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O Nascimento da nossa Associação 
A Associação Humanitária dos B. V. Oliveira de Azeméis, nasceu, como tantas outras, da necessidade de libertar as 
populações do pânico, em casos de sinistros, nomeadamente O FOGO. É que, efectivamente, a confiança que a Humanidade 
sempre inspirou na presença de um Corpo de Bombeiros, liberta em parte, o pânico que se apodera de qualquer vítima. 
A nossa terra, viveu também esses momentos de pânico e tanto assim é, que quando o rebate do sino despertava a 
população, todos abandonavam o lar, corriam a indagar o que se passava, vinham para a rua munidos de toda a espécie de 
vasilhas, ouviam-se gritos de terror, as ruas movimentavam-se, outros corriam desorientados e a população em massa 
procurava com altruísmo defender o lar vizinho, do amigo, do desconhecido que fosse e até mesmo distante. A intenção era 
boa. Porém, os movimentos não se coordenavam e quase sempre os sinistros redundavam na destruição. O município de 
Oliveira de Azeméis já em 1885 tinha comprado uma bomba e alguns metros de mangueira para fazer face a qualquer 
ocorrência. Mas, com o rolar dos anos, verificou-se que tal era insuficiente e nada prático.  

Então em 1904 é que um grupo de cidadãos oliveirenses se reuniu com vista a levarem por 
diante a constituição de uma Associação de Bombeiros. E depois de vários peditórios, 
conseguiram a verba necessária para a aquisição do primeiro material e a inscrição de 
bombeiros. Assim, no dia 24 de Junho de 1906 é fundada a Associação com a chegada do 
primeiro material vindo do Porto em duas pesadas galeras. Foi um dia de festa para 
Oliveira de Azeméis, tendo o material sido experimentado em frente ao edifício dos Paços 
do Concelho. A partir desse dia nunca mais a Associação deixou de se renovar para poder 
acompanhar as exigências da então vila e hoje cidade. O primeiro quartel foi construído 
em 1930 e sofreu uma ampliação inaugurada em Junho de 1956 (Bodas de Ouro). 
Em 1976 assiste-se à inauguração do actual quartel, depois da demolição do antigo. Em 30 
de Janeiro de 1930 foi inaugurada a primeira viatura pronto-socorro. Era um velho 
Chevrolett em segunda mão, então oferecido pelo Sr. Justino Santos. O primeiro carro 
novo, em Studebaker, foi inaugurado em 6 de Janeiro de 1939. A primeira ambulância foi 
adquirida em 1950. A primeira viatura Jeep foi adquirida em 1956 tendo sido o seu 
carroçamento traçado e executado integralmente pelos sub-chefes da Corporação Srs. 
Guilherme Silva e Augusto Sousa. E assim se foi desenvolvendo a Associação que hoje possui 
um quadro de homens e mulheres, que possui ambulâncias e carros de incêndio, mantêm 
um serviço permanente 24 horas por dia, para assim melhor responder às muitas 
solicitações que diariamente lhe são feitas. 

 

Construção do nosso novo quartel 
A concretização deste velho sonho, está prestes a realizar-se. 
Após quase década e meia de luta, sonho, ambição e, muito querer, a obra 
nasceu. As descrenças e os obstáculos, foram sendo vencidos com forte 
preserverança. Estamos perfeitamente conscientes, do muito trabalho que nos 
espera. Não o regatearemos! Em nome dos Soldados da Paz, empunhando sempre 
o seu lema “Vida por Vida” faremos o nosso trabalho. Para a plena concretização 
da obra, apenas nos propomos liderar um projecto que será de todos. A 
oportunidade é única! 
Aproveitemos a comparticipação do QREN (quadro de Referência Estratégico 
Nacional, já aprovado. Ninguém nos perdoaria tal falha. 
Apelamos pois a toda a comunidade Oliveirense, para que se juntem a nós, oferecendo-nos a sua generosidade e, assim 
sendo, em Junho/Julho de 2011, todos sentiremos orgulho na obra que ajudará a – Melhor Servir as Nossas Populações. 

 

A Direcção da AHBV 



Reunião com Duarte Caldeira    

No passado dia 15 de Setembro, realizou-se no Quartel da 
nossa Associação um encontro entre o Exmo. Senhor 
Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e alguns dos 
elementos da Federação dos Bombeiros do Distrito de 
Aveiro. Encontro esse que serviu para analisar o presente do 
panorama dos bombeiros e discutir o futuro. Por outro lado, 
foram analisadas as relações com outras entidades como o 
INEM, a ARS, a ANPC bem como, o modelo e formas de 
financiamento das AH Bombeiros. 

