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Mentira de 1 de abril
O Grupo de Comunicação e Imagem
voltou a apresentar a mentira do dia 1
de abril. Este ano a mentira noticiou
que “A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Esmoriz
avança para a criação da residência
sénior”. Esta mentira podia ser
verdadeira, pois assenta numa área
carente na cidade de Esmoriz
Referia a notícia que “a AHBV
Esmoriz obteve parecer favorável
junto do Instituto da Segurança Social
para a construção deste equipamento
social, que contará com "Lar e Centro
de Dia" para séniores.
O investimento de dois milhões de
euros (2.000.000 €) será
comparticipado em 70% por fundos
comunitários e 15% pela Câmara
Municipal de Ovar (sujeito a aprovação
em Assembleia Municipal) e o restante
pela AHBV Esmoriz.
O empreendimento aproveitará a construção
"inacabada" existente na Av. Draveil e será
inaugurado em 26 de Abril de 2021 no 90º aniversario
da AHBV Esmoriz.
O Presidente da AHBV Esmoriz, Eng.° Fernando
Cardoso, informou que a Residência Sénior será vocacionada para acolher os Bombeiros do Quadro de
Honra e também civis. O projeto conta com um piso

para seniores bombeiros, outro piso para séniores
civis e outo piso para gabinetes médicos.
A AHBV Esmoriz faz mais um investimento
necessário para a nossa cidade, recordamos que a
nossa Associação tem realizado vários investimentos
ao longo dos anos, como a Piscina, Clínica e Centro
de formação, que são uma mais valia para a cidade e
para a população desta região, substituindo assim às
obrigações das instituições públicas”.
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“À conversa com…” Eng.º Fernando Cardoso
Hoje o Grupo de Comunicação e Imagem dos
Bombeiros de Esmoriz está à conversa com o Eng.º
Fernando Cardoso, Presidente da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
(AHBV Esmoriz).
GCI - Como nota introdutória solicitamos-lhe uma
breve apresentação biográfica.
FC - Tenho 49 anos de idade, sou casado e
tenho um filho. Sou natural de Castelo de Paiva.
Aos 2 anos de idade fui residir para São João da
Madeira. Vivi nessa cidade até aos 18 anos de
idade tendo ali realizado a minha formação escolar
e pré-escolar no ensino público. Fiz a Licenciatura
(pré-bolonha) em Matemática e Ciências de
Computação na Universidade do Minho em Braga
onde permaneci durante 5 anos. A minha atividade
profissional esta, desde sempre, ligada à
engenharia de software, passei por diversas
empresas e desde 2013 trabalho na NOKIA
para ajudar a gerir uma associação humanitária
Portugal.
como é a dos BVE.
Ao longo da minha atividade profissional sempre
GCI - Recentemente foi empossado Presidente da
me dediquei a outros hobbies. Sou apaixonado por
AHBV Esmoriz. Que expectativas tem para este
fotografia, organizo caminhadas com família e
mandato da Direção que lidera?
amigos, participo e organizo iniciativas solidárias e
As expectativas estão plasmadas no programa
sigo de perto as tendências tecnológicas.
que
propusemos aos sócios e que foi sufragado no
Gosto imenso de Esmoriz e de toda esta zona
ato eleitoral de fevereiro de 2020. De facto, o
envolvente. Tenho-me envolvido em alguns projetos
programa teve por base as ideias das pessoas da
na cidade de Esmoriz dos quais me orgulho.
minha lista. Essas ideias foram sendo debatidas e foi
Destaco a participação enquanto diretor do Esmoriz
sendo apontado um caminho que considerávamos
Ginásio Clube entre 2013 e 2016. Fui também
possível realizar ou pelo menos ambicionávamos
presidente da direção da APESE-Associação de
realizar numa associação desta natureza e com esta
Pais e Encarregados de Educação da Escola
envergadura. Em termos de órgãos
Secundária de Esmoriz entre
“Gerir uma organização
sociais julgo que se construiu desde
2017 e 2018. Gosto de
participar ativamente na
composta por mais de 90 logo um belíssima equipa de
trabalho que nos dá a confiança
construção de ideias para
homens
e
mulheres….
é
necessária para acreditarmos que
melhorar a cidade e o concelho
onde resido tendo participado,
para mim o maior desafio” tudo será feito para engrandecer o
bom nome e o prestígio da AHBVE
por exemplo, em diversas
nos próximos 3 anos de mandato.
edições do Orçamento Participativo da Câmara
Gerir uma organização composta por mais de 90
Municipal de Ovar. Em março de 2019, fui
homens e mulheres que se entregam de corpo e
surpreendido com o convite endereçado pelo Sr.
alma à missão de proteger e socorrer pessoas 24
Carlos Pereira, Eng.º Jacinto Oliveira, Dr. Vitor
horas por dia é para mim o maior desafio.
França e Eng.º José Teixeira para formar uma lista
Há também outros desafios igualmente exigentes
para os órgãos sociais da AHBV Esmoriz. No
dentro desta organização, como gerir um complexo
princípio fiquei um pouco apreensivo mas depois
desportivo como o da Piscina da AHBV Esmoriz, a
achei que poderia contribuir com o meu tempo livre
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qual acolhe centenas de utentes das mais diversas
idades e proveniências.
Estávamos há 4 dias em funções e fomos
surpreendidos pelo Corona Vírus, que se instalou
em Portugal e muito rapidamente no concelho de
Ovar, onde tomou maiores proporções. Começou ali
um novo capítulo desta Associação, a sociedade
nunca se viu a braços com tamanha pandemia, que
irá condicionar a economia e a vida das pessoas nos
próximos tempos.
Os objetivos que estavam programados para o
início do mandato tiveram que ser reavaliados.
Redefinimos novas prioridades para fazer face à
crise que se instalou, provocada pelo fecho da
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piscina, da clínica e de todos os serviços que
funcionam nos nossos complexos. Foi uma mudança
radical que não contávamos de todo. No entanto, há
que saber gerir a mudança e adaptarmo-nos à
realidade. Definimos de imediato um plano de
contingência, de forma a criar regras para evitar o
contágio ao nosso corpo de bombeiros, aos nossos
funcionários e aos utentes dos nossos serviços.
GCI - Os objetivos delineados para o triénio
2020/2023 estão dependentes de investimentos. A
situação de Estado de Emergência tem afetado a
viabilidade económica de algumas Associações de
Bombeiros. Como é que a AHBV Esmoriz está a enfrentar o desafio económico e financeiro provocado
pela Pandemia do CoViD-19?
FC - A AHBV Esmoriz não foge à regra e também
estamos a passar por uma fase de grande debilidade
financeira. A crise também nos bateu à porta. O
nosso mandato começou a 2 de março e poucos
dias depois tivemos que enfrentar esta triste
realidade, à qual temos reagido com algumas
iniciativas.
A AHBV Esmoriz, na sua atividade regular e
normal, é suportada em grande medida pelos apoios
financeiros do estado, dos apoios autárquicos e
também pelo apoio direto dos seus beneméritos.
Outras fontes de receitas da AHBV Esmoriz são as
provenientes de diversos serviços prestados, como
os serviços do Corpo de Bombeiros, de onde se
destacam o transporte de doentes, o serviço de grua,
