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       É objetivo 

dos Bombeiros, 

além de muitos 

outros, o contri-

buto para o bem-estar da 
população. Apesar de este 

propósito só ser compreendi-
do quando, na realidade, é 

necessária a presença dos 

Bombeiros, a sociedade de 

alguma forma já vai tendo este 

entendimento. 

Para fazer face a este propó-

sito os Bombeiros passam por 

várias etapas de desenvolvi-

mento. A aquisição de equipa-

mentos, o recrutamento de 

Bombeiros e a sua formação 

serão certamente as mais 

importantes. 

Para fazer face a este desígnio 
o nosso Corpo de Bombeiros 
iniciou no passado dia 1 de 

novembro uma Recruta com 
24 novos “candidatos a Bom-

beiro”. 

Estes novos elementos serão 
alvo de intensa formação no 

âmbito do “Curso de Instrução 
Inicial de Bombeiro” e poste-

riormente em contexto de 
trabalho, concluindo após 12 

meses o processo de 

“Formação Inicial”. 

Devendo a formação ser con-

siderada como um processo 

continuo no que se refere à 

proteção e socorro, este 

período formativo acompanha-
rá de forma especial todos 

estes candidatos ao longo das 
suas carreiras. 

Hoje, muitos desafios são colo-

cados a estes Voluntários face 

à transversalidade de ocor-

rências a que os Bombeiros 

são chamados a intervir, sen-

do necessária uma grande 

coordenação e trabalho de 

equipa para se poder garantir 

uma apropriada preparação 

para a prestação de socorro. 

Estes elementos irão conviver 

de perto com riscos evidentes 

e com o dramatismo para que 
possam desenvolver da melhor 
forma a sua missão. 

Este é um “voluntariado” que 
assenta em elevados níveis de 

exigência, rigor e profissiona-

lismo, mas também em valores 
nobres, como solidariedade, 

camaradagem e amizade. 

Para estes 24 Estagiários tra-

ta-se certamente de um desa-
fio para a vida. Seguramente 

haverá oportunidade para 

conviver com momentos dra-

máticos, alguns deles inimagi-

náveis, mas também com 

outros de hilariante regozijo 

pelo prazer do dever cumpri-

do. 

E se existe a sensação de 

satisfação, o sentimento de 
que tudo o que está ao nosso 

alcance foi feito e houve êxito 

na atuação, será certamente o 

culminar de mais uma ação de 

socorro.                                     

 

Comandante 

Sérgio Gomes  
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Memórias— Renovação e Progresso – Um Passo em frente (parte I) 

Crónica da direção -  Fi lho És.  Pai Serás 
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Em março de 1959 foi eleita nova Direção presidida pelo Senhor Albino 
Pereira da Costa Júnior. 

 
Nessa altura o Corpo de Bombeiros estava sem comandante, uma vez 

que o Comandante Mexia Costa tinha apresentado a sua demissão em 28 
de março do ano anterior. 

 
Meses mais tarde, o Senhor Presidente da Direção convidou para 

Comandante do Corpo Ativo, um jovem obidense de vinte e quatro anos 
de idade que tinha concorrido e ficado na secretaria da Câmara Munici-

pal de Óbidos e que até então poucos contactos ou conhecimentos tinha 
com a Associação dos Bombeiros de Óbidos. 

 

Aceite o convite com a inconsciência dos verdes anos, foi a candidatura 
proposta enviada, para ser homologada, ao Inspetor de Incêndios da 

Zona Sul, Coronel Ribeiro Viana. 
 

Constou mais tarde, por inconfidência de alguém, que ao receber a 
proposta, o Senhor Inspetor terá dito: “tragam-me cá o menino, que 

quero conhecê-lo.” 
 

A entrevista correu bem, houve troca de correspondência entre a Ins-

peção de Incêndios e a Câmara Municipal de Óbidos, e com a anuência  
desta, o candidato ficou uma semana em estágio no Batalhão de Sapado-

res de Bombeiros de Lisboa, na Avenida D. Carlos I, porque o Senhor 
Inspetor não era para graças e entendia que ter conhecimento teóricos 

é óptimo mas não chega, era preciso saber aplica-los na prática. 
 

