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Condecoração Municipal ao Comandante
Artur Jorge Ferreira (Medalha de Prata)
No dia 25 de julho comemorou-se o dia do Município
de Ovar. No período da manhã os Bombeiros
Voluntários de Esmoriz deslocaram um pelotão à
sede do concelho de Ovar para a cerimónia do
Hastear das Bandeiras, em conjunto com os Bombeiros de Ovar.
Na cerimónia protocolar, que decorreu durante a
tarde na praça da câmara municipal e que contou
com a presença do Presidente da República
Portuguesa, Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, o
Comandante Artur Jorge Ferreira, dos Bombeiros
Voluntários de Esmoriz, foi condecorado com
Medalha de Mérito Municipal Prata, atribuída pelo
Município de Ovar.
Esta condecoração é resultado do esforço,
resiliência e serviço prestado pelo Comandante Artur
Jorge Ferreira no Gabinete de Crise criado aquando
do período de "Cerca Sanitária" de Ovar, motivado
pelo crescente número de cidadãos infetados com a
CoVID-19 neste Concelho.

O Comandante Artur Jorge Ferreira entende que
esta condecoração também é de todos os Bombeiros
de Esmoriz pelo extraordinário trabalho desenvolvido.
Parabéns ao Comandante Artur Jorge Ferreira por
este reconhecimento público!
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Louvor da Direção ao Comando e Corpo Ativo
"Por proposta do Presidente da Direção e com a
aprovação unânime em sede de reunião de direção
de 9 de junho de 2020, foi decidido aprovar um voto
de louvor a todo o Quadro Corpo Ativo e Quadro de
Comando pelo trabalho realizado durante a Cerca
Sanitária de Ovar provocado pela pandemia Covid-19
que decorreu entre Março e Maio 2020. Os homens e
mulheres deste CB demonstraram ter sido capazes
de ultrapassar com brio, profissionalismo e
abnegação a missão que lhes foi confiada.
Alcançaram o final da missão com o sentido de dever
cumprido tendo sido executado, sobretudo, com zelo
e brilhantismo apesar das muitas incertezas e do
medo que se abateu sobre a população que servem.
Por isso, presto louvor a cada um dos elementos,
sem exceção, que cumpriram esta missão sem
qualquer contaminação tendo contribuído
decisivamente para restabelecer a confiança e assim
sermos neste momento um dos concelhos mais
seguros em termos controlo da pandemia."
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Novo Vope-04
Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz contam, desde o dia
21 de julho, com um novo veículo de operações específicas,
o VOPE-04, uma Kawasaki MULE SX 4x4.
Esta Moto 4x4 servirá, essencialmente, para serviço de
socorro nas praias, mas também está preparada para outros
serviços.
A viatura foi adquirida através das verbas angariadas pela
Secção Desportiva dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
(via projeto de angariação de fundos no Arraial da Barrinha
2019), Câmara Municipal de Ovar (ao abrigo do protocolo de
vigilância das praias) e das Juntas de Freguesia de Esmoriz,
Cortegaça e Maceda.
Para o sucesso deste projeto também foi fundamental a
colaboração e apoio das empresas “Serralharia Jorge
Ferreira”, “Punto Red” e “Jacinto Lda”, e do Corpo Ativo, os
quais transformaram a viatura.
Tenha um Verão seguro, frequente praias vigiadas.
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“À conversa com…” Miguel Silva
Presidente da Junta de Freguesia de Maceda
Hoje o Grupo de Comunicação e Imagem dos
Bombeiros de Esmoriz está à conversa com
Óscar Miguel Gomes Silva, Presidente da Junta de
Freguesia de Maceda.

