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Piscina Reabriu com Segurança 

No dia 31 de agosto a Piscina dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz reabriu ao público com novas 

regras de funcionamento para segurança de todos. 

Na semana passada o Gabinete de Saúde Pública 

de Ovar visitou e vistoriou os espaços da Piscina de 

forma a validar as condições de segurança e higiene 

existentes. 

O “novo” funcionamento da Piscina segue um  

rigoroso protocolo de procedimentos de prevenção e 

controlo, que garantem um regresso seguro para  

todos os utentes, professores e staff. 

A reabertura da Piscina ao público efetuar-se-á de 

forma gradual e ponderada, cumprindo sempre as 

normas da Direção Geral de Saúde, sendo que nesta 

fase inicial (mês de setembro) serão admitidas  

apenas crianças, jovens e adultos que sejam  

autónomos na piscina e nos balneários, ou seja,  

utentes que não necessitem da presença de  

acompanhantes. 

Para que se cumpram as normas de segurança, 

estipuladas pelas autoridades competentes, será  

imperioso o cumprimento de algumas medidas, das 

quais destacamos: circuitos definidos para evitar o 

cruzamento de utentes; frequente higienização de 

todos os espaços, materiais e superfícies; número  

limitado de alunos na piscina e nas aulas;  

cumprimento da distância de segurança; uso  

obrigatório de máscara em todo o edifício (exceto nas 

aulas); colocação de dispensadores de desinfeção de 

mãos em vários locais. 

Em conjunto vamos contribuir para que o regresso 

às atividades seja feito com a maior serenidade e 

confiança possível. 

Temos novas modalidades para si, Aqua Bike, Aqua 

Floatboard, Aqua Circuit, e Aqua Total, bem como 

Natação, Hidroginástica, HidroSénior e Regime Livre. 

Faça a sua inscrição na Secretaria da Piscina ou em 

alternativa via e-Mail para piscina@bvesmoriz.pt ou 

via telefone para o 910580512 ou 911917001. 



Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz integram o 

projeto "Quartel Eletrão".  

Até novembro de 2020, todos os equipamentos 

elétricos usados podem ser depositados no "eletrão" 

dos Bombeiros de Esmoriz. Pode  

entregar, pilhas, lâmpadas e eletrodomésticos, com 

a garantia de que todos os resíduos serão  

encaminhados para reciclagem. 

Os prémios da edição de 2020 do "Quartel Eletrão" 

incluem um Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios, 

equipamento de proteção florestal e cheques de 

combustível e um prémio para o novo aderente com 

maior quantidade de resíduos elétricos recolhidos. 

Colabore com os Bombeiros e contribua para a 

proteção do ambiente. 

Quartel Eletrão

No dia 5 de agosto os representantes da  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Esmoriz e da Junta de Freguesia de Esmoriz  

assinaram o novo protocolo de apoio financeiro. 

Este protocolo foi reforçado em 3000 €uros face ao 

anterior e visa o apoio ao investimento e à  

segurança e vigilância das praias. 

Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz marcaram 

presença na comemoração do 73º Aniversário do  

Clube de Campismo do Porto, parque campismo de 

Esmoriz. 

A nossa Associação fez-se representar pelos  

elementos da Direção Jorge Meireles e Teresa  

Ferreira e pelo 2º Comandante Óscar Alves. 

A festa foi abrilhantada com a presença da Fanfarra 

dos Bombeiros de Esmoriz, numa das atuações  

previstas para este ano, pois devido às restrições  

provocadas pela CoViD-19 a maioria das habituais 

atuações foi cancelada. 
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Durante o mês de agosto a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz recebeu  

alguns donativos em géneros que contribuíram para o 

bem-estar dos operacionais e adaptação da Piscina 

às novas regras de segurança e higiene  

implementadas para a sua reabertura, em  

conformidade com as recomendações da Direção  

Geral de Saúde.  

A empresa "Águas das Caldas de Penacova",  

através da Sra. Patrícia Saraiva, acedeu ao pedido da 

Direção da AHBV Esmoriz, ofereceu 160 packs de 24 

garrafas de 0,33L de água Penacova. 

O transporte dos 160 packs de garrafas de água  

ficou a cargo da empresa "Transportes Pardieiro', à 

qual agradecemos em nome do Sr. Carlos Silva, pela 

oferta do transporte. 

A empresa Flex2000 S.A., na pessoa do seu  

Administrador Carlos Pereira, ofereceu mais 4  

colchões para as camaratas dos bombeiros. A  

Flex2000 S.A. demonstrou, uma vez mais, o seu  

espírito solidário para com os nosso bombeiros. 

Para a Piscina vieram os seguintes donativos: 

A Empresa Bi-Silque ofereceu diversa sinalética e 

equipamentos.  

