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Apesar deste 

Boletim ser refe-

rente aos meses 

de Maio a Agosto, 

só em meados de Setembro tive 

oportunidade de me debruçar 

sobre ele. 

Depois dos grandes incêndios e 

de alguma reflexão, não posso 

deixar de manifestar o quão difícil 

foi este Verão em matéria de 

incêndios florestais, com maior 

enfoque para a primeira semana 

de Setembro. 

Se até 31 de Agosto intervimos 

em cerca de 70 ocorrências 

relacionadas com incêndios em 

povoamento florestal, incêndios 

em terrenos incultos e incêndios 

em terrenos agrícolas, tendo 

ardido uma área superior a 30 

ha, os primeiros dias de Setem-

bro colocaram á prova o nosso 

Corpo de Bombeiros no que se 

refere á resposta aos incêndios 

florestais que assolaram o nosso 

Concelho. 

Em 7 dias intervimos em 11 incên-

dios que envolveram mais de 700 

operacionais, mais de uma cente-

na de veículos, quase uma dezena 

de meios aéreos e consumiram 

mais de 200 ha de povoamento 

florestal e mato. 

Em 85 anos de história, even-

tualmente terá sido a semana 

mais atribulada do nosso Cor-

po de Bombeiros, com “Teatros 

de Operações” complexos e exi-

gentes. 

Passámos por momentos difíceis, 

onde muitas vezes o perigo 

“esteve demasiado perto”. Mas, 

apesar do cansaço e da exaustão, 

não nos deixámos dominar e 

enfrentamos de forma firme, 

esse “inimigo”, que foi o fogo.  

E nunca desistimos! 

Além do nosso Concelho, no refe-

rido período, ainda intervimos em 

8 ocorrências distribuídas pelos 

Concelhos de Caldas da Rainha, 

Peniche, Alvaiázere e pelo Distrito 

de Viseu. 

Dissemos sempre “presente”, 

com desempenhos dignos de 

registo, elevando uma vez mais o 

Corpo de Bombeiros de Óbidos, 

continuando a dignificá-lo. Neste 

âmbito não posso deixar de real-

çar a forma calorosa e comoven-

te como os nossos Bombeiros 

foram agraciados na “despedida” 

em São Brás de Alportel, quando 

a população Algarvia veio á rua, 

com tarjas e acenos, e de forma 

emocionante se despediu dos 

Bombeiros que haviam trabalha-

do em seu auxílio. 

Certamente não acabou aqui o 

nosso empenho, teremos ainda 

mais trabalho pela frente até ao 

final do DECIF 2012, portanto, o 

reconhecimento pelo trabalho 

dos Bombeiros de Óbidos, pela 

sua dedicação e disponibilidade 

mantem-se e é justo que seja 

aqui realçado.                                                                  

Comandante 

Sérgio Gomes  
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Memórias— – Factos e acontecimentos ocorridos na nossa Associação de 1944 a 1957 

Crónica da direção -  A Alma de Bombeiro 
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Em Assembleia Geral de 31 de janeiro de 1944, foi votado que a futura Direção peça ao 

Senhor Presidente da Câmara e Vereadores, que concedam à Associação um pequeno 

talhão no cemitério da Vila, para nele serem sepultados os bombeiros falecidos e com 

área suficiente para, ao centro, ser construído um mausoléu para as ossadas. A ata da 

Direção de 8 de junho de 1946, dá-nos conta do corte de relações entre a mesma Dire-

ção e o Comandante Mexia Costa e das razões que a isso deram origem e que levaram à 

convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para 10 de agosto do mesmo ano. 

Esta Assembleia Geral exonerou o Comandante Mexia Costa do Comando do Corpo Ativo 

e a Direção nomeou, em 17 do mesmo mês, em sua substituição, o Senhor Capitão José 

Jacinto Figueiras. Todavia, o Comandante Mexia Costa, não se conformando, expôs a 

situação ao Governo Civil de Leiria, e em 25 de Outubro de 1948, por sindicância levada a 

efeito pelo Secretário do Governo Civil Dr. Fernando Ivens Lobo da Costa, todas as 

deliberações entretanto tomadas pela Direção e pela Assembleia Geral em relação ao 

Comandante Mexia Costa foram anuladas, voltando assim este a ocupar o seu lugar de 