GCI - Como nota introdutória solicitamos-lhe uma
breve apresentação biográfica?
MGS - Eu sou natural de Maceda, sempre vivi em
Maceda e de Maceda faço o meu habitat natural. Sou
jurista de formação, tenho uma filha e sou político
emprestado. Em 2013 surgiu o convite para liderar

uma equipa que acabou por ganhar as eleições.
Volvidos 4 anos, em 2017 reforçamos a nossa
posição. A freguesia votou massivamente em nós,
obtivemos 72% dos votos. O Importante não é o
tamanho da vitória, mas sim o acrescer da
responsabilidade que nos atribuíram.
GCI - Como é ser Presidente da Junta de Freguesia
de Maceda?
MGS - Maceda é uma freguesia pequena, mas de
coração enorme. Somos uma freguesia com cerca de
4000 habitantes e 3200 eleitores, em quase 17 km de
extensão do território. Em área somos quase do
tamanho de Esmoriz e Cortegaça juntos. Somos uma
freguesia de gente de palavra, honra, compromisso e
trabalho. É uma freguesia que não tem muita
atividade económica. Tem sido um desiderato muito
grande trabalhar nesta freguesia, politicamente, para
que possamos ter uma zona industrial que possa
potenciar o município. Maceda é um diamante por
lapidar. Temos um percurso muito grande a percorrer
para chegar à dimensão de Esmoriz e Cortegaça. Por
termos esse percurso por fazer, também não
cometemos erros ao longo destes anos. Somos um
diamante bruto que está no centro geográfico do
município de Ovar.
Temos ligações excecionais à A1 e A29, mas temos
de potenciar um conjunto de medidas para a coesão
territorial, no âmbito das infraestruturas rodoviárias,
que nos permitam chegar rapidamente a Ovar e à
zona industrial de Ovar sem utilizar a EN 109. Por
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projetos Desporto Sénior Adaptado, as aulas Natação e
Hidroginástica, o Boccia (temos duas equipas que
competem a nível regional) e o Barro. Lançaram-nos
estes desafios e nós, dentro dum conjunto de regras e
de sustentação financeiras, acompanhamos as ideias
das pessoas.
Ao nível material, temos 23 km de saneamento, com
1586 ligações de saneamento e 3 estações elevatórias,
feitos num ano e 3 meses. Pavimentamos os 23 km de
pavimento. Acompanhamos com 3800 metros de águas
pluviais e 12 km de gás natural. Esta obra foi
desafiante do ponto de vista de programação e
acompanhamento. Criamos as infraestruturas básicas
para que as pessoas e os empresários se instalem em
isso é que queremos fazer o prolongamento do
Maceda.
Restabelecimento 25, projeto que liga a Av. do
GCI - Está a menos de dois anos de terminar este
Europarque à A29 e à A1, no sentido de se fazer um mandato no executivo. Dos projetos que almeja realizar
eixo estratégico municipal que ligue Maceda
fica algum por concretizar?
diretamente à Zona Industrial de Ovar, pelo Olho
MGS - Se dissesse que tinha feito todos os projetos
Marinho.
estava a anunciar a minha
O bem-estar de Maceda e investir
retirada política. Temos sempre
“Há uma proximidade muito
em Maceda é investir no município
alguns projetos que demoram
grande entre Maceda e os
de Ovar. Só investindo naqueles
algum tempo. Há pouco referi o
Bombeiros Voluntários
que não tiveram oportunidade de
projeto do Prolongamento do
de
Esmoriz.”
desenvolvimento é que podemos
Restabelecimento 25, que vem
desenvolver o município de forma
do final da década de 90, que só
integrada, sustentada e homogénea, reforçando
podia ser concluído quando houvesse uma passagem
assim a coesão territorial.
desnivelada sobre a linha do Norte, que já existe há
GCI - Qual foi o projeto mais desafiante que
alguns anos e que necessita de ser concluído. Este é
realizou enquanto Presidente da Junta de Freguesia
um projeto muito importante para a Freguesia de
de Maceda?
Maceda e para o Concelho de Ovar.
MGS - Todos os projetos são desafiantes. O maior
Outro que está por concretizar é a reconversão da
desafio são sempre as pessoas. Os projetos
antiga zona de produção intensiva de madeira que o
materiais dependem de dinheiro, havendo fazem-se
