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Após longos meses de suspensão de 

atividade, a Piscina dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz reabrirá no dia 

31 de agosto de 2020 com novas  

modalidades e um espaço melhorado. 

A reabertura será efetuada com todas 

as condições de segurança e higiene 

emanadas pela Direção Geral de  

Saúde, para que todas e todos estejam  

confortáveis nesta época de “pós-pandemia”. 

A piscina terá novidades ao nível da oferta. As  

novas modalidades são a Aqua Bike, Aqua Total, 

Aqua Circuit e Aqua FloatBoard. 

Ao fazer a pré-reserva de inscrição na piscina,  

(efetuada até ao dia 14 de julho no formulário Online 

disponível em www.piscinabve.pt) e efetivar a  

inscrição (a partir de 15 de julho na receção da  

piscina) ganha o direito a experimentar 4 aulas  

gratuitas a usufruir no mês de setembro, uma aula em 

cada uma das novas modalidades. 

A pré-inscrição é importante para a organização das 

modalidades e  para a divulgação dos horários das 

mesmas. Servirá também para garantir lugar nas  

turmas e modalidades pretendidas, dado que serão 

consideradas a ordem de registo das pré-reservas 

para efetivar as inscrições. 

 A Piscina dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 

encontra-se aberta ao público desde Setembro 2008. 

Dispõe dum Tanque de Aprendizagem de 12 por 8 

metros e uma Piscina de 25 metros (semi-olímpica). 

A oferta de modalidades é vasta e estamos a  

preparar novas modalidades para entrar em  

atividade no decorrer da época 2020/21. 

Piscina reabre a 31 de agosto 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 
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O Posto de Socorro dos Bombeiros Voluntários de 

Esmoriz, situado na Praia do Cantinho em Esmoriz, 

servirá de apoio às praias de Maceda Cortegaça e 

Esmoriz. 

A empresa Jacinto, Lda. cedeu a infraestrutura e a 

PuntoRed executou a decoração da mesma. 

O Posto de Socorro serve de apoio aos nadadores  

salvadores e está preparado para efetuar primeiros 

socorros. Estão afetos ao Posto de Socorro 2  

bombeiros, complementados pelos meios VOPE-01, 

VOPE-02, MULE (Moto 4) e as MRSA (2 motos de 

resgate e salvamento aquático). 

Opte por frequentar praias vigiadas. Acate e  

respeite as indicações dos Nadadores Salvadores. 

Posto de Socorro - Praia do Cantinho
 

Bombeiros de Esmoriz vigiam Praias 

do Concelho de Ovar 

 Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz  

alargaram  o seu dispositivo de vigilância às  

praias, estando desde 23 de junho na praia do  

Furadouro e de 1 de julho nas praias do  

Furadouro Sul e Torrão do Lameiro (vulgo praia 

dos marretas), fruto da parceria estabelecida  

entre a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Esmoriz e a Câmara Municipal 

de Ovar. 

Inicialmente o dispositivo de vigilância às  

praias estava previsto para as praias de  

Maceda, Santa Marinha, Ancoradouro de  

Cortegaça, Pescadores, Cantinho e Norte  

Esmoriz (capitão Gancho). 

O dispositivo de vigilância às praias dos  

Bombeiros Voluntários de Esmoriz conta agora 

com mais 6 Nadadores Salvadores, os quais 

reforçam a equipa de 12 nadadores salvadores 

e 2 bombeiros especialistas com formação de  

nadador salvador, que vigiarão as 9 praias até 

20 de setembro. 

Respeitem as instruções dos nossos  

operacionais e as regras emanadas pela  

Direção Geral de Saúde (DGS) e pelo Instituto 

de Socorros a Náufragos (ISN). 

Seja um agente de saúde pública, ajude-nos a 

ter um verão tranquilo. 
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Ovar e a Junta de Freguesia de Esmoriz tem 6  

funcionários que fazem as mesmas tarefas. A Câmara 

Municipal de Ovar gere um orçamento de 40 milhões 

de euros e a Junta de Freguesia de Esmoriz gere um 

orçamento de 700 mil euros. 