Assim homologada a candidatura em 29 de novembro de 1958, o novel 
Comandante compreendeu desde logo que ia comandar homens de qua-

renta e cinquenta anos de idade, e sabendo dar-se ao respeito também 
sempre os respeitou, criando-se assim um forte espirito de equipa, que 

mais tarde se transformou mesmo em sincera amizade. 

 

 

Comandante do Quadro de Honra 

Frederico Garcia   

Filho És, Pai Serás 
 

Os Bombeiros de Óbidos fizeram o apelo, e a 
população respondeu "presente", ao ter inicia-

do em 2012 a recruta com o maior número de 
inscrições nos 85 anos de história da Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Óbidos. 

 
Estão de parabéns os novos recrutas por dis-

pensarem da sua vida pessoal, familiar e por 
vezes até profissional para abraçarem a causa 

dos Bombeiros. 

 
Na sua intenção está o espirito altruísta que 

os move, pois não existem regalias para além 
do olhar do seu par, de agradecimento no 

momento da necessidade. 
 

Não existe um sistema de saúde próprio, ou 
um conjunto de benefícios, regalias significati-

vas, ou um qualquer subsídio de risco, de 
quem arrisca muitas vezes com a própria vida, 

para salvar o seu semelhante. Aliás, as poucas 

regalias ou benefícios que existiam têm vindo 

a ser retiradas, em nome da chamada 
"poupança", quando a verdadeira 'poupança" 

está na prevenção e no trabalho voluntário 
feito por estas mulheres e homens. 

 
O captar novos Bombeiros é nos nossos dias 

um grande desafio para as Associações e 
Corpos de Bombeiros. Em causa não está, 

muitas vezes, a falta de vontade das pessoas, 
mas uma legislação fora do contexto da reali-

dade dos Bombeiros e da realidade atual. Esse 
foi igualmente o entendimento do Legislador, 

tanto mais, que alterou a Lei. Já a partir de 

Fevereiro próximo, aumentou a idade para 
ingressar nos Bombeiros para os 45 anos de 

idade, idade até à qual muitos homens e 
mulheres, muito podem ajudar e aprender, na 

pleinitude das suas capacidades e conheci-
mentos, e dotados de uma experiência de vida, 

útil em muitos momentos. 
 

Diz o ditado "Filho és, Pai serás" é o que vimos 
quando olhamos para cada nova recruta num 

Corpo de Bombeiros. Vimos um conjunto de 

pessoas que independentemente da idade, 

profissão, sexo têm no seu profundo ser a 
vontade, desprovida de qualquer sentimento 

de reconhecimento ou beneficio próprio, aju-
dar o próximo. 

 
Ao agradecer ou homenagiar aqueles que 

neste momento abraçaram a causa de ajudar 
o próximo, estamos a agradecer e homenagiar 

todos os Bombeiros, que também pela recruta 
já passaram e a seu tempo, tomaram a nobre 

decisão de Ser Bombeiro. 
 

Mas também, porque cabe aos Bombeiros e 

aos mais "velhos" (experientes) ensinarem os 
mais "novos" (recrutas), como um dia outros o 

fizeram, e mais tarde estes novos Bombeiros 
irão fazer. 

 
A todos os Bombeiros, recrutas, mas também 

àqueles que já não estão connosco, ou entre 
nós, os nossos Parabéns e Obrigado. 

 

O  Presidente de Direção  

 Dr.º Rui Vargas  



Página 3 Boletim Quadrimestral do Corpo de Bombeiros de Óbidos/ Nº 9 

Encerramento do Ano de Formação Interna do Corpo de Bombeiros  

O ano de 2012 foi um ano bastante produtivo em termos de formação. 