novo PDM, de 2015, permite que seja efetuada a nossa
obras com mais ou menos dificuldades. Trabalhar
Zona Industrial (na zona que fica a nascente da A29 e
com as pessoas e para as pessoas é que é
a poente da A1). Estamos a falar numa Zona Industrial
desafiante.
Em 2014 começamos o projeto da Academia
Sénior, no qual temos 95 participantes. Começou
com uma sugestão das pessoas à junta de
freguesia e a junta de freguesia criou condições
para alavancar o projeto. Foi o desafio mais
entusiasmante e pensei que fosse aquele que nos
iria colocar mais dificuldades, mas não foi. Neste
projeto imaterial o objetivo é ir ao encontro dos
interesses das pessoas. As pessoas propuseram os
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com uma extensão grande, que será a melhor Zona
Industrial, em plano, do Concelho de Ovar. Uma Zona
Industrial que nascerá bem planeada com a maior
área de implementação.
GCI - A freguesia de Maceda está integrada na Área
de Atuação Própria (AAP) dos Bombeiros Voluntários
de Esmoriz. Como é que vê a relação entre os
Macedenses e os Bombeiros de Esmoriz?
MGS - Há uma proximidade muito grande entre
Maceda e os Bombeiros Voluntários de Esmoriz. A
proximidade que os Bombeiros têm com a freguesia
de Maceda não é uma proximidade bairrista como
noutras freguesias. Nós olhamos para os Bombeiros
de Esmoriz de forma colaborante, colaborativa e
desinteressada. Não temos a ideia de os Bombeiros
de Esmoriz não serem nossos. São nossos e têm
gente nossa.
No dia de aniversário dos bombeiros um grupo de
macedenses começou por organizar um grupo de
apoio aos bombeiros, com palmas, incentivos e tarjas,
que foi evoluindo.
No dia 13 de maio, dia da freguesia, os Bombeiros
de Esmoriz fazem um desfile em parada, abrilhantado
pelo tapete de flores e honram-nos no hastear da
bandeira.
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GCI - Como é a relação institucional entre a Junta de
Freguesia de Maceda e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz?
MGS - A relação só pode ser boa. As duas
instituições são representadas por pessoas
inteligentes, que sabem que a palavras mais
importante na gestão das suas instituições é a
cooperação. Cooperar é estar lado a lado, sem haver
sobreposições, é analisar os problemas e encontrar
soluções.
Foi com muito gosto que no passado dia 26, dia do
município de Ovar, vi o Comandante Artur Ferreira ser
agraciado com a medalha do município pelo trabalho
desenvolvido no gabinete de crise, num período muito
conturbado para o município de ovar.
GCI - Que mensagem quer deixar para os Órgãos
Sociais, Comando e Corpo Ativo da AHBV Esmoriz?
MGS - Em primeiro lugar quero reforçar a
disponibilidade da Junta de Freguesia para colaborar
com os Bombeiros de Esmoriz. O que precisarem da
Junta de Freguesia de Maceda, enquanto cá
estivermos, terão em nós uma palavra e atitude de
gratidão para com o trabalho que desenvolvem no
nosso território.
À Direção desejamos que faça um mandato com
estabilidade e que orgulhe todos aqueles que
depositam a confiança nos órgãos sociais da
Associação de Bombeiros.
Para o Comando e Corpo Ativo desejo um ano pouco
atribulado ao nível dos incêndios florestais e que o
contributo dos dois meios aéreos (Fireboss) sediados
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GCI - EM 2021 a AHBV Esmoriz celebrará o 90º
aniversário. Enquanto cidadão que prenda seria
marcante para a AHBV Esmoriz?
MGS - No 90º aniversário da AHBV Esmoriz seria
muito bom abrir uma delegação em Maceda (risos).
Acima de tudo que no 90º aniversário se consolide todo
o trabalho. Que se honre todos os que nestes 90 anos
passaram pelos Bombeiros. Que seja uma data de
orgulho e que o trabalho dos Bombeiros seja ainda
mais reconhecido nos próximos anos.
GCI - Obrigado pela sua disponibilidade para estar
com o Grupo de Comunicação e Imagem, foi “à
conversa com…” Miguel Silva, Presidente da Junta de
Freguesia de Maceda.