As competências da Câmara e da Junta estão bem 

definidas, a junta tem competências no ambiente e 

manutenção. Depois há umas áreas cinzentas. É  

difícil explicar às pessoas que há situações que não 

são da competência da junta. Nós estamos mais  

“À conversa com…” Arq.º António Bebiano 

Hoje o Grupo de Comunicação e Imagem dos  

Bombeiros de Esmoriz está à conversa com Arq.º  

António Carlos Silva Monteiro Bebiano, Presidente da 

Junta de Freguesia de Esmoriz. 

GCI - Como nota introdutória solicitamos-lhe uma 

breve apresentação biográfica? 

AAB - Eu, António Bebiano, nasci na Rua dos  

Castanheiros, no coração da cidade de Esmoriz.  

Tenho estudos em Arquitetura, um Mestrado em  

Gestão do Património Cultural (em Salamanca,  

Espanha) e um Mestrado em Planeamento Urbano 

(em Poznan, Polónia). 

Sempre tive o gosto pela política, pela política local 

e sou um apaixonado pela cidade de Esmoriz. Ser 

Presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz é o  

culminar destas duas paixões. 

GCI - Como é ser Presidente da Junta de Freguesia 

de Esmoriz, uma cidade que não é município? 

AAB - O que é que os esmorizenses esperam da 

junta de freguesia? Esperam algo que deveriam ter 

com uma câmara municipal. As pessoas esperam que 

a junta de freguesia colmate as falhas que a câmara 

municipal tenha. A Câmara Municipal de Ovar  

descrimina positivamente a cidade de Ovar, contrata 

as juntas de freguesia através do acordo de execução 

para que as juntas de freguesia desenvolvam  

atividades na freguesia. A câmara municipal paga de 

acordo com a capacidade de cada junta de freguesia 

e não de acordo com o que deveria ser realizado. Por 

exemplo, a divisão de ambiente da Câmara Municipal 

de Ovar tem 80 funcionários de rua que se dedicam a 
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abrange as freguesias de Esmoriz, Cortegaça e  

Maceda. 

A Universidade Sénior está articulada com a rede de 

universidades de terceira idade (RUTI).  

Temos 80 inscritos e na fase da 

pandemia tivemos aulas on-line 

com mais de metade dos alunos. 

Claro que o intuito da universidade 

sénior é ter atividade física,  

convívio, workshops, etc.. 

GCI - Conseguiram trazer a  

comunidade para o edifício da junta criando dinâmicas 

diferentes? 

AAB - Anteriormente a junta era um balcão de  

atendimento, passava atestados e era muito  

institucional. Atualmente temos o auditório reabilitado, 

um átrio, uma sala de espera e de estar com internet. O 

Auditório tem uma ocupação elevada,  

semanalmente com atividades diversas, música,  

teatro, colóquios, etc.. 

GCI - Estamos a menos de dois anos de terminar este 

mandato do executivo. Qual o projeto que  

gostaria de realizar e que fica por concretizar? 

próximos dos fregueses e é a nós que os cidadãos 

apresentam os seus problemas. 

GCI - Qual foi o projeto mais desafiante para si,  

enquanto Presidente da Junta de Freguesia de  

Esmoriz? 

AAB - Tivemos vários desafios 

que considero fantásticos, que 

não têm nada haver com obras. 

O trabalho para a comunidade, 

quase invisível, de ação social, 

dos quais realço a criação da 

Universidade Sénior, Gabinete Psicossocial e o  

Gabinete de Inserção Profissional. São três projetos 

que foram fundamentais neste período de  

pandemia. Inicialmente não pensava que estas  

estruturas fossem ter o impacto que tiveram,  

revelaram-se decisivas nesta fase de pandemia. 

Os gabinetes estão articulados com a Câmara  

Municipal de Ovar e o Instituto de Emprego e  

Inserção Profissional (IEFP). O nosso balcão de  

atendimento de emprego e inserção é dos que tem 

mais atendimentos e pessoas registadas no IEFP. É 

um balcão que tem um impacto enorme no IEFP e 

“Associação cresceu,  

conquistou alguns serviços. 

