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105º Aniversário da nossa Associação
No próximo dia 24 de Junho, a nossa Associação vai comemorar o 105 º Aniversário da
sua fundação.
Como vem sendo hábito, a efeméride será comemorada no fim-de-semana
imediatamente a seguir, ou seja, nos dias 25 e 26 de Junho.
No dia 24 de Junho, o 105 º Aniversário será assinalado com o tradicional Hastear de
Bandeiras pelas 7 horas 30 minutos no nosso Quartel. O final deste dia, está reservado
para um jogo de Futebol de solteiros contra casados entre todos os Bombeiros e os
Órgãos Sociais da Associação. A tarde de Sábado está, como sempre, reservada para a
Romagem aos Cemitérios e ao Monumento existente em Palmaz, evocativo do
Acidente ocorrido no Ano de 2005.
Dia 26 realizam-se as cerimónias oficiais. Logo pelas 9 horas, procede-se ao Hastear
das Bandeiras e, de seguida, a romagem ao cemitério da cidade, ao Monumento do
Bombeiro e ao Monumento dos Combatentes. A manhã terminará com a missa de
sufrágio que, este ano se irá realizar na Igreja Matriz da Freguesia de UL.
Na tarde de domingo, realizar-se-á a recepção às diversas entidades convidadas, com respectiva formatura em parada. Está
ainda prevista a apresentação das alterações ao carroçamento do VRCI e a apresentação do futuro VTTU. Depois, será tempo
das habituais condecorações e homenagem aos elementos do Corpo Activo, das quais se destaca a imposição de insígnias aos
novos Bombeiros de 3ª que após o juramento e o respectivo baptismo assistirão à Sessão Solene.
Por fim, e como vem sendo hábito, todos os presentes subirão até ao Salão Nobre onde será servido um lanche convívio com
respectivo Bolo de Aniversário.

Comemorações do 6º Aniversário da
nossa Escola de Infantes e Cadetes
No passado dia 01 de Abril, a Escola de Infantes dos Bombeiros Voluntários
de Oliveira de Azeméis, celebrou o seu 6º aniversário. A efeméride apenas
foi comemorada a 01 de Maio, tendo-se realizado as habituais subidas de
posto e imposição das respectivas insígnias. Foi também neste momento
que, os elementos que entraram para a Escola neste ano lectivo, puderam
vestir a farda pela primeira vez.
Durante estes seis anos de existência, muitas foram as alterações sofridas
na Escola de Infantes. No primeiro ano lectivo, tínhamos cerca de 20
elementos, mas, neste momento podemos contar com 73 Infantes e
Cadetes, divididos por 4 turmas. Turma A, com 10 infantes dos 8 aos 11
anos, turma B, com 15 infantes dos 12 aos 13 anos, turma C, com 23 infantes
dos 14 aos 15 e a turma D com 25 cadetes. No presente ano lectivo
ingressaram 19 novos elementos. Deve-se destacar que dos 73 elementos, 09
passaram ao posto de cadete e 07 ao posto de Estagiário.
A responsável pela Escola, a Oficial Bombeira de 2ª Ana Moreira, aproveitou
a ocasião para agradecer a todos os monitores pela colaboração e
dedicação, aos restantes bombeiros que têm dado o seu contributo, ao
Comando e à Direcção da Associação pelo apoio manifestado.
Após apresentação da Escola em formatura, das subidas de posto e no final
da imposição das insígnias, seguiu-se o lanche convívio entre todos os
Infantes, Cadetes e respectivos familiares, onde não pôde faltar o corte do
Bolo de Aniversário.

lO Departamento Desportivo já tem BTT.

lApoio aos Peregrinos de Fátima.

No passado dia 15 de Maio realizou-se o
5º Passeio de BTT dos Bombeiros
Voluntários de Fajões.
Como não poderia deixar de ser, o nosso
CB fez-se representar neste evento,
organizado pela nossa congénere e amiga
Associação de Bombeiros, no qual
aproveitamos
para
apadrinhar
o
aparecimento de mais esta modalidade
no nosso CB.
O passeio teve início e fim na Praça da
Liberdade na Freguesia de Cesar e teve
uma extensão total de 30 km’s.