Comandante do Corpo de Bombeiros. Em 11 de abril de 1947 foi nomeado Ajudante de 

Comando o Senhor Fernando Rodrigues Lobo. A partir de 15 de janeiro de 1949 até 03 de 

março de 1951 não há atas da Direção por o livro respetivo se ter extraviado, conforme 

refere a ata desta última data. Em 2 de julho de 1952, foi deliberado adquirir uma viatura 

automóvel usada, de marca Chevrolet, para Auto Comando e reboque da motobomba 

Aspi, pela quantia de vinte mil e duzentos escudos e com garantia por seis meses, dando 

a mesma entrada no quartel em 16 de outubro desse ano. Em Assembleia Geral de 9 de 

janeiro de 1954, o senhor Dr. Aníbal Rodrigues Dias Correia, durante muitos anos Presi-

dente da Assembleia Geral, foi distinguido, por aclamação, como primeiro sócio benemé-

rito da Associação. Em 3 de julho de 1955, o parque de viaturas passou para a garagem 

do senhor Dr. Fernando Serra Martins, na Rua Direita, hoje com os números 28 e 30, 

pagando a Câmara Municipal a renda, no valor de trezentos escudos mensais, continuan-

do a sede da Associação na mesma Rua Direita, na casa hoje com o número 13, proprie-

dade do senhor António Ferreira, comerciante desta Vila. Finalmente, em 12 de outubro 

de 1957, foi pedida pela Direcção e autorizada pelo senhor Inspector de Incêndios da 

Zona Sul e Comandante dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, Major Ribeiro Viana, a vinda 

semanal a Óbidos do subchefe daquele batalhão, senhor João Vieira Barquinha, para dar 

instrução regular ao nosso Corpo de Bombeiros.   

 

 

 
Comandante do Quadro de Horna 

Frederico Garcia   

No terminar de qualquer época é sempre o 

momento de fazer o balanço. Números e 

mais números são apresentados. Vêem-se 

os resultados, analizar-se os métodos, e 

proferem-se conclusões. Ano após ano é 

assim. Poder-se-ia referir, só no concelho 

de Óbidos, os mais de 20 mil euros gastos 

em combustíveis, ou os mais de 1000 efeti-

vos envolvidos, em apenas três meses. De 

Julho a Setembro muito se fala sobre os 

Bombeiros. Abrem-se telejornais, capas de 

jornais, falando do trabalho dos Bombei-

ros. Do espírito de sacrifício dos Bombei-

ros, do risco que homens e mulheres cor-

rem para salvarem os bens e a vida do 

próximo. Ano após é ano é assim. Quando 

vimos os “soldados da paz”, temos de ver 

para além da farda. Muitos os consideram 

não soldados mas “heróis da paz”. Temos 

de ver a alma destes homens e mulheres 

que durante um ano completo dão, volun-

taria, e incognitamente, ou seja, com detri-

mento das obrigações familiares, longe de 

qualquer recompensa financeira digna, ou 

afastada de qualquer louvor, dão a ajuda 

ao próximo. A dádiva ao próximo vai para 

além do trabalho físico do apagar o incên-

dio ou prestar o socorro a uma vítima, 

estende-se ao sentimento com humildade, 

de carinho na ajuda, da palavra amiga que 

saí, não da boca, mas do coração, da atitu-

de de respeito e incentivo àqueles que 

perderam algo. A todos os Bombeiros 

(fardados e sem farda “família”) o nosso 

“Obrigado”. A todos os populares que sem 

farda, ajudam na luta pela ajuda ao próxi-

mo incognitamente também o nosso 

“Obrigado”. São exemplos desses, de uma 

verdadeira assistência social, que deve-

mos enfatizar e enaltecer. 

 

 

O  Presidente de Direção  

 Dr.º Rui Vargas  
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Em destaque                 Incêndios Florestais   
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Os incêndios florestais, além de serem considerados um flagelo de Verão para os bombeiros, têm elevados impactos ambientais, sociais e económi-

cos. Ao nível ambiental destacam-se: o aumento das emissões de gases nocivos, o aumento do fenómeno de erosão e consequentemente de desliza-

mentos de terras devido à destruição da camada superficial vegetativa, a maior suscetibilidade das áreas onde se verificaram incêndios a cheias, a 

destruição da fauna e da flora.  

