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A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Esmoriz numa parceria com a 

empresa MUG, uma agência criativa, totalmente 

viciada em Web e Design, desenvolveram o novo 

site e uma APP para telemóveis Android e iOS. 

O site já pode ser visitado em www.bvesmoriz.pt. 

Apesar de ainda não ter todas as funcionalidades, 

já pode visualizar as várias novidades e usar as 

novas ferramentas. 

Pode aceder aos benefícios para os associados 

disponibilizados pelos nossos parceiros. Pode 

Site da AHBV Esmoriz foi remodelado 

Visite-nos em www.bvesmoriz.pt 

inscrever-se como sócio, efetuar a inscrição na 

piscina e registar-se no recrutamento do Corpo de 

Bombeiros, Fanfarra e Nadadores salvadores. 

Pode ainda visualizar as fotografias e vídeos dos 

bombeiros em ação e aceder às últimas notícias. 

Através do site também consegue aceder à 

ligação para instalar a APP para telemóvel. 

Visite-nos em www.bvesmoriz.pt e dê-nos as 

suas sugestões de melhoria. 

Aproveite e conheça as vantagens de ser nosso 

associado e traga um novo sócio! 
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Ao adquirir as máscaras sociais de apoio aos 

Bombeiros Voluntários de Esmoriz está a contribuir 

com aqueles que socorrem a nossa comunidade 

todos os dias do ano. 

 Esta parceria com a Rebelde permite-lhe adquirir 

máscaras sociais (com Certificação do CITEVE n.º 

6820/2020 para 25 Lavagens) por 2 euros que  

revertem na totalidade para os Bombeiros de 

Esmoriz. 

As máscaras estão disponíveis nos  

estabelecimentos dos seguintes parceiros: 

Barra Mars (Esmoriz), Bi-Silque (Esmoriz),  

Forninho de Cortegaça (Cortegaça), Frutaria 

Margarida (Esmoriz), Garrafeira Momentos 

(Esmoriz), Óscar Silva Seguros (Maceda),  

Padaria Pá Rita (Esmoriz), Papelaria Miranda 

(Cortegaça), Padaria Pinhais de Esmoriz 

(Esmoriz) e Supermercado Quim Apeadeiro 

(Maceda). 
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Eng. Fernando Cardoso 

na Rádio Voz de Esmoriz 

No passado dia 24 de novembro, Fernando  

Cardoso, Presidente da Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Esmoriz (AHBV Esmoriz), foi o convidado do  

programa “Expresso da Barrinha”, da Rádio Voz de 

Esmoriz (RVE), numa entrevista conduzida por  

José Carlos Macedo. 

Fernando Cardoso abordou as dificuldades do 

dia-a-dia motivadas pela pandemia, os projetos em 

curso e os projetos a concretizar brevemente, o 

serviços e recursos que estão ao dispor da popu-

lação e a luta pela vida que o 2º comandante 

Óscar Alves está a travar. 

Fernando Cardoso relembrou o empenho  

incansável dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz 

aquando da “cerca sanitária” e que o Gabinete de 

Crise foi importante para salvar muitas vidas. 

Referiu que o Estado terá de apoiar e ajudar mais 

as Associações de Bombeiros, realçando os  

custos na aquisição de equipamentos. Da  

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 

Civil (ANEPC) reclamou por mais meios técnicos. 

Neste verão os Bombeiros de Esmoriz  

assumiram a vigilância das praias do concelho de 

Ovar, de forma excecional. Realçou o papel  

incansável dos nadadores salvadores dos  

Bombeiros Voluntários de Esmoriz, com um saldo 

muito positivo, tendo-se atingido objetivo de zero 

vítimas mortais nesta época balnear. 

No que concerne aos projetos em curso 

abordou o tema da comunicação, que  

assume ser uma prioridade.  

Brevemente será lançado um novo 

site (www.bvesmoriz.pt) e uma 

nova APP para telemóvel 

(IOS e Android). Salientou 

a importância que a  

comunicação da AHBV Esmoriz tem vindo a  

conquistar no Facebook, com mais de 17 mil  

seguidores, e no Instagram. As redes sociais  

divulgam o trabalho da Associação e podem  

ajudar captar mais jovens para os bombeiros. 

Abordou o facto da Associação ter pouco mais de 

3500 sócios. O objetivo é aumentar de forma  

considerável o número de sócios, por isso é que 

está a decorrer uma campanha de angariação de 

sócios, que aposta em parcerias com empresas de 

forma a proporcionar ainda mais benefícios para 

todos os nossos associados. 

Durante a entrevista também foi abordado o  

projeto de requalificação do antigo quartel, que 

atualmente é utilizado pelo Grupo de Teatro  

Renascer e pelo Grupo Coral de Esmoriz. 

Fernando Cardoso quer valorizar o potencial 

museológico da AHBV Esmoriz. Na essência o 

projeto visa “contar uma história a todos os que 

“está a decorrer uma campanha de 

angariação de sócios que aposta em 

parcerias com empresas … com 

mais benefícios para os sócios” 
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como com o pagamento a fornecedores. 