A empresa Rebelde, através do Sr. Paulo Coelho, 

ofereceu máscaras de proteção laváveis para os  

colaboradores da Piscina. 

A empresa Lusotufo, através do Dr. Pedro Rola e do 

Sr. Luís Rola, ofereceu o tapete desinfetante  

colocado na entrada das instalações da Piscina. 

Estes equipamentos e sinaléticas foram aplicados 

na organização e sinalização da Piscina dos  

Bombeiros Voluntários de Esmoriz, a qual foi  

adaptada para o/a receber (reabriu a 31 de agosto). 

O supermercado Pingo Doce de Esmoriz doou um 

Cheque Prenda, no valor de 400 €uros, respondendo 

desta forma solidária ao repto deixado pela Direção 

dos Bombeiros de Esmoriz. O Supermercado Pingo 

Doce de Esmoriz demonstra uma vez mais o espírito 

solidário para com os Bombeiros de Esmoriz. 

A Sr.ª Marlene Alves e a sua irmã ofereceram 6 

packs de 24 garrafas de 0,50L de água. 

A Sr.ª Andreia Jorge e a sua família ofereceram 1 

pack de 24 garrafas de 0,50L de água e 5 packs de 

bolachas 4x200g. 

A Sr.ª Ana Tavares, com a colaboração de alguns 

particulares, doou diversos packs de bolachas e de 

água. 

Agradecemos a todas as empresas e particulares os 

gestos solidários para com a 

nossa Associação. 

Os Bombeiros Voluntários de 

Esmoriz estão ao serviço da  

população 24 horas por dia, 7 

dias por semana e 365 dias no 

ano. Colabore connosco! 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 

Donativos à AHBV Esmoriz 
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A população não compreende que muitas das  

competências que solicitam à junta de freguesia são 

da responsabilidade da Câmara Municipal. Isto é  

preocupante porque nós estamos mais perto da  

população, mas não podemos resolver essas  

questões e esta é uma das razões para as Juntas de 

Freguesia terem mais autonomia. O terceiro é fazer 

serviço público, assente em duas vertentes, servir a 

população e de forma mais eficiente. Isto obriga-nos a 

estar atentos para que os interesses individuais não 

colidam com os coletivos e vice-versa. Nós damos  

prioridade a sete áreas de necessidades básicas das 

pessoas, a saúde, a educação, a mobilidade, a  

administrativa, a social, a cultura e o desporto. 

GCI - Vai no segundo mandato. Qual o projeto mais 

desafiante para si, enquanto Presidente da Junta de 

Freguesia de Cortegaça? 

SVc - Quando se fala em projetos as pessoas  

idealizam logo grandes obras. Para mim o projeto 

mais marcante não é o edifício onde estamos (edifício 

da Junta de Freguesia), não é a Alameda da Igreja, 

nem o Largo do Campo (em frente à Unidade de  

Saúde Familiar). O maior desafio foi a dinâmica da 

“À conversa com…” Sérgio Vicente 

Presidente da Junta de Freguesia de Cortegaça 

Sérgio Vicente, Presidente da Junta de Freguesia 

de Cortegaça é o convidado para o “À conversa 

com…” desta edição do Boletim Informativo. 

GCI - Como nota introdutória solicitamos-lhe uma 

breve apresentação biográfica? 

SVc - Antes de mais quero dar os parabéns aos 

Bombeiros Voluntários de Esmoriz e ao Grupo de  

Comunicação e Imagem pelo trabalho de  

comunicação que fazem e que dá a conhecer a  

dimensão e a atividade dos Bombeiros. 

Eu sou Cortegacense e vivi quase toda a minha vida 

em Cortegaça. Estudei na escola primária de  

Cortegaça e depois fui para o Colégio dos Carvalhos 

e Escola Secundária de Esmoriz. Tirei um curso  

técnico-profissional em Gaia e terminei o meu  

percurso académico com a Licenciatura em Gestão, 

na Universidade Portucalense do Porto, dado que  

tenho tradição familiar na área da indústria. 

Profissionalmente estive ligado ao comércio,  

serviços e formação. 

Há uns anos surgiu a oportunidade de ser candidato 

a Presidente da Junta de Freguesia de Cortegaça. É 

uma oportunidade que não acontece a toda a gente, 

não aparece todo os dias e é uma oportunidade de 

fazer o melhor que sabemos em prol da nossa  

população e freguesia. Constituiu também um desafio 

familiar, dado que o meu avô foi presidente da Junta 

de Freguesia de Cortegaça entre 1965 e 1971. O meu 

avô foi um grande presidente de Junta, muito do  

património edificado foi construído nesse tempo,  

como os bairros de habitação, o parque de campismo 

e a antiga junta de freguesia. Quem diria que anos 

mais tarde o neto inauguraria o novo edifício da Junta 

de Freguesia. 