as formações, a fanfarra e o aluguer de espaços. A
AHBV Esmoriz, numa lógica de prestar serviços
diferenciados e de qualidade à população a norte do
concelho de Ovar, apostou nos últimos anos na
construção do complexo da Piscina dos BVE e na
Clínica dos BVE. Depois de concluído o pagamento
do financiamento destes equipamentos, em 2018, a
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AHBV Esmoriz devia entrar agora numa nova fase
geradora de receita, que permitisse à Associação
fazer face a outro tipo de investimentos. Tal seria
possível se não fossem os danos provocados pela
pandemia do CoViD-19, que nos obrigou a reduzir
ao mínimo indispensável os serviços prestados
pelo Corpo de Bombeiros.
Para agravar a situação tivemos de investir em
equipamentos de proteção individual para todos os
colaboradores e aumentar a higienização de
espaços.
De forma a ultrapassarmos os problemas
encetamos conversa com o nosso parceiro
estratégico, a Câmara Municipal de Ovar, com o
intuito de nos apoiar nesta fase. Neste momento
aguardamos pela confirmação da Câmara
Municipal para sabermos quais os apoios que
receberemos.
Criámos duas campanhas de angariação de
verbas. Uma que se centra na cobrança de quotas,
de valores em atraso e na angariação de sócios, e
a outra na angariação de fundos para aquisição de
EPI’s. Conseguimos algumas receitas com estas
Do Estado veio uma mão cheia de nada que não
campanhas mas não o suficiente para fazer face às
satisfaz as nossas necessidades a curto prazo. A
despesas que temos pela frente. Não iremos
antecipação de verbas que estão protocoladas, irá
desistir da longa lista de cobranças em atraso e
provocar ainda mais estragos no futuro.
iremos insistir e apelar às pessoas e empresas, a
O encerramento temporário da Piscina dos BV
quem prestamos alguns serviços no passado, para
Esmoriz, que tem centenas de utentes, anulou a
regularizarem essas dívidas o mais breve possível,
receita proveniente daquele investimento e
pois estamos a falar de muitas dezenas de
obrigou-nos a colocar alguns funcionários da piscina
milhar de euros.
no regime de lay-off até retomarmos a atividade.
Aproveito para apelar à população que se faça
A Clínica dos BV Esmoriz, que serve diariamente
sócio da AHBV Esmoriz, saibam que por apenas
um grande número de utentes do concelho de Ovar,
1,66€ por mês estará a ajudar os bombeiros.
encerrou temporariamente e anulou a receita
Aproveito para apelar aos sócios para
proveniente daquele investimento.
regularizarem as suas quotas
Alguns serviços que funcionam nas
“Aproveito para apelar à
solicitando-nos de imediato a
nossas instalações também foram
referência Multibanco para
encerrados pelo que as receitas
população que se faça
realizar o respetivo pagamento.
ficaram suspensas.
sócio
da
AHBV
Esmoriz…
É simples ajudar.
Desde que foi declarado o “Estado
Às empresas do concelho
de calamidade” em Ovar que as
1,66€ por mês”
de Ovar, no âmbito da sua
despesas foram reduzidas ao
responsabilidade social, lanço o apelo para
mínimo indispensável, sem deixarmos de garantir a
colaborarem connosco através dos seus donativos,
prontidão dos nossos serviços. Apesar disso,
pois sabem que podem contar sempre com os
continuamos a ter muitas despesas fixas, o que nos
nossos bombeiros.
tem provocado alguma preocupação a breve prazo.
Temos conversado com os nossos sócios
Alguns projetos assumidos no final do mandato da
beneméritos, que têm correspondido da melhor
anterior direção estão neste momento a colocar-nos
forma que podem nesta altura, pois para algumas
também algumas dificuldades acrescidas. Nem nos
empresas o cenário não é muito animador.
piores cenários se previa uma crise com esta
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
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dimensão. Teremos que cumprir com esses
compromissos na medida do possível.
Estamos a tentar fazer tudo o que está a nosso
alcance para enfrentarmos esta crise. Sabemos
que a normalidade que vivíamos na fase pré-CoViD
não existirá curto prazo.
Neste momento difícil temos que questionar
tudo e procurar as soluções que causem o menor
dano possível. Iremos, muito certamente, ter que
tomar decisões difíceis, que poderão trazer alguns
problemas a curto prazo.
GCI - Perante o cenário de crise económica
equacionam redefinir os objetivos a que se
propuseram? Vão apostar mais forte em que
objetivos?
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FC - Fomos colocados num “campo de batalha”
para travar uma “guerra” para a qual ninguém estava
preparado. Com uma semana de mandato desta nova
direção fomos “alistados” para ir à guerra sem sequer
conhecermos o nosso “inimigo”.
Está a ser uma “guerra” injusta, mas temos a
esperança de a podermos ganhar. Sairemos desta
guerra mais solidários e mais fortes para enfrentar o
futuro e vamos cumprir com alguns dos objetivos a
que nos propusemos. Neste momento a prioridade é
socorrer os “feridos” e tratarmos das “feridas”.
Quando regressarmos da “guerra“ teremos que
redefinir as prioridades e reajustar os objetivos.
Queremos obviamente perseguir os objetivos a que
nos propusemos, mas neste momento, seria injusto
antecipar quaisquer cenários ou fazer futurologia pois
ainda não sabemos se o pior da pandemia já passou
ou se ainda estará para vir.
GCI - Um dos objetivos é a criação de um
"Conselho Consultivo". Que individualidades devem
integrar o "Conselho Consultivo" e qual a mais valia
deste órgão para a Associação?
FC - O Conselho Consultivo está previsto nos
atuais estatutos da AHBV Esmoriz. É composto pelos
presidentes dos três órgãos sociais, o comandante
em exercício, e por associados de reconhecido mérito
e capacidade de intervenção social. Este órgão nunca
foi nomeado em direções anteriores pelo que será
algo que gostaríamos de nomear e dar posse.
Temos já preparada uma lista de associados que
teremos todo o gosto em convidar para integrar o
Conselho Consultivo. Por razões óbvias, não irei
divulgar os nomes antes dessas ilustres pessoas
serem convidadas pessoalmente pela direção. Como
só o poderíamos fazer após a tomada de posse e
dadas as atuais circunstâncias especiais que
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vivemos, ainda não nos foi possível levar adiante este
objetivo.
A valia deste órgão será criar uma relação mais
estreita e um canal mais direto com alguns
associados. Prevemos que nos possam ajudar a
alavancar alguns dos projetos mais ambiciosos que
temos previsto realizar neste triénio. Foram
selecionados associados que pela sua dinâmica, pela
sua visão e pela influência que podem exercer na
nossa região, possam constituir-se um grupo de apoio
muito importante para a AHBVE.
GCI - Aproxima-se a passos largos a "época
florestal" e a "época balnear". Do ponto de vista
executivo, como prevê que estas decorram e qual o
empenhamento do nosso Corpo de Bombeiros?
FC - A época dos fogos florestais é algo que
teremos sempre que contar. Em articulação com a
direção, o Comando já indicou ao CDOS Aveiro a
