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AHBV Esmoriz adapta
área de estacionamento
O Laboratório de Análises Clínicas Margarida
Barbosa (LACMB), em parceria com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz
(AHBVE), instalou um Posto de Colheita Móvel
CoViD-19, tipo DriveThru, no parque de
estacionamento da AHBVE, que serve as piscinas.

Este DriveThru tem como objetivo tornar mais
cómodo, seguro e acessível a realização do teste
CoViD-19 a todos utentes desta região. Esta
modalidade permite que os utentes levem as suas
viaturas até este local e realizar o teste sem ter de
sair da viatura para que lhe seja recolhida a
amostra.
O Laboratório de Análises Clínicas Margarida

de testagem à CoViD-19 no concelho de Ovar.
O DriveThru funcionará em horários a definir e
com marcação prévia (ver página seguinte).
O LACMB dispõe atualmente de todo o
equipamento necessário para a realização dos

Barbosa (LACMB), com sede em Esmoriz, está

seguintes testes:

na lista de Laboratórios de Referência Nacional

• Testes Moleculares de Amplificação de Ácidos

para Diagnóstico da Covid-19 desde dezembro

Nucleicos (TAAN);

2020, lista publicada pelo Instituto de Saúde Dr.

• Testes Rápidos de Antigénio (TRAg);

Ricardo Jorge (INSA).

• Testes serológicos por Imunocromatográfico;

Este centro de recolha está incluído na lista de
postos de colheita autorizados pelo Serviço
Nacional de Saúde (SNS) e reforça a capacidade

• Testes serológicos por Fluoroimunoenzimático
(ELFA).
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Instalações interditas ao público
O Plano de Contingência da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Esmoriz (AHBV Esmoriz) está em vigor e por isso está
interdito o acesso ao público aos seguintes espaços e serviços:
• Quartel;
• Secretaria;
• Café Incêndio;
• Piscinas.

Em nome da segurança dos nossos operacionais agradecemos que o
quartel seja frequentado apenas pelos nossos Colaboradores e pelos
Operacionais de Serviço.
Todos os contactos deverão ser efetuados por telefone e/ou por e-Mail.

Quartel Electrão
A 5ª edição do Quartel Eletrão, concurso que envolve

as Associações Humanitárias de Bombeiros
Voluntários (AHBV) e os cidadãos, em prol da
reciclagem de produtos elétricos, reuniu 149 quarteis,
com um total de 900 recolhas. Foram recolhidas, de
janeiro a novembro de 2020, 2029 toneladas de

1º Prémio Absoluto Pilhas - AHBV de

Agualva-Cacém, com 2,2 toneladas;
1º Prémio Absoluto Lâmpadas - AHBV de Marco de
Canaveses, com 2,2 toneladas;
Prémio Novos Aderentes - AHBV de Mértola, com 55
toneladas;

resíduos, 22 toneladas de lâmpadas, 2000 toneladas

Os prémios regionais foram atribuídos à AHBV de

de equipamentos elétricos e 6 toneladas de pilhas e

Lordelo (Norte), AHBV de Anadia (Centro), AHBV de

baterias.

Fornos de Algodres (Centro), AHBV de Peniche (Lisboa

Os vencedores foram:

e Vale do Tejo), AHBV de Vila Real de Santo António

1º Grande Prémio Absoluto - AHBV de Amarante,

(Sul) e AHBV de Madalena (Ilhas).

com 145 toneladas.
2º Grande Prémio Absoluto - AHBV da Figueira da
Foz, com 64 toneladas;

Apesar da entrada tardia nesta edição a AHBV
Esmoriz conseguiu recolher 3,240 toneladas de
material. Obrigado a todos os que contribuíram para
este resultado. Colabore connosco para edição de
2021.
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AHBV Esmoriz entrega viseiras
à GNR, PSP, Bombeiros de Ovar e Escuteiros
Em dezembro apoiamos a equipa da Ambulância
de Emergência Médica de Ovar (AEM Ovar INEM).
Em janeiro continuamos a apoiar, de forma
simbólica, as instituições que colaboram com os
nossos operacionais. Entregamos viseiras de
proteção às Forças de Segurança, Bombeiros e
Escuteiros, nomeadamente:
•

GNR de Esmoriz ;

•

GNR de Ovar;

•

PSP de Ovar;

•

Bombeiros Voluntários de Ovar;

•

Grupo de Escuteiros de Esmoriz.

