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Voto de Louvor 

Quadro de Comando e Quadro Ativo 
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No final do dia 8 outubro passado, o nosso 2º  

Comandante, Óscar Alves, viu-se envolvido num 

acidente de viação, do qual saiu com ferimentos 

graves. 

Passaram quase 30 dias, continua nos Cuidados 

Intensivos e o seu prognóstico é muito reservado. 

A Direção e restantes órgãos sociais, Comando, 

Corpo Ativo, Quadro de Honra e Fanfarra da 

AHBVE estão a acompanhar a evolução do seu 

estado de saúde. Continuamos a manifestar toda a  

solidariedade para com a família e fazemos votos 

para que a situação evolua favoravelmente. 

Os colegas de trabalho, bombeiros e  

assalariados da AHBV Esmoriz, também  

deixaram um mensagem para o Óscar Alves. 

"É nos momentos mais difíceis que colocamos 

à prova a nossa capacidade de encarar e  

ultrapassar os desafios que a própria vida nos 

impõe. Não temos dúvidas que irás vencer mais 

um combate. 

Força Companheiro! Estamos contigo." 

O Óscar foi o nosso convidado do “à  

conversa com…” da passada edição do Boletim 

Informativo, na qual constatamos, uma vez mais, 

a sua responsabilidade e profissionalismo para 

com o seu trabalho e a sua boa disposição. 

O Óscar Alves está na luta mais difícil da sua 

vida. Luta para voltares a estar com os teus 

Bombeiros. 
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Donativos à AHBV Esmoriz 

A nossa Associação continua a receber o apoio 

pontual, em forma de donativo, por parte de 

algumas empresas e de cidadãos anónimos. O 

mês de outubro não foi excepção. 

Agradecemos o espírito solidário e de  

responsabilidade social das empresas: 

Texport, de Cortegaça, na pessoa do Sr. António 

Santos pela oferta de 150 máscaras comunitárias.  

Rebelde, de Cortegaça, na pessoa do Dr. Paulo 

Coelho pela oferta de 80 máscaras comunitárias. 

NorSafe, de Cortegaça, na pessoa do Sr. João  

Rodrigues pela oferta de 120 máscaras  

comunitárias.  

Agradecemos também ao Sr. Fábio Vieira pela 

oferta de 3 caixas de máscaras cirúrgicas. 

Estes donativos fazem a diferença, ajudam a  

nossa Associação e os nossos Bombeiros a  

estarem mais seguros. Obrigado! 
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“À conversa com…”  

Teresa Ferreira 

GCI - Bom dia Teresa Ferreira. Obrigado por ter 

aceite o nosso desafio para estar “à conversa 

com”. Para iniciar a nossa conversa solicitamos-lhe 

uma breve apresentação biográfica. 

TF - Sou natural de Espinho. Estudei em Espinho 

até aos 18 anos de idade. Depois ingressei na  

faculdade e fiz a licenciatura em Economia. Sou 

economista de profissão e trabalho, desde 1997, 

no IAPMEI, nas instalações do Porto. 

Atualmente vivo em Cortegaça. Sou casada e 

tenho duas filhas. Nos meus tempos livres gosto 

de fazer caminhadas, passeios ao ar livre e ler. 

Adoro a natureza e tenho uma horta comunitária 

no Porto. Também faço parte da Associação de 

Pais da Escola Secundária de Esmoriz. 

Em 2019 fui convidada para abraçar este projeto. 

Inicialmente fiquei muito apreensiva. Sou sincera, 

fiquei assustada, mas logo a seguir pensei, porque 

não? Como gosto de desafios decidi aceitar.  

GCI - Como é que se sente por ser a primeira 

mulher eleita para um cargo de direção em 89 

anos de história da nossa Associação? 

TF - Em 89 anos ser a primeira mulher num  

cargo de direção da AHBV Esmoriz, faz com que 

tenha muitos olhos direcionados a analisar o meu 

trabalho e a minha competência. Neste contexto, 

sinto uma grande responsabilidade, pois tenho de 

dar o meu melhor para que as mulheres fiquem 

muito bem representadas. Adicionalmente sinto 

uma grande honra fazer parte desta equipa. 

GCI - De que forma podemos cativar mais  

mulheres para cargos diretivos de cariz voluntário? 

TF - Reconheço que, durante vários anos, a  

atividade dos bombeiros era considerada um  

mundo masculino, daí não haver mulheres, 

quer nos cargos de direção, quer a nível 

operacional. Hoje as oportunidades 

são diferentes. Acredito que daqui 

a alguns anos possa haver 

muitas mais mulheres a 

abraçarem esta causa. 

