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acções que permitiram, à população, adquirir conh
a interacção entre os oliveirenses e os Soldados da Paz. Entre essas actividades, destaque para 
de Vida, a extinção de focos de incêndio com recurso a exti
aplicação das técnicas, bem como, a apresentação pública e demonstração do nosso simulador de incêndios florestais, que 
serviu para elucidar a população e os alunos das escolas do município sobre 

Algumas fotos das actividades realizadas, podem ser vistas em:

Incêndio florestal ameaçou habitações
Residentes apavorados ao ver as chamas tão perto.
Um fogo florestal que deflagrou em Ossela, mas que depressa se alastrou, 
considerado o mais complicado de combater dos últimos dias, chegou a pôr 
casas em risco e a população em alvoroço. 
Foram necessários 88 elementos e 26 viaturas de várias corporações de 
bombeiros do distrito para apagar as chamas, que começaram a lavrar pelas 
11h30 de quinta-feira numa zona de mato e eucaliptal. A meio da tarde, um 
helicóptero bombardeiro pesado ajudou o trabalho dos bombeiros, que 
conseguiram evitar o pior. 
Só ao final do dia, depois de vários populares terem entrado em pânico, 
receando perder as suas casas, e de uma pedreira, em Ossela, ter ficado 
cercada pelas labaredas, o incêndio foi extinto.
“Quase tive um ataque quando vi tudo a arder à minha volta. Tive que 
tirar, à pressa, todos os animais do curral, porque tinha medo que eles 
sufocassem com o fumo”, contou, ainda sobressaltada, Lusbela de Castro, 
67 anos, residente em S.Martinho de Ossela. 
passado, em que passei noites em claro, cheia de medo que as chamas chegassem aqui”,
Em nada ajudaram ao trabalho dos bombeiros os ventos fortes que se fizeram sentir durante o dia e a dificuldade nos 
acessos.

No final do mês as chamas voltaram mas, desta vez, no lugar de Contumil, em Loureiro. 
15h20 e, pouco tempo depois, já se encontravam, no terreno, 37 bombeiros apoiados por 12 veículos de diversas corporações 
do distrito. Os Bombeiros encontraram um incêndio 
fazia sentir no local. A EN224, que liga Estarreja a Oliveira de Azeméis, chegou 
cerca de dez minutos. As chamas foram dominadas duas horas depois.
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Dia Internacional da Protecção Civil 
Comemorado na Praça da Cidade
No passado dia 01 de Março, celebrou
Internacional da Protecção Civil. 
Uma vez mais, os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis 
estiveram presentes a convite da Câmara Municipal de Oliveira de 
Azeméis, nas comemorações planeadas para a Praça da Cidade. Foram 
organizadas diversas actividades de interesse para a População, 
dinamizadas por entidades representadas na Comissão Municipal de 
Protecção Civil.  
Os Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, como principais 
agentes de Protecção Civil Municipal,

rir conhecimentos e participar em diversas actividades pedagógicas, fomentando 
dos da Paz. Entre essas actividades, destaque para 
m recurso a extintores, o manuseamento de material de desencarceramento e a 
entação pública e demonstração do nosso simulador de incêndios florestais, que 
das escolas do município sobre o comportamento de um Incêndio florestal.
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lQuadro de Comando completo.

Na Assembleia Geral da Associação, realizada no dia 31, houve 
ainda lugar para a tomada de posse dos dois novos Adjuntos de 

Comando, nomeadamente o Paulo 
Jorge Cerqueira Gomes e o 
Fernando Manuel Oliveira Costa

Ambos transitam do 
e, após terem concluído com êxito 
a formação de Quadros de 
Comando, puderam assim ler e 
assinar o respectivo Auto de Posse.

P á g i n a  | 2

Edição e propriedade – Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis / 
Redacção e Paginação – José Jardim / Marco dos Santos
Design – Marco dos Santos / Impressão – BV Oliv. Azeméis / 

Os artigos assinados traduzem a opinião dos seus autores. Os artigos publicados poderão ser transcritos com identificação da fonte.

Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis   
Rua dos Bombeiros Voluntários / 3720-216 Oliveira de Azeméis
Telefone: 256 600 670 / Fax: 256 600 679 / Email:

rentável do que inicialmente ele imaginava. 
no final, também transformaram os quilómetros
Acompanhado sempre por dois elementos do nosso CB, 
sido o trânsito na Nacional nº1. Neste momento, a conta 
recolhida na campanha de 2009. “No que dependia de mim estou de consciência tranquila, porque fiz o que estava ao 
meu alcance”. Ricardo Bastos explicou que se o fez foi por 
papel importante dos bombeiros e da sua causa”.
Durante a Assembleia Geral da Associação (ver notícia em baixo), o Atleta Solidário fez questão de enaltecer e agradecer 
publicamente o apoio dos bombeiros que o acompanharam n
Fernando Costa nº26(Adjunto de Comando).
família, também com eles muito aprendi sobre o que é ser Bombeiro Voluntário”.
À chegada a Oliveira de Azeméis, os atleta
emoção foi muita.  
Um especial agradecimento a todas as Corporações de Bombeiros
inexcedíveis na ajuda aos atletas. 

Assembleia Geral da Associação
Conforme convocatória, os Associados da nossa Associação reuniram
no passado dia 31 do corrente mês, pelas 21.30,
acta anterior, foi apresentado pelo Vice-
actividades e contas, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis do 
exercício de 2010 e de seguida o respectivo parecer 
Balanço e a Demonstração dos resultados de 2010, pro
sejam transferidos para o Fundo Social (capital)
Nas perspectivas para o ano de 2011, prevê-
nível dos investimentos e das receitas, sendo todas as projecções e intenções para 2011 inseridas no 
Plano de Actividades e Orçamento do corrente ano.
O Presidente da Direcção, Prof. António Gomes, apresentou 
Manuel Lencastre Valente Homem Ribeiro;
Carreira; Saludães Produtos Alimentares,S.A
Pinto; Adelino Fontela Brandão; Ana Maria Henriques d
Comendador Fernando Pinho Teixeira e Manuel Fernando Moreira Duarte
ultimamente com valores relevantes para a nossa Associação

no dia 31, houve 
novos Adjuntos de 
adamente o Paulo 
a Gomes e o 
Oliveira Costa.

do Quadro Activo 
oncluído com êxito 
de Quadros de 
ram assim ler e 
vo Auto de Posse.

l6º Aniversário da Escola de Infantes e Cadetes

No próximo dia 01 de Abril, a 
Escola de Infantes e Cadetes irá 
festejar o seu 6º Aniversário. 

A efeméride irá ser comemorada 
a 01 de Maio, realizando-se a 
habitual subida de posto de
Infante para Cadete e Cadete 
para Estagiário, e a imposição 
das respectivas insignias. 

Oliveira de Azeméis / Director – Cmdt Paulo Vitória
Santos
Azeméis / Tiragem – 500 exemplares 
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Objectivo Solidário Cumprido
“Foi uma semana muito intensa”.
As palavras são de Ricardo Bastos e, serviram para caracterizar as
manhãs seguidas que, durante as quais c
Setúbal a Oliveira de Azeméis. Tal como relatado na edição do mês de 
Fevereiro do RepórterBV, o número de quilómetros
mesmo número em euros, que será depositado na conta de angariação verbas 
a favor dos Bombeiros Voluntários, juntamente com os divers
foi angariando para esta causa. 
Segundo Ricardo Bastos, esta corrida solidária acabou por ser 
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