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V SEMANA  DA  PROTECÇÃO  CIVIL  DE  CASCAIS 
29 de fevereiro a 06 de março 

“Prevenção no Sistema Municipal de Proteção Civil” 

A Câmara Municipal de Cascais e o CascaiShopping promoveram pelo 5º 
ano consecutivo, de 29 de fevereiro a 6 de março, a Semana da Proteção 
Civil de Cascais que visou envolver a população nas atividades de 
prevenção do Sistema Municipal de Proteção Civil e alertar para a 
necessidade de uma cultura de Prevenção e de Planeamento de 
Emergência.  

Mais vez a AHBVCSDR esteve presente. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIO  NO  HOSPITAL  SANT’ANA 

No passado dia 03 de março, às 15h, no Hospital Ortopédico Sant’Ana, 
decorreu um exercicio de modo a testar a eficácia das operações de 
socorro no âmbito da acção da Protecção Civil de Cascais. 

Apesar do exercicio ter decorrido na área de intervenção do Corpo de 
Bombeiros da Parede estiveram presentes os Corpos de Bombeiros de 

Cascais, Estoril, Alcabideche e a AHBVCSDR com três viaturas 

DIA  DA  PROTECÇÃO  CIVIL 

“No passado dia 01 março foi comemorado o Dia da Protecção Civil. A 
cerimónia foi presidida pela Senhora Ministra da Administração Interna, 
Constança Urbano de Sousa. 

No contexto da cerimónia foram ainda recordados os bombeiros – Francisco 
Martins, do CB de Fornos de Algodres e José Joaquim Moreira, do CB de 
Carcavelos e S. D. de Rana, que perderam a vida em serviço (em 2015), com 
a entrega aos seus familiares da Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, 
operacionais cuja coragem e entrega, em muito contribuíram para a 
segurança e bem-estar dos seus concidadãos. A homenagem estendeu-se ao 
nosso elemento da Força Especial de Bombeiros, Telmo Lopes, que integrava 
ainda o CB de Pernes e cuja morte igualmente precoce nos surpreendeu a 
todos, dando-se nota pública da sua conduta profissional exemplar, de 
entrega e dedicação à causa dos bombeiros e da proteção civil.” 

(Transcrição da pagina do Fecebbok da ANPC) 

HOMENAGEM  A  TITULO  PÓSTUMO 
AO  BOMBEIRO  JOSÉ  MOREIRA 

No próximo dia 12 março, pelas 10h 30m, junto ao 
cemitério de S. Domingos de Rana, irá decorrer a 
cerimónia de descerramento da placa toponímica em 
Homenagem ao Bombeiro José Moreira com a qual a 
Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana decidiu 
perpetuar a memória do nosso bombeiro, falecido em 
serviço no mês de agosto de 2015. 


