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BV Esmoriz com equipas no DECIR'21 

Desde o dia 15 de maio que os Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz contam com uma Equipa de 

Combate a Incêndios (ECIN) com 5 elementos, que 

está ao serviço do Dispositivo de Combate a  

Incêndios Rurais 2021 (DECIR'21) entre 15 de maio 

e 15 de outubro de 2021. 

No dia 01 de junho o dispositivos dos Bombeiros 

Voluntários de Esmoriz no DECIR’21 foi reforçado e 

passou a contar com 8 operacionais no DECIR'21, 

divididos em 3 equipas, 5 elementos na Equipa de 

Combate a Incêndios (ECIN), 2 elementos na  

Equipa de Logística de Apoio ao Combate (ELAC) e 

1 elemento no Centro de Meios Aéreos (CMA). 

Desejamos que seja um Verão seguro e que todos 

os elementos que estão ao serviço do Dispositivo 

de Combate a Incêndios Rurais 2021 (DECIR'21) 

trabalhem em segurança. 

A tanoaria Josafer doou à nossa Associação um 

conjunto de selhas que foram reconvertidas em 

vasos. 

As selhas foram distribuídas pelo Quartel / Edifício 

Sede, embelezando os espaços e ajudando-nos a 

diminuir a nossa pegada ecológica. 

Agradecemos à tanoaria Josafer pelo gesto nobre. 



4 

 

Boletim Informativo 

Os nossos operacionais aceitaram o desafio de 

modernizar o aspeto exterior do quartel, na zona do 

parque de viaturas, e no dia 8 de maio alguns  

elementos do corpo de bombeiros dedicaram o dia 

de folga à pintura do quartel, nomeadamente da 

fachada e do parque de viaturas.  

Os novos tons de cinzento transmitem um ar mais 

moderno a esta área operacional. 

O repto passa agora por modernizar o “lettering” 

exterior do parque de viaturas. 

Obrigado aos elementos que se disponibilizaram 

para concretizar esta melhoria. 

A AHBV Esmoriz efetuou melhorias no mausoléu  

dedicado aos nossos bombeiros, situado no cemitério de 

Esmoriz. 

As intervenções de restauro do mausoléu tiveram a 

colaboração prestimosa do Corpo Ativo, do Comando, da 

Direção e das seguintes entidades privadas e públicas: 

- Serralharia Jorge Ferreira; 

- Mármores da Torre; 

- Drogaria Caleiro; 

- Pinhão & Irmão Lda.; 

- Junta de Freguesia de Esmoriz. 

Obrigado a todos por ajudarem a preservar um pedaço 

da nossa história e a darem mais dignidade ao espaço. 

Mausoléu com mais dignidade 
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Atividade operacional do mês de maio 

Na atividade operacional, no mês de maio, dos  

Bombeiros Voluntários de Esmoriz, registamos o 

aumento dos serviços de emergência pré-hospitalar 

e dos transportes de doentes não urgentes. 

No que concerne aos serviços que obrigam ao 

empenho de maior número de meios humanos e 

materiais salientamos os acidentes de viação e 

atropelamentos registados, embora não tenhamos 

registado feridos graves. 

No dia 08 de maio registamos uma ocorrência 

complexa, abertura de porta com socorro, em  

Maceda, na qual a vítima teve de ser evacuada  

para o Hospital da Feira. 

No dia 23 de maio fomos acionados para incêndio 

urbano em edifício unifamiliar com vários pisos, em 

Esmoriz, para o qual deslocamos 17 bombeiros e 3 

veículos, no qual não se registaram vítimas. 
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Instrução conjunta 

No dia 4 de maio assinalou-se o Dia Internacional 

do Bombeiro. A data foi estabelecida em 1999, 

após uma intensa circulação de e-mails pelo mundo 

gerada pela trágica morte de cinco bombeiros num 

incêndio na Austrália. 

O Dia Internacional do Bombeiro é um 

“movimento” internacional para promover "o apoio e 

respeito pela profissão, valorizando aqueles que a 

exercem", sobrepondo-se este valor ao da  

comemoração. 

No dia 30 de maio assinalou-se o Nacional do 

Bombeiro Português. 

Deixamos aos nossos bombeiros uma palavra de 

gratidão pela sua conduta de bravura ao longo de 

anos, de forma desinteressada pela nobre causa na 

defesa e socorro de todos nós. 

Ao nosso corpo de bombeiros, com os seus 90 

anos de história, fica o reconhecimento a todos pela 

sua dedicação e empenho, que tanto orgulha a co-

munidade e a nação portuguesa! 