Fernando Cardoso referiu que já efetuaram 

melhorias assinaláveis no funcionamento das  

piscinas e do “campo de treinos”, situado na feira 

da revenda. 

O “campo de treinos” ou centro de Formação 

deverá passar por uma nova localização. As  

autoridades locais são favoráveis a essa mudança 

de local, porque está implantado numa zona verde 

e que atualmente é pouco resguardada, dado o 

grande afluxo de pessoas aos passadiços. 

Terminou a entrevista abordando o estado de 

saúde do Óscar Alves, 2º Comandante dos 

Bombeiros Voluntários de Esmoriz, que foi vítima 

dum grave acidente de viação, em outubro deste 

ano. Todos esperamos que evolua favoravelmente, 

mas neste momento o prognóstico é muito reser-

vado. 

visitem o espólio histórico da corporação” e dessa 

forma ficarem com uma boa recordação da visita 

efetuada. Para isso contribuirão as vivências dos 

membros que integram o Quadro de Honra da  

Associação, elementos que no passado 

serviram a comunidade com bravura e 

coragem. 

No que diz respeito aos serviços 

e valências que a AHBV 

Esmoriz tem ao dispôr da 

comunidade,  

Fernando Cardoso deu ênfase às Piscinas, que 

reabriram ao público a 31 de agosto, respeitando 

todas as normas da Direção Geral da Saúde. As 

Piscinas têm um leque variado de modalidades 

como a hidroginástica, hidro sénior, aqua bike,  

natação, hidroterapia, regime livre, entre outras.  

Durante a entrevista houve ainda tempo para o 

elogio à sua equipa Diretiva, que trabalha a custo 

zero e tem dado o seu melhor. A equipa tem sido 

coesa e o desafio é motivador e gratificante. 

Para o Corpo de Bombeiros deixou o seu 

reconhecimento porque, sem temer os riscos de 

contágio da pandemia, continuam a fazer  

autênticos “milagres” no terreno. 

Financeiramente os momentos são difíceis, quer 

para a Associação, quer para muitos dos nossos 

benfeitores, mas a AHBV Esmoriz tem honrado os 

seus compromissos com os funcionários, bem  

elogiou a sua equipa diretiva, que 

trabalha a custo zero e tem dado o 

seu melhor. A equipa tem sido coesa 
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Quartel conta com o tradicional Presépio 

Mês de dezembro é o mês em que se constrói o 

presépio na Associação Humanitária dos  

Bombeiros Voluntários de Esmoriz. 

Esta tradição dos Bombeiros de Esmoriz  

está a cargo da Secção Desportiva e contou com 

a colaboração de alguns elementos do Corpo  

Ativo. 

Agradecemos a todos os que trabalharam na 

execução do Presépio por deixarem o quartel com 

o espírito natalício. 

Relembramos que para além desta tarefa a  

Secção Desportiva organiza, no mês de  

dezembro, a festa de natal para os mais novos, 

filhos de bombeiros e colaboradores da  

associação, na qual há a distribuição duma  

lembrança a cada criança. 

Colabore com a nossa Secção Desportiva, ajude 

as nossas crianças a serem mais felizes! 
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Atividade operacional do mês de novembro 

O serviço operacional, dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz, no mês de novembro 

foi marcado pelo considerável número de  

acidentes de viação ocorridos na primeira  

quinzena. 

Lembramos que Portugal registou 6880  

vítimas mortais em resultado direto da  

sinistralidade rodoviária nos últimos 10 anos.  

Na segunda quinzena do mês destacamos o 

aumento de serviços de emergência  

pré-hospitalar e de transportes de doentes. 

Aos nossos operacionais deixamos uma  

palavra de agradecimento pelo trabalho  

prestado em prol da comunidade e pela 

 disponibilidade e profissionalismo demonstrado 

nos serviços, num período complicado devido 

ao aumento de casos CoViD-19 em todo país. 
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Início do novembro acidentado 

Acidente envolve Veículo  

de transporte de doentes 

No dia 4 de novembro um acidente de viação mobilizou 

a ABSC-01 e VSAT-01 com 7 bombeiros. A colisão entre 

um motociclo e um veículo ligeiro, no cruzamento da 

Rua da Estrada Nova e Av. 29 Março, causou 1 ferido 

que foi assistido com o apoio da VMER de Gaia. 

No dia 5 de novembro a ABSC-01 e VSAT-01 com 7 

bombeiros, foram acionados para acidente de viação 

entre dois veículos ligeiros, na Avenida da Praia, em  

Esmoriz, do qual resultou 1 ferido que foi socorrido com 

o apoio da VMER da Feira. 

Na manhã do dia 30 de novembro um dos nossos  

veículos, que se dedica ao transporte de doentes não  

urgentes, viu-se envolvido num acidente de viação. 

O acidente ocorreu na Rua do Návega, na zona  

industrial do Olho Marinho, em Arada, do qual  

resultaram três feridos leves, um deles bombeiro. 

Foram acionadas duas ambulâncias de socorro, a 

ABSC-01 e ABSC-05 com quatro bombeiros, para 

apoiar os Bombeiros Voluntários de Ovar, aos quais 

agradecemos pelo socorro e apoio prestado. 
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