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Editorial  

Boletim Quadrimestral do Corpo de Bombeiros de Óbidos/ Nº 10 

Tendo assumido recentemente as fun-

ções de Comandante do Corpo de 

Bombeiros de Óbidos (CBO), saúdo, 

nesta primeira oportunidade, em edito-

rial, todos os Bombeiros, sócios, diri-

gentes e demais órgãos sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Conce-

lho de Óbidos (AHBVCO), bem como toda a Popu-

lação do Concelho de Óbidos.  

Sendo os Bombeiros de Óbidos, como é de conhe-

cimento de todos, uma estrutura ao serviço da 

população onde se cruzam os valores da cidadania 

e do serviço público é, por demais, honroso Coman-

dar este Corpo de Bombeiros onde o interesse cole-

tivo prevalece no desempenho das missões que lhe 

estão atribuídas. 

 Não poderia deixar de o fazer à semelhança do 

que fiz, publicamente, no passado dia 07 de abril, 

na cerimónia do 86º Aniversário da AHBVCO, agra-

decer a todos os envolvidos na organização do 

referido aniversário, pois o mesmo foi um sucesso e 

um exemplo dado à população de que o CBO está 

bem vivo e de ótima saúde.  

O CBO, neste início de ano, viveu sob muita pres-

são e sob um misto de sentimentos muito grande, 

tristeza por deixarem o Comando dos Bombeiros de 

Óbidos e orgulho por termos exportado, num tão 

curto espaço de tempo, dois excelentes Comandan-

tes para funções tão prestigiosas como as de 

Comandante Operacional Distrital e de Adjunto de 

Operações Nacional. Aproveito para, em meu nome 

pessoal e em nome de todo o Corpo de Bombeiros, 

agradecer por toda a dedicação e empenho tido, 

nestes últimos 6 anos, pelo Comandante, Dr. Sérgio 

Gomes, e pelo 2º Comandante, Eng. Marco Martins. 

Votos de sucesso e de felicidade nas suas novas 

funções!  

E porque o verão está aí à porta, o Dispositivo 

Especial de Combate a Incêndios Florestais, para o 

corrente ano, em Portugal, foi aprovado pela 

Comissão Nacional de Proteção Civil no passado 

dia 14 de março. O mesmo visa garantir uma res-

posta operacional permanente e adequada às cara-

terísticas e condições de um país que tem sofrido 

profundas alterações no que respeita à ocupação 

do solo, caraterizado por um acelerado despovoa-

mento do interior e envelhecimento da população 

rural, ao que corresponde um maior abandono dos 

terrenos agrícolas, cada vez mais substituídos por 

matos e pastagens com elevada carga combustível. 

 Estas condições favorecem o desenvolvimento de 

incêndios florestais e obrigam a um contínuo aper-

feiçoamento e adaptação dos recursos humanos e 

técnicos. De entre as inovações introduzidas este 

ano destaco, no Concelho de Óbidos, a possível 

reativação do sistema de videovigilância na serra 

da Usseira. Mas como o combate se faz essencial-

mente por mulheres e homens, o CBO tem previsto 

um reforço ao seu dispositivo habitual de 5 Bombei-

ros, no mês de Junho, 7 Bombeiros, nos meses de 

julho, agosto e setembro e 2 Bombeiros nos primei-

ros 15 dias de outubro. Este reforço será comparti-

cipado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. 

“Portugal sem fogos depende de todos”!  

                                                                      

Comandante Carlos Silva  
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Crónia da Direcção                                 “ A Mudança”  

Três meses “em época baixa” de intensa atividade na história e vida da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos. 

Foi um misto de sentimentos que nos assolou nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, quando soube-

mos dos convites formulados aos Comandantes Sérgio Gomes e Marco Martins para irem desempenhar 

as funções de Comandante Distrital de Operações de Socorro de Leiria e Adjunto de Operações Nacional 

respetivamente. Se por um lado tivemos um sentido de perda por nos irem deixar, foi com muita alegria e 

felicidade que constatámos o reconhecimento por parte do Senhor Comandante Nacional e pelo Senhor 

Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, das capacidades pessoais e profissionais extraordi-

nário de ambos, que todos nós tivemos oportunidade de constatar diariamente. 

