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Assembleia Geral Ordinária
da AHBV Esmoriz será em março
Os estatutos da AHBV Esmoriz, no seu artigo 16º,

Assim, face ao período pandémico que estamos a

alínea a), determinam que as reuniões ordinárias da

passar no nosso país, de forma a minimizar um

Assembleia Geral deverão ocorrer no primeiro

possível contágio, a Direção, reunida no passado

trimestre de cada ano, para apreciar, discutir e

dia 22 de janeiro, decidiu propor a data de 28 de

votar o Relatório de Atividades, as Contas do

março de 2021 pelas 10h00m para a realização da

Exercício relativas ao ano anterior e discutir outros

reunião ordinária da Assembleia Geral da nossa

assuntos de interesse para a associação.

Associação, a qual decorrerá no edifício sede.

Bombeiros testados à CoViD-19
FLEX2000 ofereceu os testes
No dia 20 de fevereiro, 42 bombeiros e 3
colaboradores (da secretaria e da higienização e
limpeza) da AHBV Esmoriz foram testados à
CoViD-19, ou seja, todos os operacionais que não
foram vacinados contra a CoViD-19 foram
testados neste dia.
Os testes foram realizados no quartel, da parte
da manhã, tendo sido organizados pequenos
grupos, com um circuito definido, de forma a evitar
o contacto entre os presentes.
A Direção e o Comando agradeceram o nobre
gesto do nosso sócio benemérito FLEX2000.

Uma vez mais a empresa Flex2000 demonstrou a
sua vertente solidária para com os Bombeiros de
Esmoriz, bem patente pela oferta destes 45 testes
à CoViD-19.
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Bombeiros foram vacinados
contra a CoViD-19
No dia 11 de fevereiro iniciou-se, na região do
Baixo Vouga, em Aveiro, a vacinação contra a
CoViD-19 para 500 bombeiros.
Os 500 bombeiros receberam a primeira dose da

vacina no espaço de tempo de duas semanas.
Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz submeteram,
inicialmente, 26 operacionais para a vacinação,
sendo que, posteriormente, foram vacinados
mais 18 operacionais, perfazendo um total 44
bombeiros vacinados, número que corresponde a
cerca de metade do Corpo Ativo e Quadro de
Comando.
A vacinação dos elementos das 12 corporações da

região de Aveiro foi organizada pelo Agrupamento de
Centros de Saúde do Baixo Vouga.
A nível nacional cerca de 15 mil bombeiros
voluntários, sapadores e municipais foram vacinados
contra a Covid-19, num processo que marcou o início
da segunda fase do plano de vacinação contra a
Covid-19.
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Instrução Contínua
regressa em formato on-line
O Corpo Ativo iniciou a instrução continua, relativa
ao ano de 2021, no passado dia 19 de fevereiro.
Devido às restrições impostas pelo Governo,
motivadas pela pandemia, o inicío da formação
presencial foi adiado, sendo a mesma adaptada às
novas tecnologias, de forma a ser ministrada on-line.
Os bombeiros participaram na instrução contínua,
cujo tema foi “Incêndios Urbanos e Industriais”, com
recurso à aplicação Microsoft Teams.
Continuamos resilientes e com vontade de saber
mais para o servir melhor.
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Atividade operacional do mês de fevereiro
Da atividade operacional do Corpo de Bombeiros
de Esmoriz, no mês de fevereiro, destacamos o dia
03 , no qual se registou um acidente de viação na
A29, com a intervenção conjunta dos Bombeiros de
Esmoriz, Espinho e Aguda, e o incêndio numa
habitação na Av. da Praia, em Esmoriz .
Apesar do confinamento geral, que se traduz na
diminuição dos serviços de emergência

pré-hospitalar, continuamos a ser ativados para
acidentes de viação e atropelamentos .
Aos nossos operacionais deixamos o nosso
agradecimento pelo trabalho realizado.
Fique em casa. Sempre que for à rua mantenha a
distância social de segurança e utilize máscara.

Intervenção conjunta em acidente na A29
No dia 03 de fevereiro os operacionais dos Bombeiros de
Esmoriz foram accionados para uma colisão rodoviária na
A29, que ocorreu por volta das 06h30m.
A colisão rodoviária ocorreu ao quilómetro 35,3 em ambos
os sentidos de trânsito, entre Esmoriz e Espinho.
Os Bombeiros de Esmoriz enviaram para o teatro de
operações 9 bombeiros em 3 veículos, ABSC-01, ABSC-05
e VSAT-01.
Nesta intervenção conjunta estiveram os Bombeiros de
Espinho e da Aguda, a VMER de Gaia e a BT-GNR.
Do acidente resultaram 3 vítimas, uma foi transportada
para o Hospital São Sebastião, Feira, e uma para Hospital
Santos Silva, Gaia. Uma das vítimas não necessitou de
cuidados hospitalares.
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No dia 20 de fevereiro a depressão Karim colocou
13 distritos de Portugal continental sob aviso
amarelo.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera
(IPMA) avisou para aumento da intensidade do
vento, precipitação forte e persistente durante a
tarde, para o aumento da agitação marítima e o
agravamento do estado do tempo.

O aviso do IPMA incidiu nas comunidades
marítimas, às quais foi pedido para adotar um
estado de vigilância do mar e das zonas costeiras, e
o redobrar dos cuidados nas idas ao mar.
Na nossa Área de Atuação Própria registou-se
chuva persistente e forte, o que provocou diversas
inundações da zona da praia de esmoriz.
Os Bombeiros de Esmoriz tiveram de intervir com
1 elemento de comando e 10 bombeiros apoiados

pelos VCOT-02, VLCI-02, VOPE-O2, VFCI-05 e
MBGD-01.

O final da tarde do dia 03 de fevereiro foi aflitivo
para os moradores da Praceta Vasco Ataide, na Av.
da Praia em Esmoriz, motivado por um incêndio
numa habitação unifamiliar

Os Bombeiros de Esmoriz deslocaram para o
incêndio o Adjunto de Comando e 14 bombeiros, em
5 veículos, VCOT-02, VUCI-01, VECI-07, VTGC-01 e
ABSC-01.
A ocorrência teve apoio da GNR de Esmoriz
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Incêndio em rulote
Por volta das 03h30m da madrugada de 28 de
fevereiro recebemos um alerta para incêndio
rodoviário na Rua dos caçadores, junto à rotunda
do Sporting Clube de Esmoriz e Esmoriz Ginásio
Clube.

Para a ocorrência foram enviados 11 bombeiros
em 3 veículos, ABSC-01, VUCI-01 e VTGC-01.
No local os nossos operacionais depararam-se
com um incêndio numa estrutura utilizada como
área da restauração, tipo rulote ambulante, a qual
ficou totalmente destruída.
Nesta ocorrência tivemos o apoio da GNR de
Esmoriz, a qual procedeu às perícias técnicas.

No dia 28 de fevereiro, pelas 15h30m, fomos
alertados para despiste com capotamento de
viatura ligeira na A29, próximo do quilómetro 35, no
sentido Sul/Norte.
Para a ocorrência foram 7 bombeiros, em 2
veículos, ABSC-01 e VSAT-01.
No local os nossos bombeiros encontraram um
veículo ligeiro no talude da A29, sem ocupantes.
O condutor não necessitou de cuidados
pré-hospitalares.
A BT-GNR esteve no local e registou a ocorrência.
A ocorrência contou com o apoio da ASCENDI.
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apoie-nos com Arte
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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