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Comandante Artur Ferreira 

terminou a comissão de serviço 

No passado dia 19 de dezembro, o Comandante 

Artur Ferreira terminou a sua comissão de serviço 

enquanto Comandante dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz, cessando assim as 

funções que abraçou em janeiro de 2016. 

Durante a entrega dos cabazes aos bombeiros, o 

Piquete 10 agradeceu publicamente ao  

Comandante pela dedicação e trabalho ao serviço 

dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, enquanto 

Comandante. O Subchefe Pedro Ferreira, em  

representação do Piquete 10,  simbolizou o  

momento com a oferta duma tela com o retrato do 

Comandante Artur Ferreira em serviço. 

Lembramos que o Comandante Artur Ferreira é 

um “homem da casa”, passou por todos as  

categorias e postos da carreira de bombeiro, de 

Cadete a Chefe, 2º Comandante e Comandante. 

Obrigado pela sua dedicação ao nosso Corpo de 

Bombeiros Comandante. 

Estacionamento de apoio  

às Piscinas, Ginásio e Clínica 

Os utentes das nossas instalações têm novos lugares de 

estacionamento nas traseiras do complexo de Piscinas,  

Ginásio e Clínica. Estes lugares de estacionamento, têm 

acesso pedonal, curto e rápido, a estas instalações. 

A nova rua foi recentemente intervencionada pela  

autarquia e permite que haja mais lugares disponíveis para  

estacionamento. 
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Bom dia a todos. 

Neste momento estou a fazer reabilitação no 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga 

(CHEDV), no Hospital de Santa Maria da Feira. 

Quando estiver estável irei continuar a minha  

reabilitação física no Centro de Reabilitação do 

Norte, em Valadares. 

Aquando do acidente tive a percepção da  

gravidade das lesões que sofri. 

Estive em coma um mês e meio. Segundo as  

informações que recebi estive mais para o lado de 

lá, mas felizmente consegui dar a volta por cima. 

Agora resta-me recuperar, com muita fisioterapia. 

Sei que vai ser um processo moroso, mas estou 

com muita força de vontade. 

Tenho de recuperar das múltiplas fraturas no meu 

pé, na bacia, nas 7 costelas e na coluna lombar. 

Não vai ser fácil, mas com calma e muita fé  

hei-de lá chegar. Relembramos que no final do dia 8 outubro de 

2020, o nosso 2º Comandante, Óscar Alves,  

viu-se envolvido num acidente de viação, do qual 

saiu com ferimentos graves. 

A comissão de serviço do Óscar Alves,  

enquanto 2º comandante, terminou, estando 

prestes a passar para Oficial Bombeiro. 

Óscar Alves travaste a luta mais difícil da tua 

vida, obrigado por voltares a estar com os teus! 

As rápidas e boas melhoras. 
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Donativos à AHBV Esmoriz 
A nossa Associação e os nossos Bombeiros 

têm sido merecedores de donativos, na sua  

maioria em géneros, e o mês de dezembro não foi  

excepção. 

Agradecemos ao Sr. Alfredo Rebelo Pereira,  

associado n.º 775, pelo donativo em valor que  

fez questão de entregar em mãos no Quartel. 

Agradecemos à empresa FLEXPUR, de Ovar, 

pela oferta de 10 garrafões de 5 litros de Gel de 

limpeza das mãos. A empresa demonstrou assim o 

seu espírito solidário e de responsabilidade social. 

O esforço e dedicação de todos em prol da nossa 

causa ajudam-nos a superar obstáculos. 

Os pequenos gestos são muito importantes para 

nós e fazem uma grande diferença. 

Contribua com os Bombeiros de Esmoriz. 

Colabore com quem ajuda a comunidade.  

AHBV Esmoriz entrega viseiras 

à Ambulância de Emergência Médica de Ovar 

Em dezembro chegou a nossa vez de 

apoiar o INEM. Entregamos viseiras de 

proteção aos elementos da equipa da 

Ambulância de Emergência Médica de 

Ovar (AEM Ovar), sediada no Hospital 

Dr. Francisco Zagalo. 

