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104º Aniversário da nossa Associação 
o passado dia 24 de Junho de 2010 a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Oliveira de Azeméis concluiu mais um ano de existência, começando por celebrar a 

efeméride logo pela aurora com os Hastear das Bandeiras. Como habitual, as 
comemorações oficiais tiveram lugar no fim-de-semana seguinte.  
A tarde de sábado foi preenchida com a Romagem aos Cemitérios e com a realização do 
Quartel Aberto na Freguesia de Macinhata da Seixa. No domingo, os Bombeiros começaram 
a manhã com o Hastear das Bandeiras, de seguida visitaram o cemitério de Oliveira de 
Azeméis e após a visita ao Monumento do Bombeiro, dirigiram-se à Igreja de Macinhata da 

Seixa para, juntamente com os seus familiares e amigos, celebrarem a missa de sufrágio. 
De tarde teve lugar a sessão solene, de onde se destaca a bênção de duas novas viaturas e a promoção de 10 novos 
Bombeiros de 3ª, bem como, a assinatura do auto de Consignação com a empresa Manuel Francisco Almeida SA, para a 
construção do nosso novo quartel, cuja inauguração está prevista para o 105º Aniversário. O dia terminou com o habitual 
lanche no Salão Nobre e respectivo cortar de Bolo. 
 

Novo site dos Bombeiros 
O final da Sessão Solene do dia 27 Junho, dia de festa 
e comemoração do 104º Aniversário dos Bombeiros 
Voluntários de Oliveira de Azeméis, o Espaço Internet 

dos Bombeiros foi pequeno para os que quiseram assistir 
ao lançamento do seu novo Site. 
Elaborado de raiz pela empresa Oliveirense Globaz, o 
nosso site dispõe agora de novas funcionalidades, facilidades de acesso, de comunicação e notícias diariamente actualizadas. 
Este permite ainda acesso directo à rede social Facebook, onde todos podem interagir online com a equipa dos Bombeiros. 
Visitem-nos em www.bombeirosazemeis.com 

Os nossos Infantes acamparam na Serra da Freita 
omo vem sendo hábito, A Escola de Infantes celebrou o fim de 
mais um ano lectivo, realizando no fim-de-semana de 24 e 25 

de Julho, o seu IV Acampamento na Serra da Freita. 
Durante os dois dias foram realizadas diversas actividades, desde 
caminhadas, banhos no rio, jogos de futebol, acabando no Parque 
Aventura “Arvorismo”, onde miúdos e graúdos participaram com o 
maior entusiasmo.  
Este, tal como nos acampamentos anteriormente organizados, 
coincidiu com a despedida dos Cadetes que transitam para a Escola 
de Estagiários, momento este de muita emoção, partilhada por 
todos os membros. 

Para o êxito deste acampamento, pudemos contar com a preciosa ajuda do Corpo de Bombeiros de Ovar. Estes colaboraram 
com a cedência do seu Autocarro para o transporte dos nossos Infantes. Um bem-haja para eles!... 
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Nota da Redacção
Devido à necessidade de empenhamento de todos os nossos 
recursos humanos no elevado número de incêndios a que a 
nossa Zona de Intervenção foi sujeita não nos foi possível 
editar o RepórterBV de Julho e Agosto. 
Assim, serve o presente para pedir a melhor das 
compreensões a todos os nossos leitores, fazendo votos de 
que no futuro, esta falha não volte a surgir. 

A redacção 

O Matrimónio de um dos nossos
Passados oito anos de namoro, o Manuel Soares, Bombeiro de 
3ª nº153 decidiu dar o “nó” no passado dia 10 de Julho. 
Como habitual, o “nosso” noivo foi transportado e 
acompanhado pelos colegas, numa das viaturas museu da 
corporação, um Studebaker de 1957.  
À saída da Igreja os noivos foram “benzidos” pela respectiva 
Guarda de Honra. 
Felicidades para o Manuel Soares e para a Ana. 
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Caros Oliveirenses, 
omo será do conhecimento geral, nas últimas semanas, Os Bombeiros Voluntários de 
Oliveira de Azeméis, travaram uma luta, muitas vezes desigual, e incessante aos Fogos 

Florestais, em diversos pontos do Concelho. Neste período de maior calmia não poderia 
perder a oportunidade de deixar um sincero AGRADECIMENTO: - A toda população que 
colaborou nos diversos locais ameaçados, em termos alimentares ou através do apoio manual 
e com máquinas agrícolas aos trabalhos realizados ou simplesmente pelas manifestações de 
solidariedade que fomos recebendo. - Um abraço especial ao Sr. António Pablo Silva Lopez 
que nos acompanhou dias consecutivos, com o seu magnifico tractor agrícola e cisterna, bem 
como, ao Sr. Eng Fernando Ribeiro pela disponibilização gratuita, de uma bulldozer que nos 
permitiu a abertura de aceiros. - Às diversas Empresas do concelho que disponibilizaram 
camiões cisterna, bem como, alimentação diversa, em especial à Lactogal e à MacDonald’s 
São João da Madeira que se revelou fundamental no apoio aos elementos nas frentes de fogo. 
- Às Juntas de Freguesia do Pinheiro da Bemposta, de Ossela, de Macinhata da Seixa e Palmaz 
que, como sempre, colaboram no quer apoio logístico, quer através dos recursos humanos e 
mecanizados que possuem. - À Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e aos seus 
vereadores que, de uma forma ou de outra, foram manifestando a sua solidariedade mas 
principalmente, ao Sr. Presidente Dr. Hermínio Loureiro e ao Sr. José Oliveira pelo constante 
apoio presencial que revelaram, pelo apoio logístico e pela inesgotável disponibilização de 

recursos humanos e técnicos às solicitações que lhes fomos fazendo. Um reconhecimento ao Sr. José Leite, Bombeiro sem 
farda, que tantas e tantas vezes, nos apoia sem olhar a horários nem a dificuldades, mas unicamente à urgência do pedido. - 
Ao Comando Distrital da ANPC, aos Bombeiros do Distrito de Aveiro que estiveram presentes no concelho, no contributo para 
o sucesso no combate às chamas e em especial ao Sr. Cmdt. Borges, dos B.V. de Ovar que, superiormente, comandou o Grupo 
de Reforço aos Incêndios Florestais, preponderante na resolução de alguns problemas. - Aos Bravos e Incansáveis Bombeiros 
Oliveirenses, que apesar de todas as dificuldades e adversidades nunca viraram a cara à luta revelando-se um exemplo de 
coragem, de abnegação, de dedicação e competência que tanto me orgulham de ser um de vós. 
 

A todos muito reconhecidamente, 
O Comandante Paulo Vitória. 

 

Pré-Posicionamento de Meios 
 Escola Soares Basto de Palmaz foi o primeiro local de Pré-Posicionamento de Meios previstos. Nos dias em que o nível de 
alerta seja amarelo ou superior, encontrar-se-ão neste local duas viaturas e 10 

Bombeiros, sendo que estes números poderão aumentar caso a situação o justifique. Este 
local permite que os Bombeiros possam vigiar uma imensa área florestal que vai desde 
Palmaz a Ossela. O objectivo passa por reduzir as distâncias quilométricas e o tempo inicial 
de ataque aos incêndios. Existe a hipótese de, a curto prazo, outras escolas também já 
encerradas, serem aproveitadas para o mesmo efeito. 
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