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DESTAQUES 

 
PROTOCOLOS E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Com descontos para os 

Associados 
 
 

Troca Fraldas – 
Mobiliário e Decoração 

Infantil 
Estrada da Rebelva, 710 
2775-370 CARCAVELOS 

Tel.: 214538235 
Horário: 

Segunda/Sábado:  
10:00 - 19:30 

Email: 
trocafraldas@gmail.com 

   
 

     
Solóptica de 

Tecnióptica – Sociedade 
de Artigos de Óptica, 

Lda. 
Av. 25 Abril, 76 D 
2750-511 Cascais 
Tel.: 214828490 

Email: 
geral@oculistasoloptica.com 

Site: 
www.oculistasoloptica.com 

 

 

Escola de Condução 
Infante Sagres 

Stradaperfil, Lda. 
Av. Mário Gomes Azevedo, 

433 – r/c 
2775-240 Parede 

Tel.:   21 456 48 33 
Tlm.: 967 412 102 

E-mail: 
escolasagrescascais@sapo.pt 

 

 

AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 
Reconhecimento e agradecimento 

 
“Exmo. Sr. Presidente, 
Exmo. Sr. Comandante, 

  
Desde do dia 1de Junho que os Bombeiros do Distrito de Lisboa têm vindo a reforçar 
diversos teatros de operações em apoio a outros Distritos, quer através da constituição 
de GRUATA/GRIF, Grupos de reforço Urbanos, Equipas de Posto de Comando com 
empenhamento do VPCC e Operadores do CDOS, bem como têm garantido a 
segurança e intervenção no nosso Distrito. 

  
Não é tempo para balanço, é tempo de combate, mobilização e de reconhecimento 
pelo trabalho já efetuado, tendo a noção que teremos ainda pela frente dias 
extremamente complexos. 

  
Às Direções das Associações Humanitárias o agradecimento pelo trabalho e esforço que 
têm posto na manutenção da operacionalidade dos Veículos e no garante das 
condições para que os Corpos de Bombeiros possam executar as missões que lhes são 
confiadas. 

  
Aos Comandos dos Corpos Bombeiros o agradecimento pelo trabalho e esforço que 
têm posto na mobilização massiva dos Operacionais por vós comandados, e pela vossa 
disponibilidade. 

  
Aos colaboradores do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa o 
reconhecimento da vossa dedicação, zelo e espirito de missão. 

  
Aos Bombeiros, a vós, o reconhecimento do vosso profissionalismo, dedicação, altruísmo, 
espirito de missão e pela cidadania ativa que executam como Bombeiros. 

  
Só assim, unidos e em equipa, se consegue mobilizar e manter empenhados mais de 500 
Operacionais, onde naturalmente os Bombeiros assumem o maior número no apoio a 
outros Distritos gravemente afetados por Incêndios Florestais, continuando 
permanentemente a garantir as respostas diárias que continuam a surgir.  

  
A todos o meu reconhecimento e agradecimento! “ 

  
Hugo Santos 
Comandante Operacional Distrital de Lisboa  
District Operational Commander 

  

   
AUTORIDADE NACIONAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

  
COMANDO DISTRITAL DE OPERAÇÕES DE SOCORRO DE LISBOA 
Complexo Desportivo do Alto do Lumiar - Rua Victor Cunha Rego | 1750-377 Lisboa | Portugal 
Tel.: +351 21 880 0010 | www.prociv.pt 
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 A AHBVCSDR está a participar ativamente na luta contra os incêndios, 
ao longo do Pais, com equipas em Mangualde, Santarém, Setúbal - 
Distrito Lisboa, Benespera (Guarda), Tramagal. 

