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Bombeiros de Óbidos promovem convívio 

Agradecimento aos Voluntários 

 

Os Bombeiros de Óbidos 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 colaboraram 

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 pessoas 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 demonstração 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 através 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 CBO, com explicação de todas as funcionalidades do 

mesmo. 

Corpo de Bombeiros de Óbidos 

Gabinete do Comando 
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A prevenção é um dever da população… o socorro é nosso! 
Previna-se ajudando-nos a socorrê-lo. 
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