no Aeródromo de Maceda, possa ajudar os Homens
no combate a incêndios.
Relembro que a Junta de Freguesia está sempre
disponível para colaborar. Estamos abertos ao
diálogo para encontrar soluções para os problemas
da comunidade, dos Bombeiros e outras instituições.
Como forma de agradecimento pelo socorro que
prestam aos macedenses, se tivermos de socorrer
os bombeiros, de alguma forma ou em algum
momento, estaremos à vontade para fazê-lo.
Recebemos um pedido para contribuir na aquisição
da Moto 4x4 e estamos recetivos para contribuir, até
porque é um meio que vai melhorar o socorro nas
praias.
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Dispositivo de Vigilância às Praias
No dia 1 de julho o Dispositivo de Vigilância às
Praias, dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz,
alargou-se para a praia do Torrão do Lameiro (vulgo
praia dos marretas) e do Furadouro Sul, fruto da
parceria estabelecida entre Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz e a Câmara
Municipal de Ovar.
Os nossos Nadadores Salvadores dedicam-se e
treinam semanalmente com objetivo de melhorar
a operacionalidade do dispositivo de vigilância e
salvamento, efetuando treinos de mar, com e sem
meios motorizados, e atualizando os procedimentos
de primeiros socorros. A operacionalidade e a boa
forma física são parte integrante para o bom
desempenho do Nadador Salvador.
Os Nadadores Salvadores da praia de Esmoriz
também têm realizado ações de sensibilização para
os mais jovens, nas quais abordam a função que
desempenham nas praias. As ações desenvolvidas
no mês de julho realizaram-se para as crianças do
Campo de Férias 2020, da Associação de
Solidariedade Social de Professores de São João da
Madeira (ASSP), para os alunos com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, do Clube
Aprendiz, para os alunos com idades compreendidas
entre os 3 e os 12 anos e do VIVES, de Lourosa,
para os alunos com idades compreendidas entre os
7 e os 12 anos.
Tenha um verão mais seguro, frequente as praias
vigiadas, acate e respeite as indicações dos
Nadadores Salvadores.
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Atividade Operacional do mês de julho
O Incêndio Florestal na Rua da Barra, em Arada, foi o

Agradecemos a todos os Bombeiros de Esmoriz

serviço operacional do mês de julho que mais meios dos

pelo entrega, dedicação e esforço demonstrado

Bombeiros Voluntários de Esmoriz envolveu. No dia 2 de

todos os dias do ano. Obrigado pelo bom

julho, pelas 18h e 10m foram acionados para o teatro de

trabalho realizado.