Numa fase em que todas as  

instituições que integram o Sistema  

Integrado de Emergência Médica (SIEM) 

se dedicam ao intenso combate à  

pandemia por COVID-19, são gestos 

como estes que demonstram que o  

trabalho de equipa vai muito mais além 

do que apenas no terreno! 

Todos protegidos estamos mais  

seguros. 

Foto: José Lopes 
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“À conversa com…” Nélson Gomes 

Comandante em regime de substituição 

Hoje o Grupo de Comunicação e Imagem dos 

Bombeiros de Esmoriz está à conversa com  

Nélson Gomes, Adjunto de Comando e  

Comandante em Substituição dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz.  

GCI - Bom dia Nélson Gomes. Obrigado por ter 

aceitado o repto para estar “à conversa com”. 

Solicitomos-lhe uma uma breve apresentação  

biográfica? 

NGs - Eu é que agradeço o convite. 

Sou natural de Maceda. Nasci em 1978, tenho 42 

anos de idade. O meu percurso escolar iniciou-se 

na escola primária em Maceda e concluiu-se, já 

em adulto, no ensino secundário na Escola 

Secundária Dr. Manuel Laranjeira, em Espinho. 

Sou casado, há 21 anos, e tenho duas filhas.  

O meu percurso profissional iniciou-se aos 17 

anos de idade, como ajudante de canalizador  

numa empresa local. Depois de diversas  

experiências profissionais sempre na mesma área, 

abri uma pequena empresa de canalizações e  

energias renováveis, a qual conta com 21 anos de 

experiência. 

GCI - O Percurso como Bombeiro iniciou em que 

ano? Passou por que categorias?  

NGs - Ingressei nos Bombeiros de Esmoriz com 

apenas 16 anos, no ano de1994, como cadete. 

Nesta associação fiz a minha formação inicial de 

bombeiro como cadete, pelo motivo de não ter 18 

anos de idade. Nos anos seguintes continuei a 

fazer as formações necessárias para concorrer aos 

postos imediatos. Estive 6 anos como bombeiro de 

3ª classe, 5 anos como bombeiro de 2ª classe e 5 

anos como bombeiro de 1ª classe, tendo chegado 

ao meu atual posto de subchefe em 2014. Em 

2015 fui proposto para o cargo de Adjunto de  

Comando, cargo que hoje ocupo.  

GCI - Como está a decorrer a experiência de  

Adjunto de Comando?  

NGs - A experiência como Adjunto de Comando 

está a ser muito enriquecedora, quer a nível  

pessoal, quer a nível profissional. 

Sempre gostei de novos desafios, mas este foi 

sem dúvida o desafio mais aliciante. Fui e estou 

habituado a liderar equipas dentro do corpo de 

bombeiros, dado que apoiava a formação interna. 

Tentei estar sempre com mais e melhores  

conhecimento. Foi esta determinação que me  

ajudou e ajuda a desempenhar as minhas funções 

enquanto Adjunto de Comando. Também não me 

posso esquecer que, ao longo da minha carreira 

“Ingressei nos Bombeiros de  

Esmoriz com apenas 16 anos, 

no ano de 1994, como cadete.”  
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iremos ultrapassar esta terrível pandemia, lembro-

lhes que o importante não é vencer todos os dias, 

o importante é lutar sempre. 

GCI - Terminaram as comissões de serviço do 

Comandante Artur Ferreira e do 2º Comandante 

Óscar Alves. Há algum desenvolvimento sobre a 

futura equipa de comando?  

de bombeiro, tive a sorte de ter, na nossa  

associação, os melhores comandantes e deles  

retirei muita sabedoria e valores.  