disponibilidade dos nossos bombeiros para integrar o
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais
(DECIR 2020).
As dificuldades financeiras poderão ser um grande
Associação, como vê a questão do reduzido
entrave para as Associações de Bombeiros se não
número de associados que a Associação tem e que
forem devidamente resolvidas, pelo Governo, antes
estratégia têm para alterar esses números?
da época dos fogos florestais. Da nossa parte tudo
FC - Lançaremos uma forte campanha de
iremos fazer para conseguirmos corresponder com
angariação de sócios, que será acompanhada por
zelo e eficácia às missões que nos sejam atribuídas.
um conjunto de benefícios a disponibilizar ao
Quanto à época balnear ainda não conhecemos,
associado e que envolverá alguns parceiros
até hoje, qual o modelo que o governo se prepara
estratégicos.
para implementar nas praias portuguesas, mais
A estratégia passa também pela facilitação do
concretamente, nas praias da zona a norte do
processo de inscrição como sócio. Está a ser
concelho de Ovar. Este é um assunto que está a ser
ultimado um novo Site e uma APP para Android e
preparado e que temos vindo a discutir. Dada a
iOS que permitirão ao cidadão ou empresa, de
incerteza do confinamento ainda em vigor e do estado
forma simples, tornar-se sócio e interagir com os
de calamidade, tudo irá depender do modelo de
nossos parceiros. Iremos passar a usar canais de
vigilância a adotar para o verão
comunicação mais simples e mais
de 2020. Também dependerá
eficazes para atrair a população e
“Lançaremos uma forte
dos recursos financeiros que
sobretudo a população mais jovem.
campanha
de
angariação
serão colocados à nossa
Iremos estabelecer acordos com
disposição para podermos
algumas empresas para
de sócios… ”
assegurar a vigilância das
promoverem, junto dos seus
praias, sem que isso cause prejuízos para a
colaboradores, alguns serviços disponibilizados
Associação. Independentemente de quem irá fazer a
pela AHBV Esmoriz, como a Piscina, a Clínica, o
vigilância das praias, os BV Esmoriz estarão sempre
transportes de doentes e o Ginásio que funciona do
prontos para socorrer os banhistas e quem visita o
edifício da piscina.
nosso concelho em qualquer altura do ano.
GCI - Foram realizadas algumas campanhas de
GCI - A população de Esmoriz, Cortegaça e
angariação de fundos relacionadas com o CoViD.
Maceda depende, maioritariamente, do socorro
A AHBV Esmoriz tem recebido alguns apoios?
prestado pelo Corpo de Bombeiros da AHBV
Neste momento quais são as maiores
Esmoriz. Perante tamanha importância da
necessidades?
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
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FC - Como já referi, a AHBV Esmoriz tem
recebido alguns donativos financeiros e bens
materiais. Esses donativos são fruto das
campanhas de angariação de fundos
desencadeadas pela AHBV Esmoriz e de outras
campanhas que estão a decorrer em simultâneo na
sociedade civil, que se tem mobilizado em torno
dos bombeiros.
Temos recebido imensas mensagens de apoio,
de incentivo e de gratidão em reconhecimento do
trabalho executado pelos nossos bombeiros.
Tivemos já alguns donativos provenientes de
algumas empresas. Estávamos a contar com um
fundo de apoio, que estava a ser organizado por
algumas empresas instaladas no concelho de
Ovar, para benefício das duas corporações de
bombeiros do concelho, sendo que o objetivo traçado não se concretizou devido à fraca adesão da
maioria das empresas.
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Temos recebido ajuda de algumas empresas e
particulares que nos têm doado EPI’s, como viseiras,
óculos, máscaras e luvas. Também já nos ofereceram
bens alimentares e bebidas para apoiar as refeições
dos nossos bombeiros. Recebemos roupa de cama
para as camaratas do nosso quartel. Os Escuteiros de
Esmoriz também angariaram uma verba para os
Bombeiros, que nos surpreendeu muito pela positiva.
Neste momento, a nossa maior necessidade é ao
nível financeiro, para garantir os pagamentos das
despesas fixas (salários, combustíveis, seguros,
eletricidade, água e gás) e assegurar a manutenção
das viaturas de socorro.
Ao nível dos EPI’s, fizemos recentemente uma
encomenda de fardamento que teve uma redução na
quantidade, devido ao valor elevado que teríamos que
pagar. Necessitamos duma máquina de secar roupa
industrial nova, pois a que temos avariou. Precisamos
de renovar as toalhas de banho e rosto, almofadas e
dum ferro com caldeira para passar a roupa de cama.
GCI - No dia 26 de abril comemorou-se mais um
aniversário da AHBV Esmoriz, o 89º. O que gostaria
de ter recebido enquanto Presidente da AHBV
Esmoriz e que prenda ofereceu ao Corpo de
Bombeiros?
FC - Comemorámos o 89º aniversário desta
instituição no passado dia 26 de abril de forma
simbólica e com o recato a que a situação nos
obrigou. Foi a cerimónia possível pois a lei não
permitia ajuntamento de pessoas. Foi uma cerimónia
singela e recheada de significado.
A prenda que mais gostaria de receber no dia de
aniversário da AHBV Esmoriz seria, sem dúvida
nenhuma, não termos nenhum bombeiro ou
funcionário infetado com a CoViD-19 e que esta
pandemia passasse rapidamente. Por outro lado,
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gostaria que o governo olhasse para os bombeiros
voluntários como o garante do socorro em Portugal e
que conseguisse criar as condições necessárias para
termos mais e melhores meios para ultrapassarmos
as dificuldades que vivemos diariamente.
Em 53 dias de mandato seria difícil oferecer uma
prenda ao Corpo de Bombeiros que marcasse
indelevelmente este aniversário, sobretudo quando
estamos a passar por uma situação difícil como a que
vivemos. O que consigo oferecer desde já é a nossa
entrega total a esta nobre missão e esforçarmo-nos
todos e todos os dias para ultrapassarmos esta fase
sem muitos danos.
GCI - A disponibilidade e envolvimento dos
elementos do Comando e do Corpo Ativo neste
período de “Cerca Sanitária” e “Estado de
Emergência” foi excecional. Que mensagem quer
deixar às mulheres e homens do Corpo de Bombeiros
de Esmoriz e restantes funcionários e colaboradores
pelo trabalho desenvolvido e para o futuro?
Não usaria a palavra excecional, no sentido de
exceção, para caracterizar a disponibilidade e
envolvimento dos nossos homens e mulheres. Usaria
sim a palavra excelência para caracterizar o
desempenho que tiveram ao serviço do Gabinete de
Crise e que é apanágio do nosso Corpo de
Bombeiros. Os nossos bombeiros já nos habituaram,
desde há muito tempo, a saber estar e a saber dizer
presente com prontidão, competência e eficácia.
Foi unânime o reconhecimento público pela
excelência do trabalho desenvolvido quer pelo
Comandante Artur Jorge quer de todos os bombeiros
envolvidos nesta missão. Estão de facto todos de
parabéns pela postura e coragem que tiveram para
cumprir com sucesso esta missão.
Aos nossos bombeiros e funcionários gostaria de
deixar uma mensagem esperança, apesar dos