operações de Arada o VCOT-02, VLCI-02, VFCI-03,
VFCI-05, VECI-04, VALE-02, VTGC-01 e ABSC-03, com
2º Comandante e 28 Bombeiros. Esta resposta
musculada, em apoio aos Bombeiros Voluntários de Ovar,
à qual também se juntou a dos Bombeiros da Feira,
Lourosa, Espinho, Arrifana, Oliveira de Azeméis, Estarreja,
Albergaria-a-Velha, Aveiro-Novos, Aveiro-Velhos e
Murtosa. A capacidade de resposta dos bombeiros e a
rápida mobilização dos meios foi extremamente
importante e decisiva na proteção de habitações e no
combate ao incêndio e revela o espírito de subsidiariedade
que reina nos bombeiros portugueses.
As equipas dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
também atuaram no Incêndio Rural de Oleiros (Castelo
Branco), no qual intervieram com o VCOT-02 e VFCI-03
com 2º Comandante e 6 bombeiros (mais as
rendições), integrados no GRIF2 - Aveiro.
Não nos podemos esquecer da ocorrência mais
mediática, a agressão com arma de fogo, que ocorreu no
último dia do mês na Av. 29 de Março, da qual resultou a
morte duma mulher de 57 anos. Foram acionados para
esta ocorrência o VCOT-02, ABSC-01, ABSC-02 e
VFCI-05, com 2º Comandante e 6 Bombeiros, bem como a
VMER da Feira, UMIPE Norte e GNR de Esmoriz.
No dia 22 de julho registamos o acidente de viação mais
aparatoso, que ocorreu entre 2 veículos ligeiros no
cruzamento da Rua da Floresta com a Rua Futebol Clube
de Cortegaça, em Cortegaça. O VSAT-01, ABSC-04 e
ABSC-05, com 9 bombeiros, foram acionados para esta
ocorrência, na qual há a registar 4 Vitimas, sendo que 2
Vítimas foram avaliadas, estabilizadas e transportadas
para o Hospital São Sebastião, Sta. M.ª da Feira.
Lembramos para não fazer fogueiras, respeitar as
orientações da Direção Geral de Saúde e acatar as
indicações dos Bombeiros e dos Nadadores Salvadores.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
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Formação Profissional
No dia 16 de realizaram-se as provas finais, teórica
e prática, do Curso de Educação e Formação de
Bombeiro, da Escola Profissional de Cortegaça.
Após 950 horas de formação os alunos prestaram
provas perante os membros de júri e formadores (2º
Comandante Óscar Alves, Bombeiros de 1ª Márcio
Gomes, Manuel Carlos e André Silva, Bombeiro de 2 ª
Hélder Azevedo, Diretora de Turma Natália Alves,
Professora Raquel e Comandante do Quadro de
Honra Valdemar Silva.
Esta formação decorreu através do protocolo

estabelecido entre a AHBV Esmoriz e a Escola
Profissional de Cortegaça, previsto para os anos
letivos de 2018/2019 e 2019/2020.

Bombeiros de Luto
Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz lamentam
profundamente a morte de 4 Bombeiros portugueses
no decorrer do mês de julho.
Deixamos o nosso “Presente! Presente! Presente!”
ao Chefe José Augusto Dias (dos Bombeiros
Voluntários de Miranda do Corvo), ao Bombeiro de 3ª
Filipe Pedrosa (dos Bombeiros Voluntários de Leiria),
ao Bombeiro de 3ª Diogo Dias (dos Bombeiros
Voluntários de Proença-a-Nova) e ao Bombeiro de 3ª
Carlos Manuel Lopes Carvalho (dos Bombeiros
Voluntários de Cuba).

Ao homenagear os que faleceram em serviço
também lembramos todos os Bombeiros feridos em
serviço, aos quais desejamos rápidas melhoras.
Neste momento o lema dos Bombeiros de
Portugal, “Vida por vida” é uma infeliz realidade.
Coragem para todos aqueles que continuam na luta!
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Donativos de Géneros
A solidariedade para com os Bombeiros e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Esmoriz continua a ser importante e decisiva.
No mês de julho tivemos algumas ofertas de
empresas e da comunidade.
O Ginásio OnFit, nosso parceiro institucional,
realizou uma aula solidária de Cycling, que decorreu
no parque de estacionamento do nosso Quartel.

Durante a aula, orientada pelo Prof. Vítor, foram
doados água, barritas energéticas, bebidas energéticas e leite.
A empresa Master Películas, de Santa Maria da
Feira, ofereceu e aplicou películas de proteção solar
para os vidros da VTTP-01, que dão mais conforto
aos nossos utentes e bombeiros, que assim ficam
mais protegidos do sol.
Apelamos para que esta onda solidária continue

porque os Bombeiros estão presentes para si!
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