Nestes últimos 5 anos fui sempre  

acompanhado e, quando necessário, 

aconselhado pelos meus dois  

companheiros de comando,  

o Comandante Artur Ferreira e 

2º Comandante  

Óscar Alves.  

GCI - Que desafios e objetivos tem para este 

período de transição, até haver Comandante  

indigitado?  

NGs - Os desafios são muitos e enormes. Nos  

Bombeiros de Esmoriz estamos habituados a estar 

no mais alto nível, quer nos equipamentos, quer na 

formação. Estou convicto que, com o apoio do  

nosso quadro de chefias e o empenho da Direção, 

iremos conseguir manter e, se possível melhorar, 

toda a nossa capacidade de resposta à nossa  

população. Logicamente que o principal objetivo é 

dar mais e melhor formação a todos os nossos 

operacionais, porque quem não sabe não salva. 

GCI - Que mensagem de incentivo quer deixar 

para os elementos que comandará nos próximos 

meses.  

NGs - Quero deixar uma palavra de esperança e 

de muita força a todos os operacionais. Juntos 

“Nos Bombeiros de Esmoriz  

estamos habituados a estar no  

mais alto nível, quer nos  

equipamentos, quer na formação” 
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NGs - Sim. Já há desenvolvimentos, tendo o  

Corpo Ativo sido informado sobre o futuro  

comandante e o respetivo projeto que o comando 

terá para os Bombeiros Voluntários de Esmoriz.  

GCI - A AHBV Esmoriz é uma das associações 

mais emblemáticas da cidade, se não a mais  

emblemática. Qual é a sua perspetiva sobre a 

relação que a população tem com os Bombeiros e 

com a Associação?  

NGs - Acho que toda a população tem uma forte 

admiração pela nossa Associação e pelo trabalho 

realizado pelos nossos operacionais, o qual nos 

deixa muito orgulhosos. Quase diariamente  

ouvimos palavras de conforto de toda a população. 

Aproveito esta oportunidade e faço um apelo aos 

cidadãos para se tornarem sócios dos Bombeiros 

de Esmoriz. Gostava de ver um maior número de 

associados efetivos. Não estou a dizer que a  

população não se interessa pelos bombeiros. Acho 

é que, como nós temos equipamentos e  

operacionais de excelência, a população, em geral, 

não sente dificuldades em obter socorro e por  

isso não está preocupada, nem recetiva em  

fazer-se associada. Com mais apoio da população 

iremos melhorar o nosso desempenho, quer a 

nível de equipamentos, quer a nível profissional.  

GCI - Que mensagem quer deixar à população 

de Esmoriz, Cortegaça e Maceda?  

NGs - Para a população de Esmoriz, Cortegaça e 

Maceda quero transmitir que sempre estivemos 

presentes nos momentos bons e sobretudo nos 

momentos menos bons. Posso garantir-lhes que 

iremos melhorar ainda mais a nossa capacidade 

para vos servir.  

GCI - A escassos meses do 90º aniversario da 

AHBV Esmoriz, que prenda deseja receber em 

abril de 2021?  

NGs - No próximo dia 26 abril comemoramos 90 

anos de existência. Gostava de contar com uma 

prenda pedida há alguns anos, um VFCI 

(Veículo Florestal de Combate a  

Incêndios) para substituição do nosso 

VFCI-05, que conta com 24 anos 

de serviço, sendo que, 

atualmente, não nos 

oferece garantias 

mecânicas e, sobretudo, de segurança e proteção 

para os nossos bombeiros. 

Aproveito para fazer um desafio à população, 

apoiem-nos para dar vida a este projeto.  

Termino com uma palavra de conforto e de  

rápidas melhoras ao nosso companheiro Óscar 

Alves.  

GCI - Obrigado ao Nélson Gomes pela sua  

disponibilidade para estar “à conversa com…” e 

partilhar a sua experiência de vida connosco.  

