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 Juvebombeiro no Corpo de Bombeiros de Óbidos 

 

Em Óbidos, 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 Bombeiros 

Portugueses, para congregar os jovens integrados nos quadros de pessoal, 

dos corpos de bombeiros voluntários ou mistos de todo o país. 

Criada à 12 anos é uma realidade em crescimento ao nível Nacional, 

firmada na adesão, até ao momento, de quase quatro mil jovens de vários 

Corpos de Bombeiros, sendo que o Corpo de Bombeiros de Óbidos 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 Juvebombeiro 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 Bombeiros.  

É objetivo da Juvebombeiro de Óbidos, que o plano de atividades para o 

corrente ano possa possibilitar o desenvolvimento e dinamismo de 
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atividades que permitam desenvolver o espírito de iniciativa, 

responsabilidade, entrega, motivação, cooperação, convívio e ação conjunta 

entre os jovens aderentes do Corpo de Bombeiros de Óbidos. 
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A prevenção é um dever da população… o socorro é nosso! 
Previna-se ajudando-nos a socorrê-lo. 

http://www.bombeirosdeobidos.pt/
mailto:comando@bombeirosdeobidos.pt
mailto:comunicação@bombeirosdeobidos.pt