Substituiu-se ao poder local 

com a construção da piscina” 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 
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ABB - O meu sonho é ter o Plano de Urbanização 

da cidade. É algo que não é palpável, não se vê  

impacto imediato, só tem expressão no território num 

prazo de 20 a 30 anos. Este plano é importantíssimo 

para Esmoriz, esta cidade cresceu exponencialmente 

nas últimas décadas. Esmoriz tem tudo em termos de 

urbanismo, exceto o planeamento. Temos zona  

industrial não planeada. Temos uma estrutura  

ecológica com praia, Parque Ambiental do  

Buçaquinho, a Barrinha e pinhal, mas não está  

planeada. Temos uma cidade nova que não está  

planeada. Este trabalho é complexo, é um plano que 

se sobrepõe ao Plano Diretor Municipal, pois planeia 

o núcleo urbano. Estamos a trabalhar com a Junta de 

Freguesia de Cortegaça, porque Esmoriz e Cortegaça 

são um aglomerado contínuo, uma urbe, por isso faz 

sentido que o Plano Urbano seja de Esmoriz e  

Cortegaça. Tivemos um bom ensaio de trabalho com 

o arranque do Plano da Frente de Mar, que  

infelizmente ainda não saiu do planeamento. 

GCI - Qual é a importância que o Associativismo 

tem na cidade de Esmoriz e que dinâmica é que este 

assume para a cidade? 

AAB - Considero que o associativismo em Esmoriz é 

muito forte. Temos mais de 30 associações que têm 

atividade corrente e outras, poucas, com atividade 

pontual. É, sem dúvida alguma, um dos motores da 

cidade. Em Portugal empurra-se muita coisa para o 

associativismo, o que cria na comunidade uma  

dinâmica de trabalho de grupo e prol da comunidade. 

Vemos pelo Arraial da Barrinha que o associativismo 

é forte, são 11 dias de lazer que são um contributo 

importante para o orçamento das associações que 

participam. Este ano não tivemos arraial e as  

associações perderam uma importante de receita. 

Lembro que o Arraial da Barrinha realiza-se na  

última semana de junho e primeira de julho, numa 

época baixa. Este evento trouxe uma dinâmica  

extraordinária para Esmoriz nesses onze dias e é um 

impulso para a economia local. 

GCI - A Associação Humanitária dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz (AHBV Esmoriz) é uma das 

associações mais emblemáticas da cidade. O papel 

que esta assume é relevante para os esmorizenses? 

ABB - Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz são 

mais do que uma instituição. É a instituição à qual os 

esmorizenses, cortegacenses e macedences pedem 

ajuda para tudo e em primeiro lugar. É a entidade que 

nos vale para tudo, com exceção do trabalho que 

compete à GNR. Os Bombeiros estão fortemente  

enraizados na comunidade, são uma entidade de  

referência na organização e na dimensão. Acho que a 

população nem consegue imaginar a não existência 

dos Bombeiros de Esmoriz. 

GCI - A AHBV Esmoriz para além do quartel tem 

uma piscina e uma clínica. O que acha desta oferta de 

serviços? 

ABB - Não vejo isso como uma aposta de  

investimento para gerar receita. Parece-me que a  

Associação cresceu e conquistou alguns serviços. 

Substituiu-se ao poder local com a construção da  

piscina, pois a Câmara Municipal criou, há muitos 

anos, uma piscina em Ovar, mas não criou uma  

piscina em Esmoriz. Uma piscina requer muito  

investimento e muita manutenção e é uma mais valia 

para a cidade de Esmoriz. É impossível imaginar a 

nossa cidade sem os Bombeiros. 

GCI - Como é a relação entre a JF de Esmoriz e a 

AHBV Esmoriz? 



todos demonstraram uma disponibilidade e vontade de 

trabalho excecional. 

GCI - EM 2021 a AHBV Esmoriz celebrará o 90º  

aniversário. Enquanto cidadão que prenda seria  

marcante para a Associação? 

