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 Destaques: 

 

 

 

114º ANIVERSÁRIO  

DA 

S. R. M. C. 

 

Convidamos todos os amigos e 

associados a acompanharem 

presencialmente o programa 

deste aniversário. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODICIDADE DO BOLETIM 

Este Boletim não tem periodicidade 

obrigatória. Sempre que a existência de 

notícias o justifique procuraremos emiti-lo.  

Agradecemos a compreensão. 
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AGRADECIMENTO 

A Direcção da AHBVCSDR e o Comando do Corpo de Bombeiros 
agradecem a todas as Entidades, Individuais e Colectivas, os 
votos de pesar pelo falecimento em 20 de Agosto passado do 
Bombeiro de 2ª classe, José Joaquim Mendes Moreira. 

Seja-nos permitida uma referência particular à Empresa 
Municipal Cascais Próxima pelas facilidades concedidas ao 
cortejo do funeral junto ao Cemitério de São Domingos de Rana 
e à Dra. Ana Figueiredo pela assistência prestada a alguns dos 
presentes no decorrer das cerimónias funebres. 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 2015 

A AHBVCSDR conseguiu incluir na primeira fase do 
orçamento participativo do corrente ano, a aquisição 
de uma viatura VUCI (ver noticia no nosso boletim n.º 
12/2015 – Maio, 14). 

Entre 19 de Outubro e 22 de Novembro irá decorrer a 
votação dos projetos aprovados para selecção final.  

Uma das propostas validadas para esta votação é a da 
aquisição de um VUCI - Veículo de Combate a 
Incêndios Urbanos para o nosso corpo de bombeiros.  

Apela-se a todos os nossos associados e amigos para 
votarem na proposta OP24 através de mensagem 
grátis por telemóvel. A Associação emitirá um boletim 
especial nos próximos dias com toda a informação 
necessária à votação. 

 

ACÇÕES  DE  FORMAÇÃO 

A Direcção e o Comando continuam a apostar na formação dos nossos bombeiros: 

TAS – Tripulantes em Ambulância de Socorro 

Para a formação de TAS estão inscritos 13 elementos do corpo de bombeiros. Irão 
ser  efetuados testes escritos e psicotécnicos para avaliar a adequação individual ao 
desempenho desta função. O custo da formação rondará os 8.000,00€. 

Comportamento extremo do fogo em interiores 

A Direcção da AHBVCSDR deliberou autorizar esta formação para os dois bombeiros 
indicados pelo Comando: Isabel Candeias e João Nares. 

Esta formação visa  o desenvolvimento pessoal dos participantes e será objecto de 
posterior partilha com o restante corpo de bombeiros. A formação realizar-se-á na 
Póvoa do Varzim entre os dias 23 a 25 de Outubro de 2015. 

Instrução Inicial para Bombeiros 

Começou no passado dia 5 de Outubro mais um curso de instrução inicial para 
bombeiros, com o ingresso de 6 novos estagiários. O curso será realizado no âmbito 
da recruta conjunta dos cinco corpos de bombeiros do município, num total de 250 
horas de formação em horário pós-laboral. 
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Prezado Associado - Usufrua dos nossos serviços: 
- MEDICINA DENTÁRIA  - Dra. Ana Isabel Gonçalves  - Tlf:  21 458 4700 

- OSTEOPATIA  - Dra. Daniela Lopes     - Tlm:  965 714 838 
- PSICOLOGIA CLÍNICA - Dra. Ana Paula Gaspar    - Tlm:  917 236 019 

                                                                      - Dra. Janina Kahler          - Tlm:    966 505 725 

Poderá obter informações adicionais contactando os números de telefone de cada especialidade 
ou o telefone n.º 21 458 4714. 

 Destaques: 
 

PARQUE  AMBIENTE 

Já está em funcionamento 
o nosso parque ambiente! 

 

 

 

 

VERÃO  2015 
 

Parque de 
Estacionamento 

 
Esteve a funcionar de 15 de 
maio até 15 setembro, o 
parque estacionamento a 
norte da praia de 
Carcavelos, com saldo 
positivo para a nossa 
Associação. 
 

  

 

 

 

PARCEIRO: 
 

Veja o Portal CARCAVELOS.COM  
parceiro da AHBVCSDR. 
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DIA  MUNICIPAL  DO  BOMBEIRO 

Terão lugar no próximo dia 25 de Outubro as cerimónias  do Dia 
Municipal do Bombeiro. 

Estas cerimónias terão lugar em Carcavelos sendo a formatura dos 
bombeiros das cinco associações do município e a receção a todas 
as entidades realizada na Av. Nª Srª dos Remédios, próximo do Centro 
Comunitário de Carcavelos.  
 
Na cerimónia será homenageado o nosso Bombeiro José Moreira, 
falecido no passado mês de Agosto na sequência de um acidente 
quando a viatura em que seguia para o combate a um incêndio se 
despistou. A cerimónia terminará com o desfile dos mais de 120 
bombeiros em parada e de cerca de 30 veículos de diferentes 
tipologias. 

O programa definitivo das celebrações será oportunamente 
divulgado. 

RENOVAÇÃO  DA  FROTA 

1- A Direção deliberou proceder à aquisição de uma nova ABSC – 
Ambulância de Socorro a qual se espera que esteja disponivel em 
Dezembro próximo.  

                               

2- Continuando a apostar na renovação das viaturas em serviço, a 
Direcção decidiu apresentar uma candidatura a fundos 
comunitários para aquisição de um novo VFCI 03 - Veículo Florestal 
de Combate a Incêndios afim de substituir o atual veículo com 
mais de 20 anos de idade. 