       Desejamos uma boa missão e bom regresso    
       em segurança; 
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RELATÓRIO DE ALGUMAS ATIVIDADES DA NOSSA ASSOCIAÇÃO: 
 

 Contratação de SEGUNDA ambulância elétrica para Transporte Adaptado no âmbito de protocolo com a 
Câmara Municipal de Cascais. Entrega prevista: Novembro; 

 Protocolo assinado com a Junta de Freguesia de S. Domingos Rana e outro em análise na União de 
Freguesias Carcavelos/Parede; 

 Assinado novo Protocolo para apoio, com a CASA DOS PROFESSORES; 

 A AHBVCSDR participou na iniciativa “Clean Up The Atlantic “realizado pela Cascais Ambiente, decorreu no 
dia 16 de julho (sábado) entre as 9h e as 13h, na baía de Cascais: Apoiamos com a unidade de ar respirável; 

 A AHBVCSDR irá participar nas FESTAS DE CARCAVELOS:  22, 23 e 24 de julho a ocorrer no Mercado de 
Carcavelos: Apoiamos com extintores; Ambulâncias; Autotanque, equipas; 

 Realizou-se no passado dia 2 Julho, no nosso Auditório, um Concerto de Aniversário do Coro CANTAR 
GLÓRIA;  

 A nova EIP – Equipa de Intervenção Permanente, exclusivamente 
dedicada à proteção e socorro, vai trabalhar em articulação com 
outras equipas profissionais já existentes. 

As EIP são equipas formadas por 5 bombeiros profissionais e são   
caracterizados pela elevada especialização, com competências e    
valências diferenciadas, para atuarem em diferentes cenários.  

Iniciaram a sua atividade a 1 de julho; 

 Com o aumento das temperaturas temos reforçado o patrulhamento 
da zona norte da nossa área de atuação, aproveitando para 
reconhecimento de caminhos e aprontamento das guarnições; 

 Apoio e prevenção, de forma voluntária, no âmbito da emergência 
pré-hospitalar, a diversos eventos culturais e desportivos: LINXRace no 
Parque urbano Polima, Festas do Pinhal na Abóboda, Tentativa de 
Moto Clube em Carcavelos e Festas de Talaíde; 
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EXERCÍCIO INTERNACIONAL “TORREX 2022” - ITÁLIA 

Os nossos bombeiros participaram num Exercício internacional “TORREX 2022” de 
USAR (Urban Search and Rescue) que contou com a participação de várias 
equipas da União Europeia. O evento, que teve lugar no concelho de Torre di 
Ruggiero (CZ) de 24 a 27 de junho, insere-se no projeto Erasmus + VIATICUM, do qual 
a Edelweiss (International Rescue Academy – Scuola di Protezione Civile Soccorsi 
Speciali) é responsável e que envolveu equipas nacionais e internacionais de 
diferentes regiões e nações europeias. A importância para o Corpo de Bombeiros 
de Carcavelos e S. Domingos de Rana era máxima, tendo em conta, que tem nas 
suas fileiras uma equipa de BREC/USAR (Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas) 
ativa, e a exposição perante outras forças era um fator extremo de motivação.  

A possibilidade de levar o nome da Associação para fora do país era gratificante 
para todos.  

O principal objetivo da Equipa foi engrandecer o nome da Associação e tentar 
passar uma imagem de competência técnica, disponibilidade para aprender e 
retirar ilações para aplicar aos nosso operacionais.  

Torrex 2022 – Torre de Ruggiero, Calábria, Italy. 

Equipa Portuguesa da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos e S. Domingos de Rana• João Franco – Team Leader • Gonçalo 
Conceição – Space technician • Bruno Cravinho - Space technician. 
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FORMAÇÃO FORA DE ESTRADA 

4 elementos do nosso Corpo de Bombeiros terminaram o Curso de 
Formação Fora da Estrada; formação de 50 horas ministrada pela 
Escola Nacional de Bombeiros. 

Este curso visa dotar os Bombeiros habilitados com carta de condução 
de veículos pesados de competências técnico-operacionais para a 
condução de veículos todo o terreno em ambiente rural/florestal. 

O foco desta formação é a segurança. 

Parabéns aos bombeiros Paulo Monteiro, Paulo Batista, Frederico Miguel 
e Edgar Aires pela dedicação. 

EIP – EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 

Seis elementos do nosso corpo de bombeiros realizaram em Mafra provas físicas 
para integrar a bolsa de reserva da nossa EIP, ou num futuro próximo, integrar 
eventualmente a segunda EIP. 

 

EXISTIMOS PARA SERVIR DESDE 1911 