O Comandante Sérgio Gomes, foi mais do que um excelente Comandante do Corpo de Bombeiros, e não 

nos referimos às funções de Comandante Municipal que desempenhou extraordinariamente nestes últi-

mos 7 anos, mas principalmente os laços de amizade que conseguiu estabelecer com os todos os Bom-

beiros, órgãos sociais e com muitos outros que necessitaram ou trabalhavam com o Corpo de Bombeiros 

de Óbidos. 

O mesmo podemos dizer e referenciar do 2.º Comandante Marco Martins. Sempre que falamos ou pen-

samos na pessoa do Marco Martins ressalva, para além da pessoa extraordinária, as excelentes capaci-

dades técnicas na área da proteção civil e socorro que detém e não se cansa de as transmitir a todos que 

com eles a que a vida deu a oportunidade de se cruzarem no seu caminho. 

Estas mudanças na “nossa casa” é igualmente o resultado que o esforço, dedicação e trabalho compen-

sam, transformando-se num exemplo para todos nós. 

Um agradecimento público ao Comandante Sérgio Gomes que mesmo na saída não deixou de nos aju-

dar e fazer uma transição natural e sem sobressaltos para o futuro. 

Um agradecimento público ao 2.º Comandante Marco Martins por ter aceite ser Comandante em Substi-

tuição do Corpo de Bombeiros de Óbidos. Igual agradecimento ao Adjunto Carlos Silva por ter aceite ser 

Comandante em Substituição do Corpo de Bombeiros de Óbidos. 

No momento da despedida, publicamente faz sentido dar os parabéns e desejar os votos de maiores 

sucessos. 

Os parabéns também para os Estagiários e os seus Formadores, pelo sucesso obtido neste último Curso 

de Instrução Inicial de Bombeiros. 

Presidente da Direção Dr. Rui Vargas  
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Ex Comandante dos Bombeiros de Óbidos é novo o Comandante Distrital de Operações 
de Socorro de Leiria (CODIS) 

O Ex Comandante do Corpo de 

Bombeiros de Óbidos, Sérgio 

Gomes foi nomeado Comandan-

te Distrital de Operações de 

Socorro de Leiria, pelo Presiden-

te da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, Major-General 

Manuel Couto por proposta do 

Comandante Operacional Nacio-

nal, Comandante José Manuel 

Moura.  

A nomeação que teve lugar no 

passado dia 8 de Janeiro, refletiu 

uma importante mudança para o 

Comandante Sérgio Gomes. 

Esta nomeação foi acolhida pelo 

Corpo de Bombeiros com grande 

orgulho, pelo esforço, dedicação 

e muito trabalho, que nela se 

refletem.  

No portfólio pessoal do Coman-

dante Sérgio Gomes, constam 

grandes projetos que permitiram 

fazer nascer em Óbidos uma 

equipa multidisciplinar formada 

por profissionais e voluntários 

apaixonados e que com ele 

foram ao longo destes anos par-

tilhando importantes vivências e 

um enorme crescimento pessoal 

e profissional. Todas as tarefas 

que desempenhou nos 27 anos 

de serviço, contribuíram positiva-

mente para o engrandecimento e 

prestígio nacional e internacional 

do Corpo de Bombeiros de Óbi-

dos  

O Corpo de Bombeiros de Óbi-

dos, reunido igualmente no pas-

sado dia 8 de Janeiro não pode 

deixar de reconhecer todas as 

qualidades que tornam o novo 

Comandante Distrital digno, e 

credor da mais especial admira-

ção. “Um obrigado muito espe-

cial pelos múltiplos contributos, 

intermináveis horas de dedica-

ção, sensibilidade manifestada 

nos momentos mais difíceis, con-

selhos de utilidade inestimável, 

pelo acompanhamento próximo e 

pelo voto de confiança que sem-

pre depositou nos seus Bombei-

ros foi a mensagem deixada por 

todos”.  

Igual agradecimento pelo traba-

lho desenvolvido foi transmitido 

pela Direção, atuais e antigos 

órgãos sociais da Associação 

Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Óbi-

dos, bem como pelos responsá-

veis autárquicos no momento da 

despedida das funções de 

Comandante do Corpo de Bom-

beiros de Óbidos.  