Não há obstáculos nem limites para que as  

mulheres não possam ser grandes. 

Acreditem que não é fácil, no entanto, desde que 

exista uma forte vontade em ajudar, de conhecer 

outras realidades e de nos entregarmos por uma 

causa, tudo é possível. Não querendo ferir  

suscetibilidades, considero as Mulheres umas 

guerreiras, multifacetadas e lutadoras, que em 

muitas situações dão muito de si sem receber  

nada em troca, ou seja, de forma inata são  

voluntárias. Por este motivo, a melhor forma de 

cativar as mulheres para estes lugares é  

mostrar-lhes que o que elas fazem todos os dias, 

sem se darem conta, pode ser aplicado em muitas 

“primeira mulher eleita  

para um cargo de direção  

em 89 anos de história ”  
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GCI - A AHBV Esmoriz é uma das associações 

mais emblemáticas da cidade. Como analisa o 

aparente distanciamento entre a população e a 

Associação, analisando o n.º de associados? 

TF - Não considero que seja um distanciamento 

propositado, mas sim aparente como refere.  

Note-se que esta situação é ultrapassada, pois nos  

momentos em que a Associação necessita, a  

população está presente. 

causas nobres. É suficiente darmos um bocadinho 

do nosso tempo em prol de quem precisa. 

Não descorando os homens bombeiros, quero 

enaltecer, as mulheres que fazem parte do  

nosso corpo de bombeiros, pela  

disponibilidade, ousadia e coragem de 

enfrentar muitas situações, que  

muitas vezes não são as 

melhores. 

GCI - Que desafios 

achava que ia  

encontrar na AHBV Esmoriz e quais os que  

encontrou? 

TF - Quando aceitei o convite para integrar a 

direção da AHBVE, estava convicta que iria ser um 

projeto muito interessante e que me tinham dado a 

oportunidade de conhecer novas realdades.  

Acreditem, a realidade desta Instituição não é  

comparável às muitas que conheço e com as quais 

trabalho diariamente. Todos os dias há situações 

novas, novos problemas, mas que com dedicação 

e empenho tudo se resolve. 

Como é do conhecimento geral, a situação 

agravou-se no início de março com a pandemia, 

em que todas as variáveis ficaram num constante 

“turbilhão”. Atualmente este é o nosso maior  

desafio. No entanto, cá estou, juntamente com os 

colegas da direção, para darmos o nosso melhor e 

levarmos este desafio até ao fim e com sucesso. 

“a realidade desta Instituição 

não é comparável às muitas 

que conheço e… trabalho” 
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Em relação ao número de associados, essa é 

uma realidade com que nos temos vindo a  

deparar. O que se tem verificado é que o número 

de associados tem vindo a aumentar, mas de uma 

forma muito lenta. 

A direção está a tentar contrariar esta situação. 

Estamos a lançar uma campanha de angariação 

de novos sócios, bem como, o desenvolvimento de 

um novo Site e uma APP que também permitirá 

que a população, os jovens e os menos jovens, se 

tornem sócios de uma forma mais simples. 

Estamos também a estabelecer acordos /

parcerias com algumas empresas para criar um 

conjunto de benefícios a disponibilizar aos sócios e 

bombeiros. Com este conjunto de iniciativas 

esperamos que a tendência se inverta. 

GCI - Que mensagem apelativa deixa para os 

habitantes de Esmoriz, Cortegaça e Maceda? 

TF - A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários Esmoriz, com o seu Corpo de  

Bombeiros está para servir todos os habitantes de 

Esmoriz, Cortegaça e Maceda. Para que tal seja 

possível, apelo a que nos ajudem, tornando-se 

sócios desta grande Associação. Neste momento 

está a decorre uma campanha para angariação de 

novos sócios. “Faça-se sócio”, ajudem para que a  

Associação vos possa servir ainda melhor. 

GCI - Hoje vê a atividade da Associação e do 

Corpo de Bombeiros de forma diferente? Em quê? 

TF - Completamente diferente, sem dúvida  

alguma. Era uma  

atividade pela qual eu tinha muito re-

speito, agora tenho ainda mais. 

Desde que entrei para a direção 

que aprendi muito em relação 

à atividade dos Bombeiros. 

A atividade que a As-

sociação desenvolve abarca uma panóplia de 

serviços que os Bombeiros desenvolvem na per-

feição.  

