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DESTAQUES 

 
PROTOCOLOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Com descontos para os 

Associados 
 
 

ALBERTO OCULISTA 
 

Centro Comercial Riviera 

Loja 40/41 

2775-551 CARCAVELOS 

Tel.: 21 457 90 96 

 
 
   
     

 
 

OPTICA DA VILLA 

Estrada da Torre nº 1620 
A/B/C 

2775-688 CARCAVELOS 

Tel.: 21 457 25 85 

Fax: 21457 25 86 

 

 

 

 

VALNAIL & HAIR 

Centro Comercial de 
Carcavelos 

Loja 17 

Carcavelos 

Tel.: 21 458 36 79 

Tlm: 966 716 649 

 

Terminaram no final de Maio as funções profissionais 
do Subchefe José Cardoso. 

Desde 2009 sempre demonstrou um enorme 
empenho no seu trabalho, sendo um dos mais 
antigos TAS - Tripulantes de Ambulância de Socorro 
do Concelho de Cascais. 

Agora que passou ao Quadro de Honra, estamos 
seguros de que o Subchefe José Cardoso vai 
continuar a dignificar o nosso Corpo de Bombeiros e 
a Associação. 

Um abraço de todos nós. 
 

EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR - PARTO 
 
Um orgulho enorme em partilhar uma noticia feliz, com a participação da 
equipa pré-hospitalar Paula Antunes e Sandra Alves 

Sábado, 04 de Junho de 2022, pelas 11H30, foram acionados para uma 
situação de parto em que o bebé não respirava nem chorava. 

Ao chegarem ao local verificaram que o bebé não respirava; foi aspirado e 
recuperada a ventilação.  

As nossas heroínas foram entrevistadas pela TVI que se deslocou ao quartel 
para uma reportagem. 

Um serviço que enche de orgulho e satisfação o COMANDO E A DIREÇÃO 
sendo por isso ambas merecedoras do nosso apreço pela excelente 

execução do seu trabalho. 
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As novas tecnologias permitem um apoio e 
atendimento multidisciplinar e um socorro mais 
eficiente. 

No atendimento a uma emergência de um 
cidadão surdo-mudo, foi efetuada uma 
abordagem mais competente graças ao 
ITEAMS do INEM, com recurso a linguagem 
gestual, on-line na residência do cidadão. 

Foi possível uma interação entre o cidadão, a 
nossa equipa pré-hospitalar e o centro de 
orientação de doentes urgentes do INEM. 
 

Decorreu no nosso quartel uma ação de formação 
de manobras de desencarceramento, ministrada 
pelo 2º. Comandante Pedro Carvalho e pelo Chefe 
João Franco. 

Contámos com a participação de formandos dos 
Corpos de Bombeiros de Camarate e do 
Beato/Penha de França. 

Um agradecimento especial à empresa Combustoil 
da Abóboda que nos facultou os veículos de 
sucata para a ação. 

 

AJUDE-NOS NA NOSSA MISSÃO 
Contribua gratuitamente colocando uma 
cruz nos donativos ao entregar o seu IRS. 

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Decorreu no nosso quartel uma ação do 
Orçamento Participativo /22. 

A cidadania sempre presente. 
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

Neste dia não podemos deixar de 
destacar os nossos infantes e cadetes, 
pela sua determinação e vontade de 
virem a ser, um dia, Bombeiros Voluntários 
e a contribuir para o bem-estar da 
comunidade. 

A AHBVCSDR E A COMUNIDADE 

No dia 28 de Maio recebemos no quartel a visita 
do Agrupamento 113, Escuteiros de S. Domingos 
de Rana. 

Interagindo com os nossos infantes e cadetes, 
realizaram manobras de suporte básico de vida e 
extinção de incêndios. 

É a fazer que se aprende. 

RECONHECIMENTO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO E O MERCADO DO VOLUNTARIADO. 

Decorreu no dia 22 de Maio, no Parque Urbano da Quinta da Carreira, a cerimónia de 
Reconhecimento do Trabalho Voluntário e o Mercado do Voluntariado. 

Os nossos Infantes e Cadetes representaram o nosso Corpo de Bombeiros e tiveram a oportunidade 
de exibir os seus conhecimentos, com demostrações de manobras de suporte básico de vida. 
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