 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicação e Imagem  

 

Sérgio Gomes é licenciado em Proteção 

Civil, pelo Instituto Politécnico de Leiria, 

com pós-graduação em “Dinâmicas 

Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos”, 

pela Universidade de Coimbra. Integrou, 

desde 1995, e até 2007, o Regimento de 

Sapadores Bombeiros de Lisboa, onde 

exerceu várias funções. Entre 2008 e 

2009 orientou estágios e foi formador do 

curso de Logística em Emergência, no 

Instituto Politécnico de Leiria. Em 2009 

foi nomeado Delegado do Serviço Muni-

cipal de Proteção Civil de Óbidos.  

Mais recentemente, em 2012, integrou o 

Conselho Superior Consultivo da Liga de 

Bombeiros Portugueses, foi secretário 

técnico da Federação dos Bombeiros do 

Distrito de Leiria, formador na área da 

Prevenção, Segurança e Combate a 

Incêndios, Comandante do Corpo de 

Bombeiros de Óbidos, formador externo 

da Escola Nacional de Bombeiros, no 

âmbito do Controlo de Acidentes com 

Matérias Perigosas, Comandante Opera-

cional Municipal de Óbidos e Comandan-

te de Permanência às Operações no 

Centro Nacional de Operações de Socor-

ro.  
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Marco Martins, 2º Comandante dos Bombeiros de Óbidos assume funções de  Adjunto de 
Operações Nacional (ADON)  

O 2º Comandante do Corpo de 

Bombeiros de Óbidos, que 

desempenhava as funções de 

Comandante em regime de subs-

tituição, após a nomeação do 

Comandante Sérgio Gomes para 

Comandante Distrital de Opera-

ções de Socorro de Leiria, foi 

nomeado no passado dia 01 de 

março de 2013, Adjunto de Ope-

rações Nacional, pelo Presidente 

da Autoridade Nacional de Protec-

ção Civil, Major-General Manuel 

Couto por proposta do Coman-

dante Operacional Nacional, 

Comandante José Manuel Moura, 

refletindo o elevado nível de pro-

fissionalismo que a ele se asso-

ciam.  

Este convite refletiu  o "trabalho 

extraordinário, de grande compe-

tência, rigor e sentido profissional" 

desenvolvido ao longo dos mais 

de 20 anos em que integrou o 

Corpo de Bombeiros de Óbidos, a 

Escola Nacional de Bombeiros e a 

Força Especial de Bombeiros.  

O Corpo de Bombeiros de Óbidos 

e a Direção da Associação Huma-

nitária dos Bombeiros Voluntários 

do Concelho de Óbidos, reafir-

mam uma vez mais a grande 

admiração que sentem pelo 

Comandante Marco Martins.  

Sempre foram evidentes as suas 

qualidades profissionais/humanas 

e a sua dedicação que dissemina 

o saber em preparar homens e 

mulheres para a nobre missão 

dos bombeiros. Ao longo de todos 

estes anos de partilha o Corpo de 

Bombeiros reconhece o relevante 

papel por si desempenhado, agra-

decendo o empenho por aprimo-

rar o entusiasmo, profissionalismo 

e amizade entre todos.  

 

 

 

Departamento de Comunicação e Imagem  

Marco Martins ingressou no Corpo de Bombeiros de Óbidos em 24 de maio de 1992.  É licenciado em Proteção 

Civil  pelo Instituto Superior de Educação e Ciências. De janeiro de 2001 a abril de 2008  foi coordenador de forma-

ção nas áreas de mergulho, nadadores salvadores, salvamento e desencarceramento, combate a incêndios urba-

nos, condução fora de estrada na Escola Nacional de Bombeiros. De abril de 2008 a março 2013 desempenhou as 

funções de Adjunto de Operações da Força Especial de Bombeiros sendo responsável pela coordenação e monito-

rização das operações de proteção e socorro.  

É formador nas mais  diversas áreas associadas à segurança, proteção e socorro : Especializações; Primeiros 

Socorros; Combate a Incêndios; Segurança contra Incêndios; Higiene e Segurança no Trabalho; Mergulho e Traba-

lhos em Alturas.  

