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COMUNICADO 
 

Os Órgãos Sociais e o Comando da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana 
comunicam que em virtude de um trágico acidente ocorrido dia 19 de 
Agosto de 2015, no decurso de uma operação de combate a um 
incêndio em Talaide, despistou-se uma viatura tendo em consequência 
sido acidentados dois bombeiros desta Associação. Um deles, Hugo 
Miguel de Sá Guerreiro está em fase de recuperação tendo sido 
transferido do Hospital de São Francisco Xavier para o Hospital de 
Cascais. O outro, José Joaquim Mendes Moreira, não conseguiu, 
infelizmente, recuperar dos ferimentos sofridos tendo falecido esta 
madrugada. 
 
Em particular à familia do nosso colaborador e bombeiro José Joaquim 
Mendes Moreira apresentamos os mais sinceros e sentidos pêsames.  A 
Associação está de luto pelo desaparecimento de um colaborador que 
sempre deu o seu melhor no auxílio e no socorro aos membros da nossa 
comunidade. 
 
Neste momento de dor e consternação resta-nos ser fiéis à sua memória 
e continuarmos, com mais determinação, a acudir a quem pede auxilio. 
 
Esta é a hora da despedida e do luto. Em breve a Associação promoverá 
a da memória  e justa lembrança. 
 
Finalmente agradecemos a todas Entidades nomeadamente Bombeiros 
de Barcarena, do Estoril, de Oeiras e de Parede, ao INEM, à ANPC, à 
Protecção Civil Municipal e ainda à empresa Sanestradas e aos seus três 
colaboradores, todo o apoio dado no local para minorar as 
consequências deste acidente. 
 