“apelo aos cidadãos para se tornarem 

sócios dos Bombeiros de Esmoriz”  
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Entrega dos Cabazes de Natal 

No dia 20 de dezembro a Secção Desportiva, 

dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz,  

procedeu à entrega dos presentes de natal aos 

filhos dos bombeiros e colaboradores da nossa 

Associação. 

Devido às restrições da CoViD-19 a habitual  

festa de natal foi substituída pela entrega do 

presente em casa das crianças, efetuada pelo 

Pai Natal, que foi transportado pelos bombeiros. 

Este ano os presentes foram adquiridos com a 

participação da Associação, em 50%, tendo a 

Secção Desportiva comparticipado com o valor 

remanescente. 

Obrigado a todos os elementos da Secção  

Desportiva, à Direção da Associação e a todos 

os que colaboraram com esta iniciativa  

alternativa, por trazerem um sorriso às nossas 

crianças. 

Em ano atípico a entrega do "tradicional cabaz de 

natal", aos colaboradores da AHBV Esmoriz e aos 

seus Bombeiros, decorreu de forma bem diferente. 

As entregas foram divididas por dois dias, 18 e 19 

de dezembro, e em diferentes períodos. 

Na sexta-feira dia 18 os dirigentes e comando 

entregaram os cabazes aos colaboradores (piscina 

e administrativos), aos dirigentes, aos elementos 

do Quadro de Honra e a parte do Corpo Ativo. 

No sábado dia 19 foram entregues os cabazes 

aos elementos do Comando, aos restantes  

elementos do Corpo Ativo e Fanfarra. 

Deixamos um agradecimento especial à empresa 

Cordex, que ano após ano entrega um cabaz a  

cada elemento do Corpo Ativo, e que em 2020 

voltou a fazê-lo.  

Agradecemos também a todos os que 

colaboraram para que este evento se realizasse. 

Obrigado pelas boas festas. 

Natal das Crianças 
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Atividade operacional do mês de dezembro 

A atividade operacional do mês de dezembro do 

nosso Corpo de Bombeiros teve dois períodos  

distintos. Na primeira quinzena houve muitas  

ativações para acidentes de viação, muitos  

influenciados pelo regresso da chuva. Na segunda 

quinzena tivemos um aumento de serviços de  

Emergência Pré-hospitalar, num mês com muito  

trabalho nesta área. 

Os nossos operacionais demonstram um empenho  

irrepreensível, semana após semana. 

O mês de dezembro é um mês especial, pelo que 

representa para a nossa sociedade, e difícil para os 

operacionais, que têm de deixar a sua família para 

estarem em prontidão para nos socorrer. 
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Dias especiais, Bombeiros especiais 

24 de dezembro Equipa 4 e OPTEL Ricardo Teixeira. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 dezembro Equipa 1 e OPTEL Rui Dias.  

25 de dezembro Equipa 5 e OPTEL Sandro Amaral. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 de janeiro Equipa 2 e OPTEL Carlos Silva. 

Obrigado! 
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A artista plástica esmorizense Sandra Rocha doou à 

 Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Esmoriz (AHBV Esmoriz) 5 obras de pintura  

acrílica sobre tela. Os 5 quadros constituem a coleção  

"A minha Terra". Os trabalhos estão em telas com a 

dimensão de 70X60 cm. 

1."O Tanoeiro" 

2."A Igreja Matriz"  

3."Arte Xávega"  

4."A Cordoaria"  

5."O Palheiro"  

A Sandra Rocha tem fortes ligações familiares e de 

amizade à AHBV Esmoriz. É uma cidadã com muito 

orgulho em Esmoriz e nas suas gentes. 

Com esta doação a artista pretende contribuir para 

melhorar o dia a dia da atividade dos bombeiros,  

através do produto da venda das suas obras. 

Quem pretender adquirir qualquer destas obras  

deverá enviar  e-mail para leilao@bvesmoriz.pt  

indicando a sua oferta e o seu contacto telefónico. 

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. 

Boletim Informativo 

Compre Arte e Ajude os Bombeiros 
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