Não só na formação externa ministrada a entidades e empresas do 

concelho, bem como na própria aquisição de conhecimentos por parte 

dos Bombeiros deste Corpo de Bombeiros. Nesta área foram registadas, 

dentro do plano anual de formação, 32 instruções, que decorreram 

habitualmente às quintas-feiras entre as 21h00 e as 00h00. Contabilizá-

mos assim um total de 97 horas e foram registadas a presença 

de  577 bombeiros (média de 17 presenças em cada dia). As temáticas 

abordadas foram todas as determinadas pela Autoridade Nacional de 

Proteção Civil (ANPC), a saber: Organização e Disciplina; Veículos e 

Equipamentos; Nós, Manobras e Salvamentos; Emergência Pré-

Hospitalar; Salvamento e Desencarceramento; Salvamento em Edifícios; 

Incêndios Urbanos; Incêndios Florestais; Topografia e Provas de Orien-

tação; Simulacros. Na temática dedicada aos simulacros, o último do 

ano foi realizado no passado dia 22 de Dezembro.  

Tratou-se de uma situação de acidente envolvendo um despiste de um 

veículo ligeiro de passageiros, junto da Barragem do Arnóia. Neste exer-

cício foi possível testar a operacionalidade dos 21 elementos participan-

tes nas diversas áreas de formação. Tivemos assim o salvamento e 

desencarceramento, com o objetivo de extrair 2 vítimas que se encon-

travam no interior da viatura, em estado grave. Aliado ao desencarcera-

mento houve ainda a intervenção das equipas de emergência pré-

hospitalar a efetuarem a estabilização dos feridos. Como havia informa-

ção de um total de 4 vítimas foi necessário ativar a equipa de mergulho 

para proceder às buscas subaquáticas, tendo sido encontrada a 3ª 

vítima. Ainda imprescindível a utilização de equipamento de salvamento 

em grande ângulo para eventual resgate da 4ª vítima. O balanço final foi 

bastante positivo, não só pela forma como decorreu o exercício, mas 

também pelas conclusões acerca das necessidades pontuais de aferi-

mento de alguns conhecimentos técnicos para podermos sempre pres-

tar o melhor socorro possível. 

Aquisição de novo Veículo de Combate a Incêndios  

"O primeiro veículo de combate a incêndios, com características “todo-o
-terreno” de categoria pesado, chegou ao nosso Corpo de Bombeiros em 

1987, tratando-se de um Renault modelo 110/150, que ainda hoje mante-
mos no ativo, tendo sido alvo de algumas alterações. 

 
Treze anos volvidos, ao nosso parque automóvel foi adicionado 

outro veiculo com as 
mesmas capacidades 

mas mais aprimorado, 
com uma bomba acopla-

da mais potente, prote-
ções na cabine e outras 

inovações. Veiculo que 

também hoje, mantemos 
ao serviço. 

 
Passados mais  doze 

anos, voltamos a enri-
quecer a nossa fro-

ta automóvel, com a 
aquisição de um veículo 

de marca MAN de modelo TGM 13/290. A aquisição deste meio, ainda mais 
sofisticado quer ao nível do equipamento, da bomba acoplada, bem como 

dos sistemas de proteção do próprio veiculo e da sua guarnição, veio 

operacionalizar ainda mais o nosso Corpo de Bombeiros, face à cada vez 
mais exigente ação de combate a incêndios florestais. 

 
Com a designação de VFCI (Veiculo Florestal de Combate a Incêndios), o 

primeiro com esta designação, este meio apresenta uma boa prestação 
tanto em estrada como em todo-o-terreno, dispondo de uma caixa de 

velocidades de baixo e alto regime. No interior da cabine o espaço/
conforto é notável, tornando-se ainda uma mais-valia durante 

o período de incêndios florestais, onde por vezes existe a obrigatorieda-
de de se realizarem longas viagens para a prestação de auxílio nas mais 

variadas regiões do País. 
 

A segurança pessoal é outro 
fator a considerar neste veículo. 