Em abril de 2010 foi-lhe atribuída a medalha grau cobre da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Óbidos em sequência da sua participação na missão internacional no Haiti.  
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Carlos Silva será  o novo Comandante do Corpo de Bombeiros de Óbidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  Adjunto de Comando do Corpo de Bombeiros de 

Óbidos, a exercer as funções de Comandante em 

regime de substituição desde o princípio do mês de 

março, será o novo Comandante do Corpo de Bom-

beiros de Óbidos, após ter aceite o convite endere-

çado pela Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos,  

 Este convite que reflete uma importante mudança 

para o Comandante Carlos Silva, foi acolhida com 

elevada satisfação por todo o Corpo Ativo que  se 

fez representar em elevado número aquando a sua 

divulgação, no passado dia 28 de março de 2013.  

Ao longo dos 17 anos de dedicação, profissionalis-

mo e entrega ao Corpo de Bombeiros de Óbidos, o 

agora Comandante Carlos Silva, sempre pautou a 

sua conduta com trabalho, responsabilidade, lealda-

de e espírito de ajuda ao próximo, demonstrando as 

elevadas capacidades de liderança e companheiris-

mo, qualidades imprescindíveis para desempenhar 

as novas funções, elogiadas pelos seus Bombeiros 

e Direção.  

O novo  Comandante já deu a conhecer, em traços 

gerais, o seu projeto, demonstrando a sua intenção 

de indicar a nomeação, para Adjunta de Comando, 

a Bombeiro de 1ª Patricia Reis. Ambos aguardam 

convocação para os módulos do curso de quadros 

de comando, e subsequente homologação da Auto-

ridade Nacional de Protecção Civil. No final da reu-

nião, os presentes tiveram a oportunidade de elo-

giar o projeto apresentado, baseado na formação, 

organização interna, numa aposta de continuidade 

dos princípios estruturantes que têm vindo a ser 

aplicados no Corpo de Bombeiros de Óbidos nos 

últimos anos, desejando votos de felicidades ao 

novo Comandante.                Departamento de Comunicação e Imagem  

Em 22 de fevereiro de 1996 Carlos Silva fez o seu ingresso 

Corpo de Bombeiros de Óbidos.   

Desde 2006 é formador externo da Escola Nacional de Bom-

beiros.  Entre os anos de 2005 e 2007 pertenceu à Brigada 

Helitransportada da Força Especial de Bombeiros.  

Em 2007 integrou a equipa de Comando como Adjunto do Cor-

po de Bombeiros de Óbidos até à presente nomeação tendo 

assumido diversas funções, entre as quais coordenador dos 

bombeiros profissionalizados do Corpo de Bombeiros,  respon-

sável pelo Departamento de Salvamentos Especiais entre 

outras funções. No seu curriculum constam diversos cursos 

nas aéreas de combate a incêndios, prestação de socorro, 

curso de quadros de comando, salvamento em grande ângulo, 

logística de emergência entre muitos outros.  
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86º Aniversário dos Bombeiros de Óbidos  

A cerimónia do 86º Aniversário dos Bombeiros de Óbidos contou com 

a presença do Sr. Comandante Distrital de Operações de Socorro de 

Leira, Comandante Sérgio Gomes, Presidente da Federação dos 

Bombeiros do Distrito de Leira, Comandante Mário Cerol, represen-

tante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. José Ferreira e foi pre-

sidida pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Óbidos Eng. 

Humberto Marques. Destacou-se pela nomeação do Comandante 

Carlos Silva para Comandante dos Bombeiros de Óbidos, e a atribui-

ção de medalhas aos Bombeiros de Óbidos pelos serviços prestados 

à Comunidade. 

O ponto alto das celebrações foi a sessão solene, onde foi recordado 

o último ano como sendo um dos mais marcantes na história da Asso-

ciação e a comunicação oficial a todos os presentes do novo Coman-

dante do Corpo de Bombeiros.  

Um outro momento repleto de simbolismo foi a entrega do equipa-

mento de proteção individual aos 17 novos estagiários, que se encon-

tram na fase “período probatório em contexto de trabalho”.  Numa 

cerimónia, toda ela vivida e sentida por todos de uma forma intensa, 

procedeu-se também à entrega de várias medalhas honoríficas a ele-

mentos do Corpo de Bombeiros e à atribuição da Medalha de Grau  

Cobre da AHBVCO à Bombeira de 1º Patrícia Alexandra Calixto dos 

Reis, considerada pelo Corpo de Bombeiros como a Bombeira do 

Ano. 