Os incêndios destroem a floresta e por consequente, o risco de incêndio faz diminuir o seu valor. Este é um fator preocupante uma vez que o sector 

florestal tem elevada importância na economia nacional. Analisando as referências anteriormente apresentadas importa na vertente direta inerente 

às missões dos bombeiros ressalvar que mais importante que tudo, os incêndios constituem uma ameaça à segurança das pessoas e bens, são 

responsáveis pela morte de bombeiros, civis e pela destruição de habitações e outro património. 

Assim, percebe-se que os incêndios são um grande problema que destrói ecossistemas provocando a extinção de varias espécies e ao mesmo tem-

po atinge a população mais carente.  

Face ao quadro anteriormente apresentado é fácil constatar que os incêndios florestais têm um grande significado no desenvolvimento económico e 

social do nosso Pais e pelo facto as missões atribuídas aos bombeiros, no âmbito do combate aos incêndios florestais, são preponderantes para a 

sustentabilidade da economia na área florestal e no desenvolvimento das condições ambientais. 

É neste enquadramento que ano após anos os bombeiros no geral, e em particular os bombeiros afetos ao Corpo de Bombeiros de Óbidos unem 

esforços para minimizar e mitigar os prejuízos provocados pelos incêndios florestais nos diversos âmbitos anteriormente referenciados, sendo 

possível constatar um espirito de união, sacrifício, disponibilidade e entrega, que em muito dignifica os valores pessoais e sociais das mulheres e 

homens que abdicam de períodos de tempo significativos da sua vida pessoal e familiar em prol de proteção de pessoas e bens, que anualmente são 

ameaçados pelos incêndios destruidores da natureza. 

Importa nesta fase de avaliação pós incêndios enaltecer e reconhecer o trabalho desenvolvidos pelos BOMBEIROS do Corpo de Bombeiros de Óbidos, 

assim como a precisa e imprescindível colaboração, direta ou indireta, que os membros da direção da Associação Humanitária do Concelho de Óbi-

dos e familiares e amigos dos bombeiros desenvolveram permitindo que na vertente logística nada falta-se aos homens e mulheres que arduamente 

e muitas das vezes no lumiar das suas capacidades físicas e psicológicas empenhavam toda a sua dedicação em prol da nobre causa que nos une, 

quer em intervenções especificas nos incêndios no concelho de Óbidos, assim como em todas as missões onde estiveram empenhados fora do con-

celho de Óbidos, em particular nos distritos de Viseu, Santarém, Leiria e Faro. 

Mais que um problema ambiental, os incêndios são um problema cultural e social e os responsáveis políticos têm o DEVER de reconhecer de uma 

forma condigna o esforço e a dedicação das mulheres e homens que ano após ano se dedicam VOLUNTÁRIAMENTE à causa das missões incumbidas 

aos bombeiros, e em particular no que se associa ao Combate aos Incêndios Florestais. 

2 Comandante  

Marco Martins 
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Instrução Semanal do Corpo de Bombeiros dedicada aos veículos 

Bombeiros de Óbidos assinam protocolos com novas empresas  

No passado dia 31 de maio de 2012, a Instrução Semanal do 

Corpo de Bombeiros foi dedicada aos veículos elétricos e 

aos seus potenciais riscos para os Bombeiros no decurso 

das ações de socorro.  

Contou com duas participações muito importantes e decisi-

vas na abordagem formativa: A TOYOTA na pessoa do Sr. 

Gonçalo Tavares, chefe de vendas da CAETANO AUTO 

(Centro) e a PEUGEOT- Filipe Santos Silva, SA Concessioná-

rio. Durante a formação foram apresentados por parte das 

marcas dois carros Híbridos por forma a que o Corpo de 

Bombeiros pudesse conhecer estes novos equipamentos e 

perceber todos os procedimentos a ter em consideração, sobretudo em ações de desencarceramento neste tipo de veículos. 

 O Corpo de Bombeiros adquiriu assim conhecimentos que poderão ser determinantes no salvamento de vitimas, na sua própria prote-

ção e que tornarão certamente o seu desempenho mais eficaz.  