Assim, toda a guarnição pode 
dispor de um sistema de ar 

comprimido com 

seis saídas diretas facilitando a 
respiração em ambientes hostis 

face à existência de muito fumo, 
bem como a existência de um 

sistema de springlers permitin-
do a utilização de água sob a 

forma de chuveiro, ao longo de 
todo o chassi e nas 4 rodas, que 

permite uma proteção importante aquando da circulação por áreas em 
chamas ou com temperaturas elevadas.” 

 

 

Departamento de Veículos 

Gonçalo Almeida 

Departamento de  Formação   

 Álvaro Ribeiro 
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Atividade desenvolvida pelo Corpo de Óbidos em 2012 
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2º Comandante  Marco Martins  

Em destaque      Formação/instrução – O paradigma do processo de aprendizagem                 

continuada dos Bombeiros 

Após cerca de 20 anos ao serviço dos Bombeiros Voluntários, tenho cada vez mais 

presente a importância e o significado prático da instrução / formação inerente ao 

processo de crescimento pessoal e profissional face às transformações associadas 

ao caminho que percorremos, podendo o mesmo, tornar-se num trilho de maior ou 

menor dificuldade em ser percorrido, na sequência dos objetivos que por nós são 

determinados. Desde o primeiro dia que ingressei nos bombeiros, a formação fez par-

te integrante do meu percurso, permitindo-me crescer em várias vertentes que pro-

porcionaram mudanças significativas no seio interno do Corpo de Bombeiros e por 

inerência na minha vertente pessoal e profissional.  Quero com esta pequena introdu-

ção manifestar uma constatação real que eventualmente poderá servir como modelo 

no processo de desenvolvimento que se pretende incrementar no seio interno do Cor-

po de Bombeiros de Óbidos, ou seja, proporcionar a todos os seus elementos oportu-

nidades que permitam o desenvolvimento pessoal e profissional em prol da associa-

ção e por conjugação direta na prestação do socorro à sociedade que servimos.  

Neste período especialmente importante associado à formação inicial de bombeiro 

que está a decorrer no Corpo de Bombeiros de Óbidos, importa referenciar o quanto 

é preponderante o exemplo que as mulheres e homens demonstram ao dispensar o 

seu precioso tempo dedicado a uma causa que a sociedade tende cada vez mais igno-

rar. Se existem modelos de referência que permitem analisar e por sua vez avaliar 

as causas associadas ao desenvolvimento da sociedade, das pessoas e por conse-

quência das instituições onde as mesmas estão inseridas, e com toda a certeza, a 

formação é algo que está direta e proporcionalmente associada ao crescimento das 

instituições, enquadrando-se o Corpo de Bombeiros de Óbidos neste cenário que tem 

repercussões ao nível do socorro que diariamente prestamos à sociedade. Para fina-

lizar é importante dirigir uma palavra de apreço e alento às mulheres e homens que 

durante todas as semanas, enquadradas na formação no processo de formação contínua do Corpo de Bombeiros, se deslocam no perío-

do pós laboral ao Corpo de Bombeiros para ministrarem e receberem instrução; às mulheres e homens que integram a instrução inicial 

de bombeiro (recruta), que durante mais de seis meses se dedicam à formação para poderem ingressar no quadro ativo do Corpo de 

Bombeiros e assim prestar socorro às pessoas e bens; às mulheres e homens que durante os fins-de-semana integram a instrução do 

Departamento de Socorros Especiais (DSE), permitindo a especialização em áreas específicas do salvamento como são exemplo o mer-

gulho, o salvamento em grande ângulo, e a busca e salvamento com cães.  A todas as mulheres e homens que direta ou indiretamente 

estão associadas ao desenvolvimento do Corpo de Bombeiros de Óbidos, dignificando a honrosa associação que condignamente repre-

sentamos, através da formação contínua que são sujeitos, um agradecimento público muito especial e particular pela forma 

dedicada e filantrópica que manifestam no cumprimento do seu nobre dever. 
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Prevenção ao evento “Óbidos Vila Natal” 
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A prevenção ao evento “Óbidos, Vila Natal”  foi realizada com recurso a diversas entida-

des, que atuaram nas mais distintas áreas de intervenção, durante o tempo em que este 

decorreu. Coube ao Corpo de Bombeiros de Óbidos gerir os recursos diretamente ligados 