momentos que vivemos atualmente estarem a ser
muito difíceis. Temos uma equipa renovada,
dinâmica e motivada para levar a AHBV Esmoriz a
conquistar o lugar que sempre mereceu. Esse lugar
estará ao nosso alcance se todos os dias dermos
sempre o nosso melhor, tanto nas pequenas tarefas
como nas grandes missões que nos foram
confiadas.
Estamos a caminho dos 90 anos de missão!
GCI - Agradecemos ao Eng.º Fernando Cardoso
pela sua disponibilidade para este “à conversa
com…”. Desejamos para si e para toda a equipa
que o acompanha um mandato bem sucedido.
Obrigado por ajudarem a AHBV Esmoriz.
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89º Aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Esmoriz
O 89º aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Esmoriz comemorou-se
na manhã do dia 26 de abril de 2020.
Assinalado de forma simbólica, com o recato que o
momento impôs e que a própria lei obrigou perante a
calamidade que se vive, o 89º aniversário fica para a
história como o primeiro aniversário sem a presença
de todos os que lá queriam estar.
O ato simbólico contou com os representantes dos
Órgãos Sociais, do Comando e do Corpo Ativo para
o hastear das bandeiras, acompanho pelo toque da
sirene, e na homenagem aos bombeiros que
faleceram ao serviço da AHBV Esmoriz com a
deposição de uma coroa de flores junto à placa
identificativa da Associação.

