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Época balnear 2021 

A época balnear de 2021 iniciou-se, no concelho de 

Ovar, no dia 10 de junho. Ao invés dos últimos anos, 

a vigilância das praias de Ovar não está entregue à 

nossa Associação (AHBV Esmoriz). 

25 anos de 0 mortes nas praias vigiadas do  

concelho é o resultado da excelente performance  

alcançada pelos nossos nadadores salvadores, que 

no ano de 2020, de forma excecional, vigiaram todas 

as praias do concelho de Ovar. 

Em 2021 a vigilância das praias foi adjudicada, via 

concurso público, a uma outra entidade privada. 

O dispositivo dos Bombeiros Voluntários de 

Esmoriz, esteve para ser reduzido a nada. Por 

proposta do comandante em substituição, Nelson 

Gomes, aceite pelo executivo da Câmara Municipal 

de Ovar, o nosso dispositivo para 2021 passa pelo 

pré-posicionamento  de meios de 1ª intervenção,  

localizados junto à Praia de Esmoriz, a praia com  

maior lotação da cidade, até 6900 pessoas. 

O dispositivo, composto 4 bombeiros especialistas 

nadadores salvadores, uma viatura 4x4 e um meio 

aquático de resgate, está em prontidão para acudir a  

situações de apoio ao socorro nas praias a norte do 

concelho de Ovar (Esmoriz, Cortegaça e Maceda). 

A segurança das pessoas está acima de tudo. 

Tenha um Verão em segurança com os Bombeiros 

Voluntários de Esmoriz. 

Colheita de Sangue  Donativo em Género 

No dia 12 junho, entre as 9h00m e as 13h00m,  

recebemos nas nossas instalações uma colheita de 

sangue promovida pela Associação de Dadores de 

Sangue das Terras de Antuã. 

Dê sangue, ajude a salvar vidas! 

Agradecemos ao Sr. Anésio Gomes Carvalho, da 

empresa OISENA, pela  oferta duma cadeira de rodas 

à nossa Associação. 

Mais um pequeno gesto de enorme gratidão. 
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Na tarde do dia 25 de junho assinalou-se 55º 

Aniversário do Hospital Dr. Francisco Zagalo, vulgo 

Hospital de Ovar (HFZ Ovar). 

O convidado de honra para as comemorações do 

55º aniversário foi o Secretário de Estado Adjunto e 

da Saúde, António Lacerda Sales. 

A AHBV Esmoriz fez-se representar pelo subchefe 

Márcio Gomes. 

Parabéns para todo o pessoal do HFZ Ovar. 

Cidade de Esmoriz de parabéns 

No dia 2 de julho de 2021 celebrou-se o 28° 

aniversário da elevação  de Esmoriz a cidade.  

Na manhã do dia 4 de julho procedeu-se ao hastear 

de bandeiras na Junta de Freguesia de Esmoriz, que 

contou com a presença da Fanfarra e guarda de honra 

do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz. 

Na sessão solene do aniversário da cidade de  

Esmoriz foram apresentados dois louvores que  

prestigiam a nossa Associação, um louvor ao Corpo 

Ativo, pelo trabalho desenvolvido durante a pandemia, 

e outro louvor ao ex-Comandante Artur Jorge  

Ferreira, pelo desempenho relevante que teve no  

gabinete de crise aquando da “Cerca Sanitária”. 

Parabéns a Esmoriz, aos Esmorizenses e aos  

habitantes da cidade de Esmoriz. 



4 

 

Boletim Informativo 



5 

 

Boletim Informativo 

No dia 2 de julho de 2021, dia do 28º anidersário 

da cidade de Esmoriz, o Eng.º Jacinto Reis tomou 

posse como comandante dos Bombeiros Voluntários 

de Esmoriz, sucedendo ao comandante Artur Jorge 

Ferreira, que deixou o cargo no mês de dezembro de 

2020, sendo substituído nestes últimos sete meses 

pelo Adjunto de Comando Nelson Gomes. 

Numa cerimónia que se iniciou pelas 19h45m, que 

se prolongou até ao final do noite, a mesa de honra 

foi composta pelo Professor Rogério Pinto 

(Assembleia Geral da AHBV Esmoriz), Adjunto de 

Comando Nelson Gomes (Comandante em regime 

de substituição), Eng.º Fernando Cardoso  

(Presidente da Direção da AHBV Esmoriz),  

Dr. Miguel Soares (Federação de Bombeiros do  

Distrito de Aveiro), Eng.ª Paula Ramos (CODIS de 

Aveiro), Dr. Marco Braga (Liga dos Bombeiros  

Portugueses) e foi presidida pelo Eng.º Salvador 

Malheiro (Presidente da Câmara Municipal de Ovar). 

Seguiram-se os discursos dos ilustres convidados 

para a Mesa da Assembleia Geral, dos  quais  

salientamos os dos elementos da nossa Associação. 

O Professor Rogério Pinto endereçou uma palavra 

de agradecimento a todos os presentes, num dia 

muito especial para a AHBV Esmoriz, elogiou e  

incentivou o Corpo Ativo e o futuro comandante. 

Seguiu-se o Comandante em substituição Nelson 

Gomes que, num discurso emocionado, agradeceu a 

todos os que o ajudaram nestes sete meses, com  

especial menção para o Corpo Ativo, para a Direção 

da Associação e ao executivo da Câmara Municipal de 

Ovar. Para o fim da sua intervenção ficaram as  

palavras mais especiais dirigidas para a sua família, 

com uma menção de carinho, amor e gratidão para a 

sua esposa e filhas. 