No dia 29 de maio os Bombeiros Voluntários de  

Esmoriz e os Bombeiros Voluntários de Ovar  

realizaram uma instrução conjunta  de  "Condução 

Fora de Estrada" na Atividade de Bombeiro com  

veículos ligeiros e pesados. 

Este dia serviu também para o estreitar de relações 

entre os operacionais dos dois Corpos de Bombeiros, 

sendo que a logística e alimentação foi  organizada 

pelo CB de Esmoriz e CB de Ovar. 

O trabalho conjunto é mais eficiente e eficaz.  

Obrigado a todas e todos. 

No dia 08 de maio a AHBV Esmoriz esteve em  

representação na cerimónia de inauguração do novo 

quartel dos B.V.C. Espinho. 

Nesse dia estivemos com 6 bombeiros e o VUCI em 

prevenção no quartel dos B.V.C. Espinho, com 4  

elementos no apoio à organização da inauguração do 

quartel dos B.V.C. Espinho e com Adjunto de  

Comando e o Presidente da Direção em representação 

na inauguração do quartel dos BVC Espinho. 

Boa vida no novo espaço e obrigado a todos pela  

                                       entrega e altruísmo. 
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As Comemorações oficiais do 90º Aniversário da 

nossa Associação Humanitária dos Bombeiros  

Voluntários de Esmoriz decorreram no passado dia 

16 de maio. 

Como habitualmente os nossos bombeiros,  

fanfarra, nadadores salvadores, comando, direção e 

órgãos sociais iniciaram o dia com o hastear das 

bandeiras no Edifício Sede / Quartel. 

Seguiu-se o desfile motorizado até à freguesia de 

Maceda, para o hastear de Bandeira na Junta de 

Freguesia. Os macedenses anónimos, amigos dos 

Bombeiros de Esmoriz, embelezaram a EN 109 e o 

centro da freguesia com balões, com um arco de 

balões e uma passadeira vermelha em frente à Junta 

de Freguesia. 

De seguida os elementos deslocaram-se para a 

Junta de Freguesia de Cortegaça, na qual se efetuou 

o hastear de bandeiras e os presentes foram 

presenteados com um momento musical. 

O programa da manhã prosseguiu com a deslocação 

para a Junta de Freguesia de Esmoriz, na qual se  

procedeu ao hastear de bandeiras. 

Como habitualmente seguiu-se a missa em honra da 

Associação e a romagem ao cemitério para  

homenagear todos os dirigentes, associados e 

bombeiros falecidos, com especial relevo para os que 

faleceram no último ano. 
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A sessão da tarde decorreu no Quartel / Edifício 

Sede da AHBV Esmoriz e iniciou-se com a formatura 

de receção às entidades convidadas. A formatura foi 

ultimamente apresentada ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ovar, Eng.º Salvador Malheiro. 

Seguiram-se as condecorações com a entrega das 

medalhas alusivas aos 5, 10, 15, 20 e 25 anos de 

bons e efetivos serviços e as promoções ao posto de 

bombeiro de 1ª, ambas realizadas em parada. 

Seguiram-se as inaugurações dos painéis  

fotovoltaicos do quartel e piscina, num investimento 

que rondou os 98000 €, aa moto 4 Mule, a  

Ambulância Posto de Emergência Médica e do  

Contentor Multiusos. 

O momento mais emocionado chegou com o  

descerrar dos retratos do Comandante Miguel 

Gomes, do Comandante Artur Ferreira e do Oficial 

Bombeiro Principal Supranumerário Óscar Alves, 

seguindo-se o desfile das forças em parada e desfile 

motorizado em frente ao Quartel. 
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A Sessão Solene das comemorações oficias dos 

90 anos da AHBV Esmoriz decorreu no Salão 

Nobre, no qual estiveram os convidados, sendo 

que os nossos operacionais assistiram à mesma 

no antigo Salão Nobre, através das imagens de 

video transmitidas em direto. 

Composta a Mesa de Honra, o primeiro  

discursante foi o Professor Rogério Pinto,  

representante da Assembleia Geral da AHBV 

Esmoriz, que enfatisou todos os associados que  

contribuem de forma simbólica com a sua quota, 

os sócios beneméritos e o sócio número 1, o  

Sr. Lino Pereira Leça. 

O Adjunto de Comando Nelson Gomes,  

Comandante em regime de substituição, 

endereçou as primeiras palavras para o Corpo  

Ativo e para as chefias do Corpo de Bombeiros, 

com o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, 

agradecendo o esforço, a dedicação e a atividade. 