Esta foi a nossa forma de agradecer a todos os
que se dedicaram e dedicam ao intenso combate à
pandemia por COVID-19, São gestos como estes que

demonstram que o trabalho de equipa vai muito mais
além daquele que se faz no terreno!
Todos protegidos estamos mais seguros.
Fique em casa. Se for à rua use máscara e
mantenha a distância social de segurança.
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Promoções a Subchefe e a Bombeiro de 2ª
No dia 15 de janeiro, pelas 21h30m , realizou-se

Esmoriz, Nelson Joaquim Rodrigues Gomes e pelo

a cerimónia das promoções de diversos Bombeiros

Chefe dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz,

do nosso Corpo de Bombeiros ao posto de

Vítor Manuel Sá Oliveira.

Subchefe e de Bombeiro de 2ª.
Um concurso marcado pelas contingências e
adversidades da CoViD-19, que o prolongou no
tempo.
No dia 17 de outubro de 2020, os elementos

Foram promovidos ao posto de Subchefe os
Bombeiros de 1ª Márcio Gomes e Manuel Carlos
Soares.
Ao posto de Bombeiro de 2ª foram promovidos os
Bombeiros de 3ª Rui Dias, Rui Sousa, Simão

admitidos a concurso, realizaram as provas teórica

Machado, Carlos Barros, Hugo Sá, Filipe Pereira,

e prática, na presença do Júri composto pelo

Sandro Amaral, Fernando Silva, Américo Ferreira,

Comandante dos Bombeiros Voluntários de

Júlio Maia e Rui Moreira.

Lourosa, José Carlos Batista Pinto, pelo Adjunto
de Comando dos Bombeiros Voluntários de

Desejamos a todos um percurso de sucesso no
novo posto.
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Em janeiro a nossa Associação e os nossos
Bombeiros receberam alguns donativos.
No dia 1 janeiro a Pizzaria Vieri, situada na rua Ferrão
Veloso em Esmoriz, agraciou o piquete de serviço com
uma pizza familiar.
No dia 10 de janeiro a Padaria Pá Rita, situada na rua
Ferrão Veloso, em Esmoriz, agraciou o piquete de
serviço com a oferta de duas sobremesas.
Estes dois estabelecimentos vizinhos merecem o
nosso obrigado, em nome dos operacionais pela
generosidade demonstrada.
A Farmácia Holon Esmoriz (Moderna), situada na Av.
da Praia, 50, ofereceu vários equipamentos de proteção
individual à nossa Associação.
O esforço e a dedicação de todos, em prol da nossa
causa, ajudam a superar os obstáculos e a proteger os
nossos operacionais.
Contríbua com os Bombeiros de Esmoriz.
Colabore com quem socorre a comunidade.

Nota de Pesar
Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz lamentam, profundamente, a
morte do Comandante do Quadro de Honra José Barroso da Cunha
Felgueiras, dos Bombeiros Voluntários da Mealhada.
Endereçamos à família e todos os elementos dos Bombeiros Voluntários
da Mealhada um fraterno abraço e as nossas sentidas condolências.
Descanse em paz Comandante.
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Atividade operacional do mês de dezembro
Da atividade operacional do nosso Corpo
de Bombeiros no mês de janeiro realçamos
o Transporte de Doentes Não urgentes e a
Emergência Pré-hospitalar, por serem o tipo
de serviços que dominam o dia-a-dia.
Nas ocorrências de maior gravidade,
salientamos os acidentes de viação.
Num mês mais atípico do que é habitual,

com desconfinamento no início e
confinamento no fim, os nossos
operacionais demonstraram, uma vez mais,
uma enorme capacidade de adaptação às
contingências, empenho, dedicação e
disponibilidade irrepreensíveis para socorrer
os cidadãos.
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Compre Arte , apoie-nos
A artista plástica esmorizense Sandra Rocha doou à

A Sandra Rocha tem fortes ligações familiares e de

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários

amizade à AHBV Esmoriz. É uma cidadã com muito

de Esmoriz (AHBV Esmoriz) 5 obras de pintura

orgulho em Esmoriz e nas suas gentes.

acrílica sobre tela. Os 5 quadros constituem a coleção

Com esta doação a artista pretende contribuir para

"A minha Terra". Os trabalhos estão em telas com a

melhorar o dia a dia da atividade dos bombeiros,

dimensão de 70X60 cm.

através do produto da venda das suas obras.

1."O Tanoeiro"

Quem pretender adquirir qualquer destas obras

2."A Igreja Matriz"

deverá enviar e-mail para leilao@bvesmoriz.pt

3."Arte Xávega"

indicando a sua oferta e o seu contacto telefónico.

4."A Cordoaria"
5."O Palheiro"

Poderá fazê-lo até ao dia 26 de abril de 2021, tendo
por valor base os 150€ por cada tela.
Ajude-nos a ajudar. Compre uma obra de arte.
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