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BOLETIM INFORMATIVO     Nº 19 de 2016 
              Setembro, 22   

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. 
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DIA  MUNDIAL  SEM  CARROS 

Hoje 22 de Setembro celebra-se o Dia Mundial sem 
carros. 

A AHBVCSDR acompanha a iniciativa da Escola EB1 n.º 2 
de Carcavelos com dois bombeiros que, em bicicletas, 
irão estar de prevenção ao longo do percurso. 

 

BENÇÃO DE VIATURA 

No próximo dia 09 Outubro,  a seguir à missa das 
12h00 o Sr Prior João Pietrus fará a benção da nova 
viatura  VSAT -  Veículo de Socorro e Assistência 
Táctico,  com descerrar dedicatória ao Engº Carlos 
Ferreira de Castro. 

 

FORMAÇÃO TAS  

– Tripulante de Ambulâncias de Socorro -  

Teve início no passado dia 21 Setembro,  no quartel 
do CBV Alcabideche, mais um curso de TAS - 
Tripulantes de Ambulância de Socorro para 15 
Bombeiros dos Corpos de Bombeiros do Concelho de 
Cascais, sendo 3 da AHBVCSDR,  

A Formação será financiada na íntegra pela Câmara 
Municipal de Cascais. 
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TRANSCRIÇÃO  DE  AGRADECIMENTOS 

**** Presidente da Câmara Municipal de Abrantes **** 

“Os dias 23 e 24 Agosto de 2016 serão, infelizmente, lembrados pela comunidade abrantina pelo 

devastador incêndio que deflagrou na zona norte do concelho. Foram momentos de angústia e de dor que 

deixarão marcas profundas a todos aqueles que viveram os dramáticos acontecimentos e que sentiram de 

perto o desespero da devastação. 

…. O vosso espírito de entrega, esforço e solidariedade serão para sempre lembrados como exemplo maior 

de altruísmo. Na certeza de que não existem palavras que permitam expressar a nossa admiração, a todos 

sem exceção, em nome da Comunidade Abrantina, manifesto a expressão do nosso mais profundo e sincero 

agradecimento.” 

 

**** Presidente da Câmara Municipal de Portimão **** 

“Deflagrou no passado dia 07 de setembro um incêndio em Monchique que lavrou de forma abrupta devido 

ao vento forte de noroeste afetando o concelho de Portimão a norte do Autódromo Internacional do 

Algarve na freguesia de Mexilhoeira Grande.  

 

Enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil, não posso deixar passar esta oportunidade sem 

endereçar uma palavra de reconhecimento e agradecimento a todos quantos disponibilizaram meios e 

recursos e em especial às suas Mulheres e Homens que se empenharam nesta luta … 

Obrigado! Portimão está-vos grato pelo imprescindível contributo e apoio.” 

 

**** Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo **** 

“Venho agradecer a V. Exa., em meu nome e em nome do Município de Viana do Castelo, toda a 

disponibilidade e solidariedade demonstradas e o envio do V/Corpo de Bombeiros para apoio ao combate 

aos fogos no periodo de 09 a 13 Agosto.” 

 

**** Ana Carreira **** 

“Ontem 14/09 foi solicitado auxilio aos bombeiros de Carcavelos e S. Domingos de Rana para um pequeno 

(felizmente) acidente junto a Farmácia Aragão (13.30)  onde esteve envolvido um jovem de mota. 

Eu como mãe desse jovem (Bernardo Carreira Carvalho) quero agradecer à equipa que auxiliou o meu filho 

pois,  segundo este foram muito simpáticos, cuidadosos e profissionais. 

Mais uma vez o meu muitíssimo obrigado a todos  e continuação de bom trabalho” 

 

 

**** Ana Saragoça **** 

“Quero agradecer publicamente aos dois bombeiros da corporação de Carcavelos/S. Domingos de Rana 

que na noite de dia 13 assistiram o meu pai e o transportaram para o Hospital de Cascais.  

Uma noite de vigília e aflição apagou da minha mente os vossos nomes, mas não os vossos actos, muito 

para além do simples cumprimento do dever, ainda para mais voluntário: a atenção, o carinho, o humor, 

a paciência infinitos com que trataram os meus pais ficarão para sempre gravados no meu coração. Muito 

obrigada, Sra. Bombeira tenente da Marinha e cantora, e Sr. Bombeiro adorável e vítima N.º 348 do 

candeeiro assassino que os meus pais insistem em manter na entrada de casa. “ 

 Destaques: 
 

 

NOITE DE FADOS EM 
CARCAVELOS 

 
No próximo dia 26 Novembro a 
AHBVCSDR realiza mais uma 
noite de fados. 
 
Anote no seu calendário, 
COMPAREÇA! 
 
 

 

PROTOCOLOS  E  PRESTAÇÃO  

DE SERVIÇOS 

 

Clínica Sabeanas 

Rua Pedro Álvares Cabral 

Edifício Sanremo 

Apartamento 511 

Junqueiro 

2775-615 CARCAVELOS 

Tel.: 21 802 55 01 

Email: sabeanas@hotmail.com 

 

As Associadas e Bombeiras da 
AHBVCSDR e seus familiares 
diretos beneficiarão de 15 % 
de desconto sobre o valor das 
consultas de especialidade e 
outros serviços prestados pela 
Sabeanas, conforme preçário 
em vigor.  

O referido desconto não será 
praticado em caso de 
utilização de qualquer Seguro 
de Saúde. 

 As Associadas deverão 
comprovar essa qualidade e 
ter as quotas em dia. 

 

 

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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