Departamento de Comunicação e Imagem   

Cada vez mais se fala de crise. Este é um sentimento transversal a to-

dos os cidadãos, incluindo as empresas, de forma mais ou menos acen-

tuada. As associações de Bombeiros não são exceção. Também é certo 

que os cortes orçamentais têm trazido muitos dissabores a algumas 

corporações de Bombeiros. Nesse sentido, têm os Bombeiros que en-

contrar formas mais ou menos engenhosas de conseguir manter os 

seus financiamentos, sob pena da possibilidade da diminuição da quali-

dade dos serviços prestados. Mas, nem sempre é fácil, uma vez que a 

área da proteção e socorro é bastante específica. E não será errado 

pensarmos que este socorro deveria ser garantido, não à custa do 

tecido empresarial, mas sim das instâncias competentes. No entanto, no 

seio dos bombeiros existem profissionais extremamente competentes 

nas mais diversas áreas de trabalho! Porque não valorizar essas com-

petências e utilizá-las em benefício das empresas? Uma das formas 

encontradas pelos Bombeiros de Óbidos foi a criação de uma quota-

empresa. Desta forma podemos tentar fazer face à quebra de receitas, 

permitindo também às empresas dar o seu contributo para um bem 

comum, o socorro.  Como será fácil perceber, não poderíamos simples-

mente pedir sem retribuir. Foram então criadas  soluções que permitem 

aproximar os Bombeiros de Óbidos dos empresários. Com uma pequena 

contribuição mensal as empresas poderão usufruir de horas e descon-

tos em formação, permitindo assim dar cumprimento ao estipulado na 

legislação laboral (35 horas de formação anual), bem como o apoio no 

teste do plano de emergência (vertente da evacuação). Outros benefí-

cios passam ainda pelos descontos em produtos ou serviços entre as 

empresas associadas. Recordo que os valores das quotizações se inse-

rem nas condições mencionadas no Estatuto de Mecenato. Até ao mo-

mento contamos já com cerca de 15 empresas que se juntaram a este 

projeto! Alguns dos exemplos são a Águas do Oeste, Sogerela, Auto-

Júlio, Frutóbidos, Ginásio Balance Club...  Só com o apoio de todos pode-

remos prosperar e manter o nível de qualidade a que habituámos a 

nossa população. Às empresas associadas, um MUITO OBRIGA-

DO. Aquelas que ainda não o são, gostaríamos de poder contar convos-

co! 
Álvaro Ribeiro 

Departamento de  Empresas 
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“Vigiles  Oppidum” –  Bombeiros de Óbidos partic iparam no Mercado Medieval de Óbidos   

Em 2012, os Bombeiros Voluntários de Óbidos participaram no Mercado Medieval com um a tasquinha na Cerca do Castelo, juntando-se, 

às restantes Associações do Concelho que à dez anos garantem a vertente gastronómica do evento. Utilizando unicamente produtos 

disponíveis durante a Idade Média, bem como receitas retiradas de livros da época, meticulosamente escolhidas para o efeito, os Bom-

beiros de Óbidos satisfizeram  até os mais exigentes visitantes que durante um 

mês encontraram  no certame as várias propostas que esta Associação Humani-

tária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos teve para oferecer. 

“Vigiles Oppidum” foi o nome escolhido para batizar o espaço. E não foi escolhido 

ao acaso. Considerando a História do combate a incêndios, o termo “Vigiles”, que 

significa Vigilantes, deriva dos tempos romanos, tendo este sido o nome dado pelo 

Imperador Augustus à primeira brigada de fogo conhecida na História. Os 

“bombeiros”, na altura eram, “vigilantes”, pois patrulhavam as ruas, apagando 

também fogos quando estes ocorriam. Por outro lado, a palavra, Oppidum, está na 

origem da palavra Óbidos. Os trajes adotados para os colaboradores, bombeiros, 

familiares de bombeiros, associados e amigos dos Bombeiros, foram também 

motivo de pesquisa, embora aí o desafio tivesse sido maior.  Com a  participação 

dos Bombeiros de Óbidos pretendeu-se , realçar o papel dos Bombeiros ao longo 

na História. Embora a constituição formal de equipas de combate a incêndios 

ocorresse séculos mais tarde, a função de “Bombeiros” sempre existiu, fosse 

através de membros de ordens religiosas ou pela acção de um simples cidadão. 

Em sequência da participação dos Bombeiros de Óbidos no Mercado Medieval, os mesmos  promoveram um almoço convívio no passado 

dia 29 de setembro, na Casa da Praia – Bom Sucesso em Óbidos. Esta iniciativa teve como principal objetivo agradecer a todos que co-

laboraram  direta ou indiretamente com a participação dos Bombeiros de Óbidos no  “Mercado Medieval”, com a sua tasquinha “Vigiles 

Oppidum”. O sucesso desta participação e do esforço de todos, permitiu angariar fundos  para a aquisição de material e equipamento. 

