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UNIDADE  DE  CUIDADOS  CONTINUADOS – PROTOCOLO 
 

No passado dia 29 de setembro teve lugar, no nosso quartel, a assinatura de um protocolo entre a nossa 
Associação e a RAX - Portugal, Lda. 

Esse protocolo tem por finalidade a implantação no terreno, anteriormente destinado a um novo quartel, de uma 
Unidade de Cuidados Continuados, ainda inexistente no Concelho de Cascais. 

Embora ainda pendente de acções administrativas a concretizar por parte da C. M. de Cascais, esta irá 
desenvolvê-las com a brevidade possível para que a sua concretização seja um facto que muito valorizará a área 
de saúde do Concelho assegurando maior sustentabilidade para o funcionamento da nossa Associação. 

A cerimónia contou com a presença do Sr. Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, dos Vereadores Ricardo Leite 
e Frederico Almeida, das Presidentes da Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana e da União de Freguesias 
Carcavelos - Parede, Fernanda Gonçalves e Zilda Silva, de diversos candidatos à Assembleia de Freguesia da 
União de Freguesias nas eleições do passado domingo, 1 de outubro e de uma representação do Corpo de 
Bombeiros. 

O Presidente da Direcção, Dr. António Leitão, agradeceu a presença de todos e salientou nas suas palavras o 
apreço para com a empresa RAX - Portugal e a abertura e diálogo no sentido da concretização de benefícios 
para a nossa Associação bem como o apoio dispensado pela C. M. de Cascais, tanto actual como futuro. 

O Dr. Carlos Araújo, em representação da RAX - Portugal salientou o desejo de que a Unidade de Cuidados 
Continuados venha a ser uma referência a nível nacional e europeu tanto nos recursos disponíveis como na 
tecnologia e sobretudo na qualidade dos cuidados prestados, não deixando de referir que os cuidados 
continuados de saúde são uma das maiores lacunas do país na área da saúde com um défice de 8000 camas. 

Terminou agradecendo a oportunidade com a esperança da rápida concretização do projecto. 

Encerrou a sessão o Sr. Presidente da Câmara que, em breves palavras, resumiu as intenções da C.M. de Cascais 
em termos de futuros investimentos em Carcavelos e Parede, com particular realce para a área da Saúde. 
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DESTAQUES 

 

- UAAR - 
Unidade Autónoma 

de Ar Respirável 

Se é praticante de 
actividades subaquáticas 
com recurso a garrafas de 
ar ou se, simplesmente, 
necessita de recarregar de 
ar comprimido, a 
AHBVCSDR dispõe de 
equipamento certificado 
para tal operação. 

Sempre que necessitar 
dessa acção, urgente ou 
não, pode recorrer aos 
nossos serviços. 

Contacte-nos! 
E-mail: secretaria@ahbvcsdr.pt 
Tel.: 21 458 47 00 
 

 
 

 
VISITE-NOS EM 
www.ahbvcsdr.pt 
 
 

PERIODICIDADE DO BOLETIM 

Este Boletim não tem periodicidade 

obrigatória. Sempre que a existência de 

notícias o justifique procuraremos emiti-lo.  

Agradecemos a compreensão. 

 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE CARCAVELOS E S. DOMINGOS DE RANA 

                                                       
 
 

CONVOCATÓRIA 

Nos termos dos artigos 31º, nº 3 e 26º, nº 2, al. l) dos Estatutos convoca-se a ASSEMBLEIA 
GERAL da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARCAVELOS 
E SÃO DOMINGOS DE RANA para uma sessão extraordinária com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 
1) Deliberação sobre alienação do direito de que a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Carcavelos e S. Domingos de Rana é titular nos seguintes 
prédios: urbano inscrito na matriz sob o nº 49 e urbano inscrito na matriz sob o nº 989, 
descritos na  1ª e 2ª Conservatória do Registo Predial de Cascais sob os 
nºs 13226/20091012 e 3912/20091012, sitos em lugar da  Rebelva, freguesia de S. 
Domingos de Rana e Largo da Rebelva, União das freguesias de Carcavelos e Parede, 
conhecidos como “Vivenda N. Sra. da Rocha” e “Pátio N. Sra. de Fátima”, aqui 
identificados pela ordem respetiva.  

2) Deliberação sobre o protocolo celebrado entre a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Carcavelos e S. Domingos de Rana e a RAX-Portugal, Lda. 

Que terá lugar na sede desta Associação Humanitária, na Rua dos Bombeiros 
Voluntários (telefone – 21 458 47 10), no próximo dia 13 de outubro de 2017, pelas 20.30 
h. Os documentos podem ser analisados na secretaria da Associação (nos dez dias 
anteriores à Assembleia). 

Nos termos do disposto no nº 1 do artigo 33º dos Estatutos, a Assembleia funcionará, se 
for caso disso, trinta minutos depois da hora designada, com qualquer número de 
Associados presentes. 

Carcavelos, 26 de setembro de 2017. 

                                                                                                                                       
 
                                               Presidente da Mesa da Assembleia-Geral 

                                           Manuel do Carmo Mendes 
 