Comandante
Nesta história de 89 anos nunca fez tanto sentido o
lema que juramos defender ''vida por vida'' como nos
dias em que vivemos.
Tivemos que nos adaptar e reinventar para
conseguirmos dar resposta a esta pandemia que
assola o nosso país e o mundo. Estamos a
consegui-lo à custa de todos.
Continuamos na linha da frente como sempre
estivemos e todos juntos vamos vencer. É um
orgulho enorme ser comandante deste corpo ativo
que todos os dias dá tudo de si em prol dos que
mais precisam, por vezes esquecendo a própria
família.

Para todos vós,
para as vossas
famílias e para
todas as pessoas
que fazem parte
desta nobre
Associação,
desejo um feliz
aniversário e
votos de um feliz
dia.
Todos juntos
vamos vencer e em breve estaremos juntos num
forte abraço a festejar este dia da forma como
sabemos e nos orgulhamos.
O Comandante, Artur Jorge Ferreira

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
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Direção da Associação
A Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Esmoriz assinala hoje o seu 89º
aniversário. A efeméride não é comemorada como é
habitual fruto do estado de emergência que vivemos
em Portugal e que foi motivado pela pandemia da
covid-19.
Coincidência dos factos, no mês que
comemoramos os 46 anos de liberdade em Portugal,
a população, em geral, vê-se privada de alguma
liberdade em termos de contacto pessoal e de
liberdade de movimentos. A liberdade de
pensamento e de expressão, entre tantos outros
direitos, outrora reprimidos, podem felizmente
continuar a ser usufruídos por todos nós.
Neste dia de aniversário, mais do que assinalar a
data, queremos prestar homenagem a todos esses
profissionais e voluntários, de onde destaco o papel
que os Bombeiros Voluntários de Esmoriz que
desempenharam bem a sua missão, uma vez mais,
e souberam demonstrar que são uma força vital para
assegurar o socorro, a segurança e bem estar da
população pondo muitas vezes a sua própria vida e
dos seus em risco.
São 89 anos em missão. Uma missão que
atravessou várias gerações. Gerações essas que
sempre souberam ultrapassar as dificuldades e
souberam também elevar o bom nome das gentes
de Esmoriz, de Cortegaça e de Maceda. É da mais
elementar justiça prestar homenagem a todos esses
homens e mulheres que se entregaram a esta
causa de serviço público e humanitário.
Uma palavra de enorme agradecimento também a
todos aqueles que apoiam a AHBVE com os seus

Pároco de Esmoriz
Como pároco de Esmoriz, gostaria de me associar
ao 89º aniversário da nossa Associação.
Se tudo corresse como tinha sido pensado,
estaríamos juntos nalguns dos momentos deste dia
tão importante, nomeadamente na Eucaristia, para
dar graças e recordar os que serviram os 'Bombeiros
Voluntários de Esmoriz' e já partiram. Para mim,
seria a primeira vez, o que muito me honraria e
alegraria.
Assim sendo, venho, por este meio, enviar os
parabéns, agradecer todo o bem que têm feito, ao
longo de todos estes anos, e mais ainda nestes