AAB - Tudo o que seja melhoria das instalações e a  

criação de melhores condições físicas é importante. 

Uma prenda que eu considero excelente, embora seja 

difícil que aconteça para o próximo ano, será o renovar 

do campo de treinos / centro de formação. Fazer um 

novo protocolo com a relocalização do atual campo de 

treinos, que está num local sensível e muito exposto 

para quem está a fazer formação. O centro de  

formação pode passar para a zona industrial. Deve  

estar num espaço com mais condições físicas, mais 

área de trabalho e com mais privacidade. Qualquer  

entidade formadora requer privacidade, neste momento 

estão num local de passagem de milhares de pessoas, 

o que pode condicionar a formação. 

GCI - Gratos pela sua disponibilidade para estar “à 

conversa com…” o Grupo de Comunicação e Imagem 

e por partilhar as suas ideias connosco. 
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AAB -  A relação entre as duas instituições é muito 

boa. Não temos qualquer dificuldade de diálogo e de 

trabalho. É uma relação fluída, temos apoios  

estipulados há alguns anos, apoiamos no que  

podemos, porque sabemos que investir nos  

bombeiros não é deitar dinheiro fora. Este ano  

queremos esticar mais o apoio, porque a situação do 

CoViD-19 trouxe alguns problemas para os  

Bombeiros de Esmoriz.  

GCI - Que mensagem quer deixar para os Órgãos 

Sociais, Comando e Corpo Ativo da AHBV Esmoriz? 

AAB - Em primeiro lugar quero deixar uma  

mensagem de agradecimento aos Bombeiros no seu 

todo. Em segundo uma palavra de agradecimento 

especial aos Bombeiros, ao seu Corpo Ativo, pelo  

esforço e trabalho desenvolvido neste período de 

CoViD-19. Personalizo este agradecimento no  

Comandante Artur Jorge Ferreira, que teve um papel 

decisivo e fantástico no Gabinete de Crise, durante o 

período mais crítico no concelho de Ovar. No  

Comandante temos a personificação do Corpo Ativo, 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 
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A AHBV Esmoriz  

dispõem dum novo  

equipamento que permite 

a desinfeção de  

ambientes e espaços 

com maior fluxo de  

pessoas, propícios a uma 

maior propagação vírus, 

como o SARS CoV-2 (Corona Vírus) e bactérias. 

O novo equipamento, à base de Ozono, permite 

uma desinfeção profunda e fundamental de hotéis, 

clínicas, ginásios, viaturas, estabelecimentos  

comerciais, escritórios, restaurantes, creches, lares 

e locais de grande afluência de trabalhadores. 

Este serviço será prestado por marcação, sendo 

que o preço varia mediante a área a desinfetar. 

Proteja os seus colaboradores, clientes e utente. 

Contacte-nos e marque a desinfeção do seu espaço. 

O dia 17 junho fica marcado na história dos  

Bombeiros Voluntários de Esmoriz pela primeira  

ativação da ABSC-01. 

A nova ambulância de socorro foi adquirida através 

do protocolo de Posto de Emergência Médica (PEM), 

entre a AHBV Esmoriz e o INEM. 

A PEM é tripulada por 2 ou 3 Bombeiros, sendo que 

um deles deve ter a formação de Tripulante de  

Ambulância de Socorro (TAS) e é dedicada ao  

socorro e emergência pré-hospitalar. 

Os nossos cidadãos têm assim mais um veículo 

bem capacitado e moderno para o socorrer. 

ABSC-01 em serviço 

 

No dia 13 junho um gato 

foi resgatado do interior 

dum veículo no parque de 

estacionamento do  

Quartel. 

Foram contactadas  

instituições para recolha do  

animal mas sem sucesso. 

Entretanto o gato foi adotado por um cidadão. 

Obrigado a todas e todos os que manifestaram  

interesse na adoção responsável do animal. 

No dia 5 de junho fomos chamados para resgatar 3 

cães dum fosso com água, junto ao Pavilhão  

Desportivo de Maceda. Foram acionados o VUCI-01 e 

ABSC-05 com 6 Bombeiros e GNR de Esmoriz. 2 

cães foram salvos com vida vida. 