De seguida tomou a palavra o Presidente  

Fernando Cardoso, o qual enfatizou que o ingresso 

dum novo comandante é um momento muito  

especial para qualquer Corpo de Bombeiros. Afirmou 

que este dia é um dia especial e marca uma mudança. 

Endereçou palavras de enorme reconhecimento ao 

Adjunto de Comando Nelson Gomes, que assumiu  

interinamente a função de comandante desde  

dezembro de 2020. 
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 A tomada de posse do novo comandante  

aconteceu durante o discurso do Presidente  

Fernando Cardoso, que o interrompeu para dar lugar 

ao momento mais aguardado por todos. 

Seguiu-se a intervenção do Presidente da Câmara 

de Ovar, Eng.º Salvador Malheiro, na qual teceu  

rasgados elogios à educação e formação, bem como 

às capacidades pessoais e profissionais do Eng.º 

Jacinto Reis. 

Palavra ao Comandante Jacinto Reis que iniciou o 

seu discurso de forma muito pragmática, com quatro 

agradecimentos e uma constatação. 

Agradeceu à atual Direção da AHBV Esmoriz pelo 

convite que lhe foi dirigido para ser comandante do 

corpo de bombeiros. Agradeceu ao Adjunto de  

Comando Nelson Gomes pelos sete meses que  

comandou o Corpo Ativo. Agradeceu a todos os 

operacionais e dirigentes da AHBV Esmoriz que, 

desde 1999, privaram com ele. Endereçou um 

agradecimento especial para a AHBV Feira, 

destacando o Comandante Jorge Coelho e o Corpo 

Ativo, que lhe proporcionaram o ingresso na carreira 

de Oficial Bombeiro. 

Constatou que a partir desta data a empresa  

Jacinto Marques de Oliverira Sucrs Lda não faturará 

1 euro à AHBV Esmoriz enquanto for comandante. 

Dada a nota introdutória o Comandante Jacinto 

Reis comprometeu-se em honrar o passado, cumprir 

com o presente e projetar o futuro. Referiu que  

apresentou a estratégia delineada para o Corpo  

Ativo em janeiro deste ano e que a mesma foi aprovada, 

por voto secreto, pela esmagadora maioria dos  

operacionais presentes. 

Jacinto Reis marcou o seu discurso com duas frases 

chaves, “sem esforço não há glória” e “ninguém vence 

sozinho”. 

Terminou o seu discurso lembrando que “o poder é 

efêmero mas o legado é eterno” e expressou que  

quando sair o seu pilar estará no seu pai, mãe, irmã, 

bem como todos os seus familiares, amigos e amigas 

presentes. 

Terminada a cerimónia oficial seguiu-se o “brunch” de 

confraternização para todos os presentes. 
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Atividade operacional  

mês de junho 
A atividade operacional dos nossos Bombeiros, durante o mês 

de junho, reflete um aumento dos serviços de Emergência Pré-

hospitalar, dos Incêndios Rurais, dos Acidentes de Viação e das 

Operações de Estado e Alerta. 

O crescente número de serviços é um indicador real do  

desconfinamento geral da população, pese o crescimento de 

casos confirmados de pessoas infetadas com a CoViD-19. 

Agradecemos aos nossos operacionais o esforço e dedicação. 

Cumpra as normas da DGS e tenha um bom Verão. 

Formação de Condução Fora de Estrada 
No passado domingo, dia 20 de maio, 5 dos  

nossos bombeiros concluíram com êxito a formação 

de condução fora de estrada, promovida pela Escola 

Nacional de Bombeiros. 

Desta forma passamos a contar com mais 5  

operacionais com competências técnicas para a  

condução de veículos todo-o-terreno em ambiente 

rural/florestal. O foco desta formação é transmitir  

conhecimentos na componente da condução fora-de

-estrada muito centrada na área da segurança. 

O formação abordou a definição e mecânica dos 

veículos, cadeia cinemática, pneumáticos,  

características dos veículos todo o terreno,  

reconhecimento, segurança na condução fora de 

estrada, controlo e manutenção e práticas de  

condução. 

Parabéns a todos e bons serviços. 
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Socorro a náufrago 

Primeiro dia da época balnear e primeiro salvamento. 

No dia 10 de junho, pelas 12h40m, foi resgatada uma 

banhista de 15 anos, em zona não vigiada da Praia do 

Cantinho, em Esmoriz,  

Intervieram na ocorrência 2 Bombeiros Especialistas 

(nadadores salvadores) e 2 Bombeiros, com o apoio 

do VOPE-04 e da ABSC-01. 

O dispositivo instalado na praia de Esmoriz é uma 

aposta ganha, pois a ativação dos nossos meios  

pré-posicionados permitiram que a equipa efetuasse 

um salvamento atempado da jovem.  

Para sua segurança frequente praias vigiadas. 

Na manhã do dia 24 de junho foi registou-se um  

acidente de viação com capotamento na Rua de São 

Pedro em Maceda. 

O aparatoso acidente causou transtorno no trânsito 

de e para a zona industrial do Olho Marinho em Ovar, 

uma vez o trânsito ficou interrompido pelo veículo  

pesado de mercadorias e pelos dois veículos ligeiros 

envolvidos no acidente. 

Foram accionados a ABSC-01 e VSAT-01 com 7 

bombeiros, os quais contaram com o apoio da GNR de 

Esmoriz e VMER da Feira. 

Do acidente resultou um ferido leve, que após 

avaliação foi transportado ao CHEDV, Hospital de São 

Sebastião, naFeira. 
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