Junta de Freguesia apoia Bombeiros 

A Junta de Freguesia de Ossela cedeu amavelmente uma 
viatura com kit florestal, para apoio no combate aos 
incêndios florestais, representando a mesma uma mais valia. 
Os Bombeiros de Oliveira de Azeméis agradecem esta ajuda 
fazendo votos que no próximo ano seja possível novo apoio. 
Aproveita-se para agradecer a todas as Juntas de Freguesia o 
diferente apoio logístico ao longo de toda a época. A nossa 
disponibilidade para convosco será recíproca! 
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Balanço do Decif 2010 
No passado dia 28 de Outubro, o Secretario de Estado da Protecção Civil (SEPC) reuniu com os comandos dos Bombeiros do 
Distrito de Aveiro (BDA), com o Comando distrital da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) e com os comandos das 
restantes forças envolvidas no DECIF 2010 (AFN, GNR, PSP, Autoridade Marítima), com o intuito de fazer um balanço da 
época de fogos florestais. O SEPC realçou o excelente trabalho feito pelos corpos de bombeiros do distrito, visto que Aveiro 
representou 14% das ocorrências nacionais (2º lugar) e, em contra-ponto, a área ardida não teve grande significado em 
termos comparativos nacionais. Os comandos dos BDA receberam também, com agrado, a informação da provável abertura, 
por parte das CCDR, de uma candidatura ao QREN para aquisição de viaturas operacionais. De qualquer modo, manifestaram 
que as verbas contempladas (previstos 5 milhões €uros por CCDR) deveriam levar em linha de conta a quantidade de CB’s por 
CCDR, visto que algumas têm mais de uma centena de CB’s na sua abrangência, enquanto outras, como a CCDR do Algarve, 
não atinge uma dezena. Destaque também para a análise swot, apresentada pelo CDOS Aveiro, elaborada em reunião prévia 
com os comandos dos BDA, destacando os pontos fortes e fracos, bem como, as oportunidades que o último DECIF revelou. 
Como ponto forte, desta reunião de trabalho, ficou a manifestação da necessidade de um investimento politicamente 
sustentado nos Bombeiros Portugueses visto que, são eles o grande garante de eficácia no combate aos incêndios. Como 
argumento, o Cmdt Paulo Vitória referiu que, por uma questão de justiça, “se há forças do Dispositivo que apresentam 98% 
de eficácia, e os Bombeiros têm 100%, porque apagaram todos os incêndios, então o investimento governamental nos 
Bombeiros, deveria ser 2% superior ao que é feito nessas forças.” 
 

Campanha Natal Bombeiro 2010 
Os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, iniciaram no passado dia 31 de 
Outubro a já tradicional campanha pró NATAL DO BOMBEIRO. Assim, até ao mês de 
Dezembro, os nossos valorosos voluntários irão percorrer todas as freguesias da 
nossa zona operacional e recolher todas as oferendas que a população nos queira 
atribuir. 
No dia 11 de Dezembro, iremos realizar a tradicional Ceia de Natal e no dia 12 de 
Dezembro à tarde, irá realizar-se a festa destinada aos mais pequenos, que este 
ano contará com a presença do circo e com o nosso Pai Natal a entregar os 
presentes aos mais pequenotes. No dia 19 de Dezembro, decorrerá a entrega dos 
lotes aos respectivos bombeiros. 

 

SOS Tampinhas 
 Os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, lançaram uma campanha de 
recolha de tampinhas que, para além da preocupação ambiental, também tem o 
objectivo de angariação de fundos para o futuro quartel, equipamentos e viaturas. 
Para dinamizar esta campanha contou-se com a colaboração da aluna universitária 
de Design, Diana Silva, que elaborou o logótipo desta acção. 
Este projecto que conta com o apoio da CMOA e parceria da empresa GAR, 
pretende chegar ao maior número de pessoas e, deste modo, os BV de O. Azeméis 
criaram contentores próprios, para colocar em locais ou entidades que manifestem 
interesse em colaborar, bem como, um sistemas de recolhas frequentes. Para mais 
informações, contactar sos.tampinhas@bombeirosazemeis.com ou 256 682 122. 