Foi ainda efetuada a bênção, pelo Sr. Padre Paulo Gerardo, Prior das 

Paróquias de Óbidos, de dois veículos novos (um veículo de combate 

a incêndios florestais e uma ambulância de socorro) que passaram a 

fazer parte da frota automóvel do Corpo de Bombeiros.  

A Direção agradeceu ainda a participação dos familiares dos Bombei-

ros e de todos os amigos dos Bombeiros no evento do Mercado 

Medieval e que permitiu a aquisição da nova ambulância para o servi-

ço da População, bem como o agradecimento aos Bombeiros e fun-

cionários da associação por todo o trabalho desenvolvido no ano de 

2012. 

O Corpo de Bombeiros de Óbidos orgulha-se por estes 86 anos de 

história motivados e determinados a salvar pessoas e bens. Empe-

nho, criatividade e proximidade são a garantia que todos deixam para 

futuro.  

                                     Departamento de Comunicação e Imagem  
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Corpo de Bombeiros reativa Juvebombeiro  

O Corpo de Bombeiros decidiu reativar a Juvebombeiro, nomeando como Delegada Raquel Soares - 

Bombeira de 2ª, e como Subdelegado Pedro Oliveira - Bombeiro de 2ª, contando já com cerca de duas 

dezenas de Bombeiros e Estagiários. A Juvebombeiro é uma estrutura criada no seio da Liga dos Bom-

beiros Portugueses, para congregar os jovens integrados nos quadros de pessoal, dos corpos de bombei-

ros voluntários ou mistos de todo o país. 

Criada à 12 anos é uma realidade em crescimento ao nível Nacional, firmada na adesão, até ao momen-

to, de quase quatro mil jovens de vários Corpos de Bombeiros, sendo que o Corpo de Bombeiros de Óbi-

dos foi pioneiro neste projeto, tendo parado a sua atividade à cerca de 7 anos.  

Os objetivos que inspiraram este projeto foram: promover o voluntariado de modo a captar a adesão de 

mais jovens para os Corpos de Bombeiros e dinamizar a intervenção dos que já estavam inseridos nos 

mesmos, contribuindo deste modo para o debate e partilha de ideias e experiências vividas por estes no 

domínio das suas atividades, preservando sempre o respeito pela hierarquia, enquanto membros da 

estrutura da proteção e socorro. 

A Juvebombeiro de Óbidos fez-se representar pelos seus responsáveis na reunião Distrital da Juvebom-

beiro que se realizou no passado dia 02 de março no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Pombal, 

onde foi dado a conhecer o plano de atividades internas a ser implementado no seio do Corpo de Bom-

beiros. 

É objetivo da Juvebombeiro de Óbidos, que o plano de atividades para o corrente ano possa possibilitar o 

desenvolvimento e dinamismo de atividades que permitam desenvolver o espírito de iniciativa, responsa-

bilidade, entrega, motivação, cooperação, convívio e ação conjunta entre os jovens aderentes do Corpo 

de Bombeiros de Óbidos.   

Delegada da Juvebombeiro Raquel Soares 

Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos 

Decorreu no passado dia 26 de março de 2013 a Assembleia 

Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

do Concelho de Óbidos, para análise e eventual aprovação do 

Relatório de Gestão e Contas  referente ao ano de 2012. 

Após a apresentação das contas por parte da Direção, foi deli-

berado por unanimidade, com parecer positivo pelo Conselho 

Fiscal aprovar as contas e plano de ação relativos ao exercício 

de 2012, salientando o esforço de Direção, Comando, Bombei-

ros e Colaboradores, Fornecedores e Parceiros pelo trabalho 

desenvolvido permitindo o equilíbrio financeiro da Associação. 

 A salientar, das intervenção dos presentes, o agradecimento 

aos Comandante Sérgio Gomes, 2.º Comandante Marco Mar-

tins, Adjunto de Comando Carlos Silva, pelo trabalho desenvol-

vido nos últimos 6 anos à frente dos destinos do Corpo de 

Bombeiros de Óbidos. Desejando votos de sucesso nas suas 

novas funções. 