donativos. Estou grato
por tal ato de
generosidade. É
também graças a atos
valorosos como estes
que tenho a esperança
num futuro melhor e
mais solidário. Foram
muitos aqueles nos
doaram parte do
resultado do seu trabalho em prol desta associação.
Foram também muitas as palavras de incentivo e de
agradecimento que temos recebido da população,
de outras entidades e de responsáveis políticos. Por
tudo isto, em nome da AHBVE, estamos-lhes muito
agradecidos.
Queria por fim, aproveitar a oportunidade para
manifestar ao Comando e a todos os bombeiros do
Corpo Ativo, em nome de todos os membros dos
órgãos sociais, a nossa gratidão e agradecimento
pelo vosso empenho, dedicação e sacrifício pessoal
na superação das dificuldades com que nos
debatemos diariamente. Um abraço de
reconhecimento ao nosso Quadro de Honra,
Fanfarra, Nadadores Salvadores, Secção
Desportiva, GCI e demais colaboradores pelos
serviços prestados.
Quando conseguirmos recuperar, de novo, a
liberdade total estaremos cá para festejar com a
dignidade e alegria que todos os bombeiros desta
corporação merecem. Também nessa altura
elevaremos de novo bem alto o nosso estandarte e
nos reuniremos de novo para um abraço comum.
O Presidente da Direção, Fernando Cardoso
tempos mais exigentes também para
vocês, mas também rezar para que
continuem, generosamente e com
toda a disponibilidade, ao serviço
das pessoas mais frágeis e
necessitadas em tantas situações.
Ao mesmo tempo, quero
manifestar toda a minha disponibilidade para
caminharmos e trabalharmos juntos, servindo os
nossos concidadãos, irmãos e irmãs, na
humanidade e em Cristo.
Os melhores cumprimentos para todos os que
estão ligados à AHBV Esmoriz.
O Padre Manuel Mendes, pároco de Esmoriz
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Câmara Municipal de Ovar
Na passagem do 89º aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
e não o podendo fazer pessoalmente, pelas
circunstâncias em que vivemos, ainda em plena
pandemia Covid-19, não poderia deixar de saudar
neste dia, de forma muito sentida e reconhecida, os
nossos Bombeiros Voluntários de Esmoriz por mais
este aniversário. Neste tempo em que vivemos,
nunca o lema dos bombeiros Vida por Vida se
mostrou tão atual e tão presente, sendo os nossos
bombeiros de Esmoriz uma grande prova disso. De
facto e desde o dia 17 de março, vestindo a
camisola do povo de todo o município de Ovar
iniciamos uma autêntica Cruzada contra esta
pandemia que afetou grandemente o nosso
município. Os Bombeiros de Esmoriz e em
particular, o seu comandante Artur Jorge Ferreira,
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liderou desde logo o pelotão
do socorro, e que bem o fez
o nosso comandante Artur.
De uma entrega total,
competente e abnegado, 24
horas por dia, todos os dias
da semana, com os seus
homens e outros que se
juntaram, no espírito de
missão de autênticos soldados da paz, da
solidariedade e da palavra e sobretudo da ação
concreta do socorro contribuindo decisivamente para
a construção de um quadro de apoio a toda a nossa
comunidade no combate à Covid-19. Ao comandante
Artur Jorge Ferreira, a todo o Corpo Ativo e a todos
os Órgãos Sociais dos Bombeiros de Esmoriz um
obrigado do povo do município de Ovar.
O vosso Presidente e amigo., Salvador Malheiro.
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Junta Freguesia de Esmoriz
Este 89º aniversário dos Bombeiros Voluntários de
Esmoriz fica marcado pela pandemia Covid19. Um
marco indelével que ficará marcado na História da
Cidade, do Município e desta Corporação. Não será,
por isso, menos marcante. Antes pelo contrário. É
um aniversário que fica marcado por um evento
mundial, onde o impacto local é, ainda mais, sentido,
pelos motivos que todos sabemos, especialmente os
Vareiros.
Nesta altura, como noutras, mas especialmente
nesta, somos chamados a encontrar o melhor de
nós próprios.
Este apelo, no cidadão comum, felizmente
acontece uma vez na vida. Não nos Bombeiros…
sistematicamente e constantemente, são mais do
que uma força de proteção civil e socorro - São uma
força da natureza e da natureza Humana. Ora com
incêndios, ora com acidentes, ora com transportes
de doentes, ora com vigilância de praias, ora com
tudo aquilo que seja necessário. Estão lá!
E, naturalmente, particularizo nos Bombeiros de
Esmoriz. Uma corporação que enche os
Esmorizenses de segurança, mas, acima de tudo, de
orgulho. Se a sua História fala por si, o presente
mais reforça o que atrás disse. Num momento
particularmente difícil do município de Ovar, os
Bombeiros de Esmoriz fizeram jus aos seus
pergaminhos e mostraram de que massa são feitos.
A sua postura, nesta crise Covid19, foi exemplar e
abnegada, deixando-nos a todos cheios de orgulho.
É dia de Parabéns, mas, em nome da Cidade de
Esmoriz e de todos os Esmorizenses, permitam-me
que enalteça os agradecimentos que se impõem: à

direção, que tão bem honra o
legado das direções passadas;
ao Corpo Ativo, que corporiza
tudo aquilo que é ser Bombeiro,
sendo responsáveis pelo
reconhecimento, na cidade, no
município e no País, da invejada
“Escola dos Bombeiros de Esmoriz”. Sem desprimor
para ninguém, permitam-me uma palavra especial
ao Comandante Artur Jorge Ferreira pelo trabalho
inexcedível e inigualável no âmbito do Gabinete de
Crise do município de Ovar. Fui testemunha, porque
integro o mesmo Gabinete, do trabalho meritório e
incansável do comandante Artur Jorge Ferreira, que
em tão grande conta deixou o nome dos Bombeiros
de Esmoriz. Fica a minha admiração e
agradecimento pessoal e em nome da Cidade de
Esmoriz, pelo enorme trabalho desenvolvido, só ao
alcance dos grandes Homens e de quem vive para
ajudar o próximo e a sua comunidade.
Não posso terminar sem agradecer, igualmente, a
todos, que no passado contribuíram para que os
Bombeiros de Esmoriz sejam, hoje, um garante da
segurança e um enorme motivo de orgulho de toda a
Comunidade Esmorizense. Desde Presidentes de
Direção, Diretores, Bombeiros, Sócios, Mecenas,
Amigos, e demais que de alguma forma contribuíram
para que, neste aniversário, se festeje muito mais do
que mais um ano de vida, mas sim a Grandiosidade
dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz.
Um grande bem-haja ao Bombeiros de Esmoriz,
muitos Parabéns e longos anos de vida. São os
votos da Junta de Freguesia de Esmoriz e, neles, da
comunidade Esmorizense.
António Bebiano (Presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz)
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Junta Freguesia de Cortegaça
Caro Presidente desta nobre Associação dos
Bombeiros Voluntários de Esmoriz, na sua pessoa
permita-me cumprimentar todos os elementos da
direção e dos restantes órgãos sociais, assim como
em particular o Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, cumprimentar também todos os associados e
beneméritos e na pessoa do senhor Comandante do
Corpo Ativo apresentar os meus cumprimentos a
todos e todas os bombeiros dessa associação.
Privados da liberdade, pelo menos da forma
habitual como a conhecemos, celebramos o 89º
aniversário dos Bombeiros de Esmoriz, a quem
endereço os parabéns, curiosamente num tempo em
que celebramos também a liberdade conquistada a
25 de Abril de 1974.
Estes tempos recentes fazem-nos pensar e
forçam-nos a refletir sobre o verdadeiro significado
de liberdade, de ser livre.
Nestas singelas palavras, mas de relevante
reconhecimento que vos dirijo em nome de toda a
comunidade Cortegacense, procurei nos mais
diversos escritos, dos mais variados autores,