Tanto ou mais importante que a colaboração prestada, estão associados os  valores e por inerência o reconhecimento público às pesso-

as que permitem o desenvolvimento e as  dinâmicas das instituições, pelo facto, a direção da  Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Óbidos  (AHBVCO) determinou, que independentemente dos resultados obtidos, tinha o  dever da demonstra-

ção de resultados e por consequente, além do balanço  financeiro inerente ao evento, foi apresentado neste dia a todos os presentes  no 

almoço convívio, incluindo os autarcas da Camara Municipal de Óbidos (CMO), a nova viatura adquirida recentemente pela AHBVCO atra-

vés de  Fundos Comunitários e apoio da CMO.  Durante todo o dia foi possível constatar o franco e saudável convívio entre mais de 80 

pessoas presentes, num ato de pura confraternização conjunta,  assim como realizar algumas atividades como karaoke, futebol, jogo de 

cartas,  etc. As dezenas de crianças presentes, bem como todos os adultos tiveram a  oportunidade de realizar passeios experimentais 

no novo veiculo de combate a  incêndios afeto ao Corpo de Bombeiros de Óbidos (CBO), com explicação de todas as funcionalidades do  

mesmo. Departamento de Comunicação e Imagem   
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Figurante no Mercado Medieval faz doação aos Bombeiros Voluntários de Óbidos 
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Américo Barros, de 78 anos, reformado e residente em Cal-

das da Rainha, doou à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho de Óbidos mais de € 1.100,00 (mil e 

cem euros), resultado da sua prestação no Mercado Medieval 

de Óbidos (que decorreu entre 19 de Julho e 12 de Agosto), co-

mo figurante, já conhecido o “mendigo leproso”. 

Há oito anos que este figurante participa no Mercado Medieval 

de Óbidos, oferecendo os donativos angariados ao longo do 

evento a Instituições do Concelho de Óbidos, tendo sido os 

Bombeiros de Óbidos a Associação escolhida para 2012. Assim, 

no dia 17 de Agosto, pelas 15h00, o Sr Américo dirigiu-se ao 

Quartel de Bombeiros e ofereceu vinte e cinco quilos de moe-

das, correspondendo a €1.169,92 (mil, cento e sessenta euros e 

noventa e dois cêntimos), de donativos conseguidos ao longo 

dos 16 dias do evento. 

A Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-

rios do Concelho de Óbidos vem, assim, publicamente agrade-

cer a disponibilidade e gentileza deste cidadão na oferta deste 

generoso donativo que irá ser utilizado para aquisição de equi-

pamento necessário para o Corpo de Bombeiros. 

 

Corpo de Bombeiros de Óbidos com EPI completo para os seus Bombeiros  

O Corpo de Bombeiros de Óbidos terminou mais um ciclo, depois do processo de inves-

timento em Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para todo o seu Corpo Ativo.  Ao 

longo de cinco anos e  depois de muito esforço, a proteção individual  dos Bombeiros 

fica assim completamente assegurada, estando os operacionais  devidamente  

“protegidos, para proteger”. Todos os Bombeiros  estão neste momento detentores de 

material diferenciado, ficando todos possuidores de: luvas, botas, calça, casaco, capa-

cete, cogula e peça facial que para além das  questões de segurança, proporcionam 

uma maior eficácia no combate aos incêndios urbanos ou florestais, ações de desen-

carceramento entre outras. Cada Bombeiro tem agora  o seu equipamento para  uso 

individual,  e  assim estará menos exposto a riscos suscetíveis de ameaçar a sua saúde, 

criando condições adequadas para fazer face as diversas adversidades a que os Bom-

beiros são submetidos nas várias atividades a que tantas vezes são chamados a inter-

vir. Sendo a  segurança um fator fundamental, o sucesso das medidas individuais de 

proteção de cada Bombeiro foi uma prioridade para o Comando do Corpo de Bombeiros 

de Óbidos. 

Departamento de Comunicação e Imagem   

Departamento de Comunicação e Imagem   

http://www.bombeirosdeobidos.pt/informacao-a-populacao/noticias/143-figurante-no-mercado-medieval-faz-doacao-aos-bombeiros-voluntarios-de-obidos
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Ocorrências de Incêndios Florestais  
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Coordenador da  Central de Comunicações   

Álvaro Almeida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inc. Pov. 
Florestal

Inc. Agrícolas Inc. Incultos Total

38

2

43

83
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