à área da saúde e combate a incêndios, dotando o Posto de Socorros instalado no recinto 

do evento, com materiais necessários para qualquer intervenção de urgência/

emergência que pudesse vir a ocorrer durante o decurso do evento. Para a colocação dos 

equipamentos e consumíveis no posto de socorros foi tido em consideração o Plano Espe-

cial para a Vila Natal (PEVN), que identificava os principais riscos a nível dos divertimen-

tos e atividades instalados, quer no recinto da Cerca do Castelo, quer no exterior do 

espaço muralhado. Foram prestadas, 120 assistências, sendo que a maioria se trataram 

de pequenos traumatismos/quedas (47 vítimas) e pequenos ferimentos (59 vítimas).  

Quanto às faixas etárias, o maior número de incidentes verificam-se em indivíduos até aos 20 anos de idade. Das pessoas assistidas foram necessá-

rias evacuar para o CHO de Caldas da Rainha 6 vítimas que, devido à gravidade da situação, necessitavam de tratamento hospita lar. Existiram ainda 

alguns outros casos, nomeadamente pequenas quedas, em que não foi efetuado o transporte ao hospital mas que foi prestado, além dos primeiros 

socorros, um aconselhamento às vítimas para eventual recurso ao serviço de urgência hospitalar.                                                                                                         

  Departamento de Saúde 

Emídio Eusébio  

Campanha de Natal “Juventude Solidária” 

No passado dia 18 de dezembro de 2012, o Corpo de Bombeiros de Óbidos 

juntamente com o Centro da Juventude, Bombeiros Voluntários das Cal-

das da Rainha e Surfoz participou na entrega de brinquedos que foram 

recolhidos na  campanha “Juventude Solidária”.  

Esta campanha foi promovida pelo Centro da Juventude das Caldas da 

Rainha tendo o nosso Corpo de Bombeiros se associado. A entrega dos 

brinquedos foi feita na Cruz Vermelha das Caldas da Rainha que por sua 

vez fez chegar esta fantástica recolha a diversas famílias carenciadas do 

concelho das Caldas. 

 No mesmo dia chegaram também diversos brinquedos ao Serviço de 

Intervenção Social do Município de Óbidos recolhidos no âmbito desta 

campanha, por forma a que fossem também contempladas crianças do 

concelho de Óbidos.  

De realçar todo o esforço manifestado por tantos “anónimos”, que quise-

ram juntamente com o nosso Corpo de Bombeiros associar-se a este 

pequeno gesto de solidariedade.  

 

Departamento de Comunicação e Imagem  
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Festa de Natal do Corpo de Bombeiros de Óbidos  

Num ambiente de luz, brilho e magia, o Corpo de Bombeiros de Óbidos realizou a sua Festa de Natal no passado dia 01 de Dezembro de 

2012.  

Mantendo a tradição dos símbolos desta época, reuniram-se os Bombeiros e respetivas famílias, numa noite de celebração.  

Foi uma noite vivida e sentida por todos de uma forma muito especial, onde não faltaram sorrisos, a partilha e a cumplicidade de quem 

se dedica a ajudar o próximo.  

Bons momentos e uma grande vontade de eternizar todos estes sentimentos vividos ao longo de todo o ano. União, alegria, espír ito de 

responsabilidade e acima de tudo, a amizade, foram a base desta noite Natalícia.  

O Comando e a direção dos Bombeiros de Óbidos desejam que a mensagem de fé e esperança do Natal renove as forças do Corpo de 

Bombeiros para continuarem com dedicação e empenho a servir aqueles que em nós confiam.  

A todos renovamos os votos de um Feliz Natal, com a convicção que os objetivos serão sempre, a dedicação e o empenho constante, 

para que todos, possamos continuar a revelar a tarefa difícil de congregar dedicações individuais ao serviço da comunidade, contribuin-

do assim para o seu bem-estar. 

Departamento de Comunicação e Imagem  
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