GCI - Como é ser Presidente da Junta de Freguesia 

de Cortegaça? 

SVc - Temos três fatores de desenvolvimento. O 

primeiro é o financeiro. A falta de autonomia  

financeira condiciona a atividade da junta de  

freguesia, à qual se associa a falta capacidade para 

exercer as competências que lhes estão atribuídas. O 

segundo são as competências da junta de freguesia. 
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Nós aos Bombeiros não negamos nada, dentro das 

nossas competências e através de parcerias e  

protocolos que estabelecemos. A relação entre  

Cortegaça e os Bombeiros Voluntários de Esmoriz é 

muito saudável.  

Num dos últimos aniversários da AHBV Esmoriz, na 

entrega das medalhas de 50 anos de Associados, fui 

comentando ao Presidente da 

Câmara Municipal de Ovar que 

estavam a ser condecorados  

alguns Cortegacenses. Isso  

prova que a ligação dos  

cortegacenses aos Bombeiros 

Voluntários de Esmoriz é grande. 

Os Bombeiros fogem muito às 

rivalidades existentes entre freguesias e do bairrismo. 

O bairrismo entre Cortegaça e Esmoriz tem-se  

esbatido, estamos numa continuidade urbana e as 

juntas de freguesia têm trabalhado em conjunto em 

prol das comunidades. 

O reconhecimento que temos para com a instituição 

Bombeiros de Esmoriz deveria ser vertido num apoio 

mais consolidado, mas não é porque financeiramente 

não temos capacidade e porque deixamos de apoiar 

despesa corrente e passamos a apoiar investimento. 

Mesmo assim conseguimos apoiar a compra dum 

atrelado, no mandato anterior, e este ano apoiamos a 

compra do veículo para as praias, a mota 4. A lei é 

clara e não permite que as juntas de freguesia  

utilizem dinheiro para adquirir equipamentos para as 

associações. Podemos apoiar via protocolos e  

acordos. É mais fácil para nós reabilitar um edifício e 

cedê-lo via protocolo, mas nesta área os Bombeiros 

de Esmoriz estão bem, têm edifícios próprios. 

sociedade, ou seja, ajudar as coletividades a  

tornarem-se autónomas e dinâmicas. Este é um  

desafio permanente, as coletividades de Cortegaça 

aproveitaram bem o modelo que nós instituímos e 

cresceram muito. Nós não apoiamos despesa  

corrente, apoiamos o investimento. Os escuteiros têm 

sede própria. O Futebol de Cortegaça tem um parque 

desportivo interessante que necessita de crescer 

mais e tornou-se num grande clube de formação. O 

centro de BTT de Cortegaça que está a ser  

construído. É o nosso desejo atribuir uma sede  

própria a todas as coletividades. Falta atribuir um  

espaço para sede à Associação de Reformados, ao 

Rancho Folclórico e aos “Falta d’Ar”. É desta  

dinâmica que vem o crescimento da comunidade e de 

Cortegaça. A nossa ajuda às coletividades também 

passa pela festa das coletividades, na qual investimos 

15.000 euros na organização mas temos um retorno 

enorme. Se a junta tivesse de fazer as atividades que 

as associações desenvolvem  

gastaríamos muito mais e não  

empenhávamos tanto a  

comunidade.  

GCI - Qual é a sua visão sobre o 

relacionamento entre os  

Cortegacenses e os Bombeiros 

Voluntários de Esmoriz? 

SVc - Para mim os Bombeiros de Esmoriz não são de 

Esmoriz, são uma associação que surgiu do esforço 

coletivo da população de Esmoriz, tem sede em  

Esmoriz, mas são os Bombeiros de Cortegaça, de 

Maceda e de Esmoriz. Para mim os Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz são uma associação da  

freguesia de Cortegaça. 

“Para mim os Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz são 

uma Associação  

da freguesia de Cortegaça” 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 
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GCI - A AHBV Esmoriz tem cerca de 4000  

associados num universo de cerca de 18.000  

habitantes nas freguesias de Cortegaça, Esmoriz e 

Maceda. Como interpreta estes números? 

SVc - A Direção tem competência e capacidade  

para transformar estes números. É um trabalho  

importante, são poucos associados para a dimensão 

que os bombeiros têm na comunidade. Da minha  

parte deixo um apelo aos Cortegacenses para se  

tornarem sócios dos Bombeiros de Esmoriz. É um 

investimento de 20 euros por ano. Este é um esforço 

que vale a pena. É um esforço que tem sempre  

retorno. Temos os bombeiros sempre à nossa  

disposição. Ser associado dos Bombeiros é contribuir 

para o reconhecimento e predisposição que os  

bombeiros têm para servir a população. 