Tal como em anos anteriores, entre os dias 05 e 09 de Maio,
disponibilizamos as nossas instalações para que algumas centenas
de peregrinos pudessem descansar após mais uma etapa da sua
caminhada até fátima.
Uma vez mais, os peregrinos
puderam contar, nas nossas
instalações, com a ajuda de
um grupo de alunos do
núcleo de Podologia da
CESPU de Paredes, para
tratar dos seus pés.
Foto: Correio de Azeméis
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Dia do Bombeiro Português 2011
Comemorou-se em Aveiro, no passado dia 29 de Maio, o Dia do Bombeiro
Português.
As cerimónias iniciaram-se já na véspera, dia 28 de Maio, onde os responsáveis
da Federação dos Bombeiros do Distrito de Aveiro inauguraram a sua nova
sede. Esta inauguração foi abrilhantada pela fanfarra do nosso CB que também
esteve presente na cerimónia inaugural do concurso de manobras.
No dia 29, as cerimónias oficiais tiveram início pelas 15 horas e 45 minutos,
com a Revista da Formatura em Parada pelo Exmo. Sr. Ministro da
Administração Interna, seguida pelas habituais condecorações e homenagens
aos Bombeiros de Portugal. O dia terminou com o Desfile Comemorativo, onde
se pode observar elementos e viaturas operacionais e de museu de todos os CB’s do Distrito de Aveiro.
Como não poderia deixar de ser, o nosso CB fez-se representar ao mais alto nível com o Estandarte da Associação, tendo
desfilado duas das nossas viaturas, uma secção do Corpo Activo e duas secções da nossa Escola de Infantes e Cadetes,
considerada esta, por muitos dos presentes, como o ex-líbris do Desfile.

Organização de Postos de Comando
Tal como em anos transactos, realizou-se entre os dias 24 e 27 de Maio, no Auditório da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários Aveiro-Velhos, o Curso de Organização de Postos de Comando. Este curso nasce de uma parceria
existente entre a Federação dos Bombeiros de Aveiro e os Bombeiros do SDIS 33 Gironde, França, co-financiada por fundos
europeus no âmbito do programa de troca de peritos.
Esta formação foi repartida por três fases distintas, aulas teóricas, exercícios tácticos e exercício final, todas elas
ministradas e orientadas pelo Tenente–Coronel Michel Carrasset.
No dia 27, realizou-se então o exercício final, o Exercício Distrital de Combate a Incêndios Florestais “ECIF 2011”, que teve
lugar no perímetro florestal das Dunas de Ovar. Neste exercício estiveram presentes meios de todos os CB’s do nosso distrito,
fazendo um total de 156 elementos e 50 viaturas.
O encerramento teve lugar no Centro de Formação do CB de Ovar, onde foi disponibilizado um jantar a todos os participantes
no “ECIF 2011” e a entrega dos certificados aos formandos do curso.

Bombeiros sofrem acidente
Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis
capotou, na freguesia de Ul, depois de se ter despistado, cerca das 11.50
horas de sexta-feira, provocando ferimentos ligeiros nos dois ocupantes.
O condutor da viatura, Bruno Soares, 28 anos, terá perdido o controlo da
viatura, supostamente, devido a um derrame de óleo numa curva, na
Rua 5 de Janeiro. Sara Gonçalves, 31 anos, sofreu um ferimento na
cabeça, mas, quando os colegas chegaram ao local, já os dois se
encontravam no exterior, com Bruno a prestar-lhe assistência. A dupla seguia para uma emergência, nas proximidades.
Os dois acabaram por ser transportados, pelos colegas da corporação, para o Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da
Feira, onde foram observados.
(DIANA COHEN - Correio de Azeméis, 17 de Maio de 2011)
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