pela parte da AHBVCSDR, o nosso 

obrigado! 

SURF – Uma modalidade em crescimento exponencial (II) 
“CASCAIS BILLABONG PRO 2014” 

Nos próximos dias 01 a 11 de Outubro de 2014, a praia de Carcavelos recebe o evento de surf “CASCAIS 

BILLABONG PRO 2014”. Composto por competições distintas para senhoras, entre os dias 01 e 07 de 

Outubro e para os homens, entre os dias 07 e 11 de Outubro. Apresenta ainda o evento no dia 11, entre 

as 16h00 e as 22h00, “MOCHE TONY HAWK E FRIENDS SHOW”. Estão previstas algumas alterações no 

funcionamento quotidiano da região, nomeadamente uma anormal concentração populacional junto à 

Praia de Carcavelos, consoante as condições climatéricas e de ondulação, exigindo adequação de 

medidas cautelares de resposta em situação de emergência.   

O CBV Carcavelos e São Domingos de Rana assegura a resposta operacional, garantindo a articulação 

com o CODU do INEM na resposta a situações de emergência do âmbito pré- hospitalar.   
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