Sempre considerei que a profissão de Bombeiro, 

é uma profissão que todos deveríamos louvar.  

Hoje estou ainda mais convicta disso. São Homens 

e Mulheres que se entregam de corpo e alma, com 

uma garra, uma entrega total, sempre com o  

objetivo de ajudar o próximo.  

Quero agradecer esta oportunidade e salientar 

que apesar do trabalho e do esforço pessoal estou 

a gostar muito da experiência. Acho que tem sido 

uma experiência muito enriquecedora em termos 

pessoais. 

GCI - A Teresa Ferreira é também a primeira  

mulher a participar no “à conversa com...”. 

Obrigado à Teresa Ferreira pelo trabalho em prol 

da nossa Associaçao e pela disponibilidade para 

estar “à conversa com…”. 

“Faça-se sócio, ajudem para que a  

Associação vos possa servir melhor”  
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Atividade operacional do mês de outubro 

A atividade operacional dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz no mês de outubro ficou 

marcada pelo terminus o Dispositivo de Combate a 

Incêndios Rurais (DECIR’20) e pela “Depressão 

Bárbara” que colocou os 18 distritos de Portugal 

continental sob aviso amarelo. 

A participação efetiva dos Bombeiros de Esmoriz 

no DECIR’20 terminou a 15 de outubro, sendo que 

entre os dias 11 e 15 registaram-se diversos  

incêncios fruto das temperaturas mais altas. 

Dias depois chegou a “Depressão Bárbara” e 

com ela também chegou a chuva, por vezes forte e 

persistente, e o vento. Nos dias 19 e 20 de outubro 

registaram-se diversas ativações para quedas de 

árvores e inundações, bem como ao  

pré-posicionamento de meios para atuar nas  

previsiveis inundações. 

Bombeiros tomam vacina da gripe 
No dia 28 de outubro os bombeiros da nossa  

corporação tomaram a vacina da gripe sazonal. 

Este programa de vacinação decocorreu em  

estreita articulação com o a Unidade de Saúde  

Pública de Ovar, à qual agradecemos toda a  

disponibilidade e colaboração! 

A Gripe Sazonal é uma doença contagiosa 

cuja transmissão é feita de pessoa para  

pessoa. Esta deve-se fundamentalmente a uma 

infecção no aparelho respiratório causada pelo 

virus influenza (A, B e C). Uma vez que estes 

vírus sofrem constantes mutações existem 

diferentes estirpes, sendo que umas são mais 

contagiosas que outras, pelo que originam 

doenças com diferentes graus de gravidade. 

A vacinação reduz o risco de infecção e 

atenua a gravidade da doença. 

“Vacine se por si, vacine-se por Todos". 
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Golfinho retirado do Areal 

Terminou o DECIR’20 

No dia 17 outubro, pelas 18h54m, fomos  

alertados para busca e resgate dum golfinho 

que deu à costa no areal próximo da praia de 

São Pedro, em Maceda. 

2 bombeiros, com VOPE-04 (Mule), foram 

para a ocorrência e procederam à remoção do 

animal, sem vida, do areal. 

O trabalho desenvolveu-se em colaboração 

com a Policia Marítima de Aveiro e o Centro 

de Reabilitação de Animais Marinhos - CRAM. 

Terminou no dia 15 de outubro a participação efetiva 

dos Bombeiros de Esmoriz no Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2020. 

Este foi o terceiro ano consecutivo em que o número 

de ignições e de área ardida esteve abaixo da media 

da última década. 

Os dados disponíveis a 30 de setembro revelaram 

menos 47% de incêndios rurais e menos 38% de área 

ardida.  

De acordo com o Relatório Provisório de Incêndios 

Rurais, do Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas (ICNF), este ano apresenta, o 2.º valor 

mais reduzido em número de incêndios e o 5.º valor 

mais reduzido de área ardida, desde 2010 . 

De 15 de maio a 15 de outubro 

as nossas equipas intervieram em 

181 ocorrências, sendo que 98 

delas ocorreram fora da nossa 

Área de Atuação Própria (AAP) e 

apenas 83 na nossa AAP. 

As nossas equipas (mulheres, 

homens, veículos e  

equipamentos) estiveram em trabalho efetivo 964 

horas, nas quais percorreram 12835 quilómetros. 

Os 90 operacionais do Comando e Corpo Ativo  

totalizaram o equivalente a 1000 elementos. 

Obrigado a todas e todos os que prestaram o seu 

serviço em prol da comunidade e em segurança. 
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