Junta Freguesia de Maceda
Enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Vila
de Maceda, sob alçada e jurisdição territorial dos
Bombeiros Voluntários de Esmoriz.
Enquanto cidadão interessado e reconhecido pelo
trabalho humanitário colossal em prol do socorro e
assistência prestado pelos nossos bombeiros.
Institucionalmente e pessoalmente, presto o meu
reconhecimento pelo trabalho abnegado, profissional
e altruísta de todos os profissionais e voluntários dos
Bombeiros Voluntários de Esmoriz,
parabenizando-os, hoje, pelos 89° Aniversário, desta
que é a nossa e vossa Associação Humanitária.
A todos aqueles que tornaram possível este
percurso, sempre em progressivo e sustentado
crescimento, aqueles que anonimamente
contribuíram, pessoalmente, com as suas cotas de
associado, os meus parabéns.
A minha vénia de reconhecimento a todas as
empresas, que ao longo destes 89 anos
contribuíram de forma decisiva para equipar os
nossos BVE, a vocês se deve muito e com o muito
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filósofos, escritores, homens
das várias artes, famosos e
anónimos, o conceito ou
significado de liberdade.
E nesta minha busca,
assolou-me o pensamento,
que não necessitava de
procurar mais, pois o
verdadeiro significado de liberdade, ou de ser
verdadeiramente livre, é aquele que me era
transmitido por aqueles a quem eu me dirijo, no seu
exemplo diário de dedicação, determinação,
altruísmo e coragem, em prol da sua comunidade,
em prol do seu semelhante, em prol do próximo.
Em verdade, ninguém é mais livre do que aquele
que se liberta de si mesmo, para se dar ao próximo.
Um bem-haja a todos vós, que nos deixam
orgulhosos.
Viva os bombeiros de Esmoriz, viva os bombeiros
de Portugal
Cortegaça Saúda-vos
Sérgio Vicente,
Presidente da JF Cortegaça
que se deve em
reconhecimento, salvou-se
vidas. O meu profundo
agradecimento.
Na pessoa do "meu"
Comandante Artur Ferreira,
saúdo todo o Corpo Ativo dos
Bombeiros Voluntários de
Esmoriz, na pessoa do Presidente da direção da
Associação Bombeiros Voluntários de Esmoriz,
Fernando Cardoso, saúdo todos os órgãos
dirigentes, desta nossa/vossa Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz.
O Presidente da Junta de Freguesia de Maceda,
Dr. Miguel Silva
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Atividade Operacional do mês de abril
A Atividade Operacional dos Bombeiros Voluntários

no incêndio urbano na rua 62 e com a VP40-01 (Grua)

de Esmoriz no mês de abril continuou a ser limitada

na remoção duma viatura pesada por abatimento do

pelos efeitos colaterais da CoViD-19.

pavimento, entre as ruas 18 e 19 em Espinho.

No mês de abril destacamos a inundação de

Salientamos ainda que por solicitação do SNS24, do

estruturas na rua da Penha em Esmoriz, provocada

INEM e do Gabinete de Crise da Câmara Municipal de

precipitação intensa e o acidente de viação entre um

Ovar, os Bombeiros Voluntários de Esmoriz

veículo de mercadorias e um veículo ligeiro na Av. 29

socorreram e transportaram, entre os dias 13 de

de Março (cruzamento da Repsol) em Esmoriz.

março e 29 de abril, 68 utentes de todo o concelho de

Em abril também apoiamos os Bombeiros do
Concelho de Espinho em duas ocorrências, dando jus
ao protocolo e subsidiariedade entre Corpos de
Bombeiros. Estivemos com o VECI-07 e 5 Bombeiros

Ovar, considerados casos suspeitos ou confirmados
com CoVid-19.
Obrigado pelo bom trabalho e pela disponibilidade
demonstrada neste período difícil.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz

Boletim Informativo

Páscoa no Quartel
Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz e a Equipa
8, que esteve de serviço no domingo de páscoa,
foram agraciados com alguns “folares de páscoa”.
Os soldados da paz têm sido incansáveis no
serviço que prestam e relembraram que esta
pandemia irá passar e muito em breve vamos estar
todos juntos.
Nesse domingo a Equipa 8 recebeu um
cumprimento especial por parte dos elementos da
Direção e do Comando que os agraciaram com a
sua visita, cumprindo a distancia de segurança.
As diversas ofertas de páscoa foram provenientes
de algumas associações e de particulares,
nomeadamente:
A Associação Desportiva Quinta de Paramos, do
concelho de Espinho e as Pastelarias Flôr de
Esmoriz, Forninho de Esmoriz e Pá Rita que
ofereceram mimos de páscoa.
Agradecemos Horto GiraFlores,
na pessoa da Marta Silva, pelo
ramo que ornamentou o nosso
São Marçal.
Estes pequenos gestos fazem
uma grande diferença.
Obrigado a todos.

