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MENSAGEM DE NATAL

A Direção e o Comando da AHBVCSDR desejam um Feliz
Natal e, que o Novo Ano que se avizinha seja repleto de
realizações, alegria, felicidades, paz e saúde.
Que para os novos desafios que se avizinham não nos falte
o ânimo para vencer as dificuldades e obstáculos.
Todos juntos somos mais fortes.

Santas Festas para todos.

A Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana continua a apoiar-nos, desta vez com a oferta
de 3 videolaringoscópios. Este equipamento diferenciado irá integrar a nossa Unidade
Autónoma de Apoio Sanitário que prevemos concluir nos próximos meses e que permitirá a
projeção de equipas multidisciplinares em situação de catástrofe.

“MENINO JESUS A BORDO DA NOSSA AMBULÂNCIA”
A equipa pré-hospitalar constituída pelo 2º. Comandante
Pedro Carvalho, pelo Subchefe Pedro Mesquita e com o apoio
da equipa VMER de Cascais ajudaram a nascer uma menina,
no dia 27 de Novembro.
São estes momentos de imensa alegria que ajudam a
ultrapassar outros mais difíceis.
Parabéns a todos
em especial para a mamã!
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TOMADA DE POSSE DA ADJUNTO DE COMANDO

No passado dia 11 de Dezembro, Isabel Noronha Candeias, elemento do Corpo e Bombeiros
desde 01-07-1998, tomou posse como Adjunto do Comando da AHBVCSDR.
Nomeada pela Direção em 29 de Abril, por proposta do Senhor Comandante, recebeu
despacho de homologação da ANEPC a 04 de Dezembro de 2020.
Este facto merece ser realçado por vários motivos. Fantásticas capacidades no seu
relacionamento com os Colegas, com os utentes e excelentes capacidades profissionais.
Se já anteriormente a AHBVCSDR tinha sido pioneira ao contratar a primeira mulher para
motorista da Associação, neste momento é dado outro grande passo - trata-se da primeira
mulher a fazer parte do comando. Por isso esta promoção não se destina apenas a dar sinais
ao Corpo de Bombeiros. É um sinal para toda a comunidade. É necessário cada vez mais,
eficácia, empenho e dignidade nos compromissos que se assumem. É por isso um grande
privilégio para esta Direção fazer parte desta nova página da Associação.
A presença de uma mulher no Comando constitui o elo que faltava para que todo o Corpo
de Bombeiros se sinta representado ao mais alto nível hierárquico operacional da
Corporação.
A nova função constitui um novo desafio que irá cumprir certamente com o mesmo sentido
de responsabilidade e espírito de missão atendendo aos sacrifícios que lhe serão exigidos,
especialmente nestes tempos conturbados de grande empenho do Corpo de Bombeiros.

PROMOÇÕES AO POSTO IMEDIATO - SUBCHEFE, BOMBEIRO DE 2ª e 3ª
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A formação do Corpo de Bombeiros está em constante
aperfeiçoamento para a progressão na carreira.
Com a orientação do nosso formador de Incêndios
Florestais - Subchefe Nuno Alric e em articulação com GTFGabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de
Cascais e ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas, decorreu o Curso de Incêndios Florestais - nível 2.

Decorreu na Associação entre 2 e 6 de Dezembro o
curso de Liderança na Atividade de Bombeiro.
A formação, certificada pela ENB- Escola Nacional de
Bombeiros, foi ministrada pela Oficial - Bombeiro Ana
Paula Gaspar e contou com formandos do nosso Corpo
de Bombeiros, Alcabideche e Algés.

Os nossos recrutas que iniciaram formação em 2019,
concluíram os exames distritais de ingresso na carreira de
bombeiro.
Obrigada a todos pelo seu empenho

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
No âmbito do protocolo de cooperação com a
empresa Contisystems, colaborámos no simulacro
parcial que se realizou na empresa.
A cultura de segurança é uma aposta desta
empresa.
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