A Direção apresentou o projeto de proceder à aquisição de 

uma Ambulância de Socorro, só possível com o apoio dos fami-

liares de Bombeiros e amigos dos Bombeiros com a recolha de 

fundo que decorreu com a participação no Mercado Medieval 

2012, e com o apoio da Câmara Municipal. 

A  terminar a Assembleia, a Direção, agradeceu ao Comando, 

a todos os Bombeiros e seus familiares, funcionários, associa-

dos, entidades e parceiros  todo o apoio e trabalho desenvolvi-

do que permitiu os resultados apresentados. Convidando todos 

a estarem presentes nas comemorações do 86.º Aniversário da 

Associação.  

Presidente da Direção Dr. Rui Vargas  
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Departamento de Salvamentos Especiais do Corpo de Bombeiros de Óbidos  na Madeira 

No âmbito da partilha de conhecimentos e experiên-

cias com equipas especializadas em socorro no que 

concerne à vertente da Montanha e Canyoning, 5 

elementos pertencentes ao Departamento de Salva-

mentos Especiais (DSE) do Corpo de Bombeiros de 

Óbidos viajaram até à Madeira entre os dias 22 e 24 

de março. 

Pela primeira vez o Serviço Regional de Proteção 

Civil da Madeira (SRPC) proporcionou em exclusivi-

dade a um Corpo de Bombeiros a participação con-

junta operacional dos vários agentes de proteção 

civil da Madeira, com o intuito de trocarem conheci-

mentos e experiências. 

Este Treino Operacional envolveu Equipas de 

Socorro e Resgate em Montanha de várias Corpora-

ções de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira 

(RAM); Elementos da Equipa de Socorro e Resgate 

em Canyoning do SRPC, Instituto Público da Região 

Autónoma da Madeira (IP-RAM); uma Equipa Cino-

técnica da GNR (Binómio); a Equipa de Operações 

Especiais da PSP a que se associou o Grupo de 5 

Elementos do DSE do Corpo de Bombeiros de Óbi-

dos. Além do Quartel dos B. V. Madeirenses, foram 

utilizados os sítios da Rocha Branca – Machico, 

Chão da Ribeira – Faias – Seixal e Juncal – Pico do 

Areeiro no treino de campo. 

Foram quatro dias intensos de formação que permiti-

ram congregar valores de gerações que permitem o 

crescimento dinâmico e motivador do espirito de gru-

po e trabalho em equipa. Os resultados obtidos 

foram muito positivos no âmbito da aprendizagem, 

partilha de experiências, trabalho com equipas multi-

disciplinares, relacionamento institucional, parcerias, 

colaboração, companheiro e amizade.  

 Uma aprendizagem bem conduzida, que permitirá 

agora aos elementos do DSE que integraram esta 

equipa, partilhar todos os conhecimentos adquiridos 

com todo o Corpo de Bombeiros.  

Departamento de Comunicação e Imagem  

http://www.bombeirosdeobidos.pt/informacao-a-populacao/noticias/196-departamento-de-salvamentos-especiais-do-corpo-de-bombeiros-de-obidos-em-treino-operacional-conjunto-na-madeira
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Dia Nacional da Protecção Civil  

No dia 1 de março de 2013, data em que se 

comemora o dia Nacional da Proteção Civil o 

Corpo de Bombeiros de Óbidos e a Proteção 

Civil de Óbidos em parceria com Escola EB 2,3/S 

Josefa de Óbidos dinamizou sessões de esclare-

cimento/formação sobre Suporte Básico de Vida 

para alunos, professores e assistentes técnicos e 

operacionais desta escola. “O cidadão: primei-

ro agente de Proteção Civil”. Este tema vem 

enaltecer o papel fundamental que um cidadão 

bem preparado poderá desempenhar.  

Departamento de Comunicação e Imagem  

Numa sociedade cada vez mais exigente, em que os 

Bombeiros são um dos principais agentes de Protecção 

Civil, a instrução Inicial de Bombeiro é fundamental como 

formação de base para o desenvolvimento na carreira de 

Bombeiro.  

Após 250 horas de formação, que tiveram início em 

setembro do ano passado e nas quais participaram 24 

Estagiários, dos quais apenas 17 reuniram condições 

para prestarem provas de avaliação, chegou ao fim a 1ª 

etapa deste processo formativo.  