O reconhecimento foi extensível à Direção da 

AHBV Esmoriz, que referiu ter orgulho por ter visto, 

em plena crise provocada pela pandemia,  

aprovados todos os pedidos efetuados à Direção. 

Efetuou ainda dois pedidos ao Presidente da 

Câmara Municipal, Eng.º Salvador Malheiro, o 

primeiro é a constituição da segunda Equipa de 

Intervenção Permanente (EIP), e o segundo recaiu 

sobre os benefícios sociais para os bombeiros, que 

têm de ser mais e melhores. 

Seguiu-se o Eng.º Fernando Cardoso, Presidente 

da Direção da AHBV Esmoriz , que após uma  

resenha histórica sobre Esmoriz e o que levou à 

fundação da nossa Associação, debruçou-se sobre 

a sua Direção, a Direção CoViD, dado que a  

mesma tomou posse no início da pandemia. Foram 

430 dias de contenções e restrições que valeram 

um agradecimento a toda a equipa que o 

acompanha neste trabalho exigente. Realçou no 

seu discurso as boas relações entre os Corpos de 

Bombeiros vizinhos, Ovar, Espinho e Feira.  

Reforçou a necessidade de ter uma 2ª EIP. 

Durante o discurso referiu que o futuro  

comandante, Jacinto Reis, encontra-se a  

frequentar a formação.  
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O Discurso foi interrompido para prestar  

homenagem ao Eng.º Jacinto Oliveira, com o título 

de sócio benemérito. Bombeiro há mais de 50 

anos, esteve envolvido no desenvolver e  

engrandecimento da AHBV Esmoriz enquanto 

bombeiro, elemento de comando, dirigente,  

associado e cidadão. 

O Dr. Miguel Soares, representante da  

Federação de Bombeiros do Distrito de Aveiro,  

falou do ADN de Ovar e de Esmoriz, bem como do 

virus saudável de ser bombeiro, tendo apelado  

para a constituição da 2ª EIP nos Bombeiros de 

Esmoriz e de Ovar. Salientou também o registo de 

24 anos sem mortes nas praias vigiadas do  

concelho de ovar e terminou a sua intervenção 

com um pedido de salva de palmas para o Eng.º 

Jacinto Oliveira. 

A Eng.ª Paula Ramos, CODIS de Aveiro, reiterou 

que as corporações de bombeiros do concelho de 

ovar fizeram bem o seu trabalho de salvar vidas 

durante a pandemia e, sobretudo, durante a "cerca 

sanitária", na qual destacou o trabalho do Eng.º 

Salvador Malheiro, que pegou num trabalho que 

não era de de proteção civil e que acabou por  

sê-lo. Deixou uma palavra de apreço para os  

elementos dos Bombeiros de Esmoriz que foram 

promovidos e para os que foram agraciados com 

medalhas. 

O Dr. Marco Braga, Vice-presidente da Liga de 

Bombeiros Portugueses, enfatisou que é bom 

reconhecer as pessoas que fizeram parte dos 90 

anos de história desta associação e aproveitou  

para agradecer ao Eng.º Jacinto Oliveira por ter 

sido uma referência para os bombeiros  

portugueses. Destacou ainda o espírito de missão 

do Comandante em regime de substituição, o 

Adjunto de Comando Nélson Gomes. 

Efetuou a entrega de 6 medalhas de dedicação e 

altruísmo, para galardoar os 30 anos de serviço 

exemplar prestados pelo chefe Vitor Oliveira,  

Subchefe Isaac Oliveira, Bombeiro de 2ª Augusto 

Pinto, Bombeiro de 3ª João Oliveira, Bombeiro de 

3ª Acácio Sá e Bombeiro de 3ª Alexandre Gomes. 

O Eng.º Braga da Cruz, Presidente da  

Assembleia Municipal de Ovar, agradeceu aos 

Bombeiros de Esmoriz por tudo que fazem. Neste 

período difícil deixou uma palavra de confiança no 

serviço prestado pelos Bombeiros de Esmoriz. 

As últimas palavras foram do Eng.º Salvador  

Malheiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Ovar, agradeceu aos homens e mulheres dos 

Bombeiros de Esmoriz que se entregaram, de  

corpo e alma, a salvar vidas no período  

pandémico. Lembrou o trabalho realizado pelo 

Comadante Artur Jorge Ferreira e os seus  

bombeiros, para os quais solicitou uma salva de  

palmas. 

Salvador Malheiro anunciou que haverá a 2ª EIP 

nos dois corpos de bombeiros do Concelho de 

Ovar. Afirmou que a Proteção Civl tem de estar na 

linha da frente nas profissões futuras. Os  

Bombeiros do Concelho de Ovar são um orgulho. 
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