GCI - Que mensagem quer deixar para os Órgãos 

Sociais, Comando e Corpo Ativo AHBV Esmoriz? 

SVc - Primeiro quero enaltecer e reconhecer o gesto 

nobre de dedicação de colocar a sua vida à  

disposição da vida dos outros. O lema dos bombeiros, 

“vida por vida”, retrata o caráter dos homens e  

mulheres que fazem parte da Direção, Comando e 

Corpo Ativo. Todos têm o mesmo espírito, embora 

tenham funções diferentes. Este espírito de servir os 

outros torna-os pessoas especiais e únicas. Quem 

tem esta predisposição para servir o semelhante e dar 

de si em função do próximo tem de ser uma pessoa 

especial. 

Aproveito para deixar uma mensagem aos  

habitantes de Cortegaça e aos Cortegacenses,  

continuem a participar na vida ativa da freguesia.  

Procurem ter uma vida que lhes traga felicidade. 

GCI - Foi o “à conversa com…” Sérgio Vicente,  

Presidente da Junta de Freguesia de Cortegaça. 
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É Verão e é época de incêndios florestais, mas a 

atividade operacional dos Bombeiros não é composta 

na sua maioria por incêndios rurais. Tal como em todo 

o ano a maioria dos serviços diários continuam a ser o  

Transporte de Doentes Não Urgentes e o Socorro  

Pré-hospitalar. 

Da atividade operacional do mês de agosto dos 

Bombeiros Voluntários de Esmoriz realçamos o  

grande número de transporte de doentes não  

urgentes, os salvamentos aquáticos efetuados nas 

praias e o empenho no Dispositivo de Combate a  

Incêndios Rurais (DECIR’20) com diversas  

intervenções no Distrito de Aveiro e um acionamento 

para o Concelho do Sabugal, no Distrito da Guarda. 

Por mais estranho que pareça choveu em agosto o 

que provocou a habitual inundação na zona da Praia 

de Esmoriz. 

A todos os nossos operacionais deixamos uma  

palavra de agradecimento pela dedicação, esforço e 

profissionalismo. 

Atividade Operacional do mês de Agosto 

 



Nos dias de menor afluência às praias os nossos Nadadores 

Salvadores aplicam-se e contribuem para que as praias  

sejam um espaço mais aprazível. No dia 20 de agosto o  

estado do tempo não esteve convidativo para banhos de sol e 

os Nadadores Salvadores aproveitaram o dia para recolher 

objetos que não pertencem ao areal. 

Com esta iniciativa pretendem alertar e despertar  

consciências sobre a poluição dos oceanos e proporcionar 

aos utentes um areal mais limpo. 

A praia é de todos, com a sua ajuda ficará ainda mais limpa! 
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Mau Tempo, Praia mais Limpa  

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 

No dia 27 de agosto os utentes da Cercivar  

visitaram a Praia do Cantinho, em Esmoriz. 

Os 16 utentes da residência autónoma da Cercivar 

foram recebidos de forma especial pelos nossos  

Nadadores Salvadores, os quais prepararam e  

criaram condições particulares para receber estes 

utentes especiais. Foi com muito gosto que a nossa 

equipa foi reforçada para esta atividade. 

Foi uma atividade proveitosa para todos os 

envolvidos. Voltem, serão sempre bem-vindos! 

Cercivar visita a praia de Esmoriz 
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Viaturas para Venda 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz torna pública a intenção de 

vender pela melhor oferta 3 viaturas. Qualquer proposta ou pedido de esclarecimento pode ser 

enviada através de e-Mail para: direcao@bvesmoriz.pt ou comando@bvesmoriz.pt. 

 

Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Diesel - Ambulância de Socorro - 234075 kms - Ano 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI Diesel - Ambulância de Socorro - 349152 kms - Ano 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes-Benz ML 270 CDI (163CV) Diesel - Veículo de Comando - 273009 kms -  Ano 2001 
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Desinfeçao de Espaços 
xxxxx A Associação Humanitária dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz endereça as mais sentidas 

condolências à família, amigos e colegas do  

Comandante Piloto Jorge Jardim que faleceu, no  

passado dia 7 de agosto, na sequência do acidente 

com o avião de combate a incêndios. 

A aeronave Canadair sofreu um acidente numa  

encosta junto à Barragem Alto do Lindoso durante a 

operação de combate ao incêndio que decorria no 

Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Os Bombeiros Voluntários de Esmoriz dispõem do 

Canhão de Ozono que permite a desinfeção de  

ambientes e espaços infetados de vírus, como o 

SARS CoV-2, e bactérias. 

Este equipamento, à base de Ozono, permite uma 

desinfeção profunda e fundamental. O serviço será 

prestado por marcação. Preço sob consulta . 

Nota de Pesar 