No passado dia 15 e 16 de março realizaram-se no quar-

tel, as provas de avaliação final, tendo todos ficado aptos 

e, encontrando-se, neste momento, num período probató-

rio em contexto de trabalho.  

A entrega ao longo de todos estes meses e os resultados positivos permitirão a este grupo de estagiários, 

um positivo crescimento operacional.  

Departamento de Comunicação e Imagem  

Recruta  termina primeira  fase do processo  formativo 
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D. Nuno Brás, Bispo auxiliar de Lisboa visita quartel dos Bombeiros de Óbidos 

No âmbito da Visita Pastoral à Vigararia Caldas da Rainha - Peniche, o 

bispo auxiliar de Lisboa , D. Nuno Brás, responsável pela Zona Pastoral 

Oeste visitou no passado dia 01 de fevereiro o quartel dos Bombeiros de 

Óbidos.   

A visitou pretendeu dar a conhecer  ao bispo da diocese  o historial da 

Associação Humanitária, bem como através de uma visita guiada partilhar 

a  dinâmica do dia a dia do  Corpo de Bombeiros,. 

Num encontro com os elementos do Comando e Bombeiros, o bispo auxi-

liar de Lisboa salientou a importância do trabalho desenvolvido pelos Bom-

beiros junto da comunidade.  

Departamento de Comunicação e Imagem  

Bombeiros de Óbidos participam na “Semana da Josefa” no Complexo Escolar do Alvito 

O início da "Semana da Josefa", realizada no complexo escolar do Alvito, no passado dia 14 de fevereiro, 

contou com a presença do Corpo de Bombeiros de Óbidos. Após o hastear da bandeira, com o acompa-

nhamento de alguns elementos da fanfarra do Corpo de Bombeiros, foram dinamizadas várias atividades 

dentro do espaço escolar nomeadamente, práticas de suporte básico de vida, busca e salvamento com 

equipa de cinotécnia, práticas de combate a incêndios e  técnicas de salvamento em grande ângu-

lo.  Este desafio, permitiu estreitar o relacionamento entre o Corpo de Bombeiros e a comunidade esco-

lar, bem como estimular a troca 

de conhecimentos entre as cente-

nas de alunos participan-

tes. A partilha de experiências e 

a criação de pontos de encontro 

entre  bombeiros e alunos daque-

l e  c o m p l e x o  e s c o l a r , 

foram objetivos plenamen-

te alcançados com a dinamização 

das atividades anteriormente referenciadas.  

Em sequência da continuidade do trabalho e esforços conjugados, que tem vindo a ser desenvolvido pelo 

Corpo de Bombeiros de Óbidos e a sociedade civil, esta atividade permitiu também estimular a integração 

de jovens no nosso Corpo de Bombeiros bem como de forma didática de dar a conhecer as várias áreas 

de intervenção do Corpo de Bombeiros.  

Departamento de Comunicação e Imagem  
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Bloco de Notas  

22 de abril de 2013  Encontro do grupo de cinotécnia  

do Corpo de Bombeiros de Óbidos (CBO) com o 

Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa  no 

quartel dos Bombeiros de Óbidos; 

23 de abril de 2013  Modulo  de Combate a Incên-

dios para curso de ADR - Empresa Sentidos Dinâmi-

cos; 

01 de maio de 2013  Recolha de sangue no quartel 

do CBO; 

05 de maio de 2013 2º Maratona, 3º Meia Maratona 

e 1º Passeio Família dos Bombeiros de Óbidos; 

14, 15 e 16 de maio de 2013 Curso de 1º Socorros 

no quartel do CBO - Empresa Águas do Oeste  

29 e 30 de maio de 2013 Curso Trabalhos em espa-

ços confinados e trabalhos em altura e profundidade 

- Empresa Águas do Oeste; 

31 de maio, 1 e 2 de junho de 2013 Acampamento 

da Juvebombeiro do CBO com os  Escuteiros de 

Óbidos na Casa da Praia  no Bom Sucesso; 

23 de junho de 2013 Caminhada a favor dos Bom-

beiros  e da CRAAP com a participação da Dr. Mar-

garida Correia que irá dinamizar uma sessão de 

esclarecimento sobre alimentação e primeiros socor-

ros nos animais. Inscrições: cinotecnia@bombeirosdeobidos.pt 

 