O mês de junho é o mês da chegada do Verão, do calor 

e da praia, o que se refletiu na Atividade Operacional dos 

Bombeiros Voluntários de Esmoriz do mês de junho. 

Em junho regressaram os Incêndios Rurais em grande 

número, a vigilância às praias e o socorro a náufragos e 

houve um acréscimo dos acidentes de viação.  

Com as temperaturas mais elevadas os Bombeiros de 

Esmoriz acorreram a 21 Incêndios Rurais na Área de  

Atuação Própria (APP), muitas vezes com apoio dos  

Corpos de Bombeiros vizinho. Também se verificaram  

diversos acionamentos para fora da nossa AAP, em apoio 

aos outros Corpos de Bombeiros. 

O mês de junho também registou alguns Acidentes de  

Viação bastante aparatosos, dos quais resultaram alguns 

feridos graves. Registamos ainda um acidente de trabalho 

grave e um Incêndio Industrial em Rio Meão, que teve 

uma resposta musculada, dado que a empresa Zarrinha 

S.A. ficou quase totalmente destruída. 

Solicitamos a todos os cidadãos que sejam agentes de 

proteção civil, não façam fogueiras, respeitem as orienta-

ções da Direção Geral de Saúde, acatem as instruções 

dos Bombeiros e dos Nadadores Salvadores. 

A todos os Bombeiros deixamos o nosso sinal de apreço 

pelo bom trabalho realizado e pela disponibilidade. 
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Atividade Operacional do mês de junho 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 
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Engenho Explosivo  

 No passado dia 29 junho um incêndio de grandes 

proporções destruiu quase por completo a empresa 

Zarrinha S.A., em Rio Meão, S. M.ª da Feira.  

Os Bombeiros de Esmoriz responderam com o 

VCOT-02, VECI-04, VECI-07 e VTGC-01, o  

comandante e 14 bombeiros. As nossas equipas  

apoiaram nos trabalhos de rescaldo até 4 de julho. 

Incêndio na Zarrinha 

No dia 15 de junho um engenho explosivo foi  

encontrado por uma veraneante para a praia de S. 

Pedro, em Maceda. 

Uma equipa de Inativação de Engenhos Explosivos 

do Destacamento de Mergulhadores Sapadores n.º1 

da Marinha (Lisboa) foi destacada para desativar o 

perigoso dispositivo. 

O VFCI-05 e ABSC-05 com 7 bombeiros foram  

acionados para apoiar as operações. A Polícia  

Marítima da Capitania do Porto de Aveiro delimitou o 

local por questões de segurança. 
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A entrega de donativos em género à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 

continua a ser uma realidade, embora as doações  

tenham diminuído. As doações são fundamentais  

dado que houve acréscimo de despesas com a  

proteção individual dos bombeiros e uma redução da 

receita ordinária proveniente dos serviços prestados e 

do aluguer dos espaços. 

Nos mês de junho a empresa JP.IK, de Perafita - 

Matosinhos, ofereceu dois computadores à AHBV  

Esmoriz. A JP.IK foi sensível ao apelo de colaboração 

para dotar a AHBV Esmoriz com melhores meios  

técnicos, que servirão para aumentar a eficácia  

organizacional. 

A Portdance, de Gulpilhares - V. N. de Gaia, através 

do Sr. Pedro Sousa, ofereceu 50 viseiras de proteção. 

Os produtores de cerveja Gonçalo Faustino 

(cervejamaldita.pt), Pedro Novo (beersandtailors.com) 

e Ricardo Sousa (lovecraft.pt), aos quais se juntaram 

os fornecedores de vasilhame Samuel Belinha e Rui 

Marques e os distribuidores Sérgio Rocha e Nuno 

Reis ofereceram 90 litros de Ácido Peracético. 

Agradecemos a todos pelo espírito solidário e de 

colaboração. 

Apelamos que esta onda solidária continue porque 

os Bombeiros de Esmoriz não pararam de trabalhar. 

Donativos de Géneros 
 