Formação no CSPSP Maceda
Nos dias 6 e 7 de abril os Bombeiros Voluntários
de Esmoriz realizaram duas ações de formação no
Centro Social Paroquial São Pedro de Maceda
(CSPSPM).
A temática desta formação foi “Equipamentos de
Proteção Individual para Covid-19”.
Estas ações de formação foram dinamizadas pelos
Bombeiros André Silva e Márcio Gomes e pelo 2°
Comandante Óscar Alves e serviu para as equipas
do Lar da CSPSPM contactassem com os EPI’s a
utilizar em caso utente suspeito ou com CoViD-19,
bem como para perceberem a forma de atuação dos
Bombeiros de Esmoriz caso tivessem alguma situação relacionada com o CoViD-19.
Tratou-se de mais uma iniciativa que demonstra a
boa relação que os Bombeiros Voluntários de
Esmoriz têm com as outras instituições do concelho
de Ovar. Estamos ao serviço da comunidade!
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
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Donativos em género para a AHBV Esmoriz
A AHBV Esmoriz agradece o espírito solidário e de

Sr. Tiago Mendes pela oferta de 200 aventais, 10

responsabilidade social demonstrado pelos donativos

fatos e 35 viseiras; Modsix Shoes, Lda. de Avintes,

em género que as seguintes empresas nos fizeram:

Gaia, na pessoa do Tony Serralva pela oferta de 20

Destilaria Levira de São Lourenço do Bairro, Anadia

viseiras; NAN Audiovisuais de Ovar através dos Srs.

na, pessoa do Eng. Pedro Carvalho, pela oferta de

Domingos Lopes, Victor Santos e Arménio Cardoso

100l litros de álcool gel; Azevedos Indústria -

pela oferta de 30 viseiras; O-PITBLAST, LDA do

Máquinas e Equipamentos Industriais, S.A. de

Porto na pessoa do Sr. Francisco Leite pela oferta de

Lourosa e do Grupo Motard de Esmoriz pela a oferta

10 viseiras; NorSafe de Cortegaça, na pessoa do Sr.

de 20 viseiras; Flex2000 S.A., na pessoa do seu

João Rodrigues pela oferta de 20 viseiras, 12 Álcool

Administrador Carlos Pereira, pela oferta de 30

Gel de 500 ml, 5 l Álcool Gel, 20 máscaras FFP2 s/

Edredões, 25 Cobertores e 75 Fronhas de almofada;

válvula e 100 máscaras cirúrgicas; Sr. Jorge Oliveira

Ferreira & Ca., Lda de Cortegaça pela oferta de 198

pela oferta de 20 suportes para viseiras (particular);

garrafas de 1,5 l snappy, 240 latas de snappy, 60

Sr. José Veloso de Vila Nova de Gaia pela oferta de

garrafas de sumo de 1,5 l Frutis e 1140 garrafas de

20 viseiras (Particular);

água de 0,33 l com sabor a limão e frutos vermelhos;
Projeto Ajudar Ovar - todos por Ovar na pessoa do

Obrigado a todos pelos pequenos gestos que fazem
uma grande diferença e que nos fazem continuar!
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Donativos via GCI
GCI doou 2275 €uros à AHBV Esmoriz para a

proteção, viseiras, fatos de proteção completos, batas

e aventais impermeáveis, desinfetantes vários, etc..
Com o desafio de angariar 5000 euros, cientes das

aquisição de EPI´s, provenientes do repto lançado no

dificuldades que a AHBV Esmoriz está a passar,

Facebook.

lançamos esta campanha de angariação de fundos,

A atual pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 e o
combate à doença a ela associada (COVID-19), tem
exigido, de todos, um esforço enorme e a vários
níveis. Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz estão,
como sempre, ao serviço da população, procurando

responder com empenho, dedicação e

que rendeu 2275 €uros.
Agradecemos o esforço que todos fizeram para
contribuir com a nossa nobre instituição.
Continue a ajudar a AHBV Esmoriz através do
IBAN: PT50 0035 0287 0000 0366 1303 0.

As Empresas ou instituições que pretendam prestar

profissionalismo, a todas as ocorrências e exigências,

outro tipo de apoio devem contactar-nos pelo email

sem tempo para lamentações.

covid19@bvesmoriz.pt ou por telefone 256752122.

Para tal, a AHBV Esmoriz preparou-se para equipar

Estamos certos que o momento que vivemos não é

convenientemente os seus bombeiros, protegendo-os

fácil para ninguém, mas todos solidários fazemos um

e protegendo a população socorrida contra um

mundo melhor.

inimigo cuja maior ameaça é a facilidade de contágio.

Juntos venceremos este inimigo invisível.

Acresce a tudo isto a necessidade de reforçar a
parte operacional com quantidade suficiente de

equipamentos de proteção individual e coletiva,
designadamente máscaras, luvas, óculos de

Homenagem aos Profissionais de Saúde
Incluído nas comemorações do 89° Aniversário da
AHBV Esmoriz, pelas 21:30 do dia 26 de abril,
acendemos 90 velas (uma por cada bombeiro) no

e a todos aqueles que diariamente lutam contra a
CoViD-19.
Esta ação foi replicada por diversos associados e

nosso quartel em forma de agradecimento e

amigos da AHBV Esmoriz, que colocaram velas nos

homenagem a todos os que não podem ficar em casa

parapeitos e varandas das suas habitações
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