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Óbidos, 04 de abril de 2014
Bombeiros de Óbidos elegem novos órgãos sociais
No passado dia 31 de março reuniu em Assembleia Geral a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Óbidos, da qual
resultou a aprovação de contas por unanimidade, numa das assembleias mais
participadas dos últimos três anos. Na apresentação de contas, o Presidente
da Direção referiu e agradeceu o trabalho desempenhado por todos os
Bombeiros, voluntários e profissionais, pelos colaboradores, pelos familiares
dos bombeiros e amigos da associação e pela direção que permitiu que no ano
de 2013 tivesse sido possível renovar o parque de viaturas com 4 novas
ambulâncias e ainda assim não diminuir a qualidade da prestação do serviço
de socorro e investir na formação e equipamento de proteção individual para os
seus bombeiros.
O ano de 2013 ficou ainda marcado pela nomeação do Comandante Carlos
Silva para Comandante do Corpo de Bombeiros de Óbidos e da Adjunto
Patricia Reis para a estrutura do Comando, que pelo trabalho desempenhado
mereceram da parte de Rui Vargas, Presidente da Direção, um especial
destaque com o respetivo agradecimento aos mesmos.
Ainda na mesma assembleia geral decorreu as eleições aos órgãos sociais,
mandato 2014-2016. Integram os novos órgãos sociais: Assembleia Geral: Luis
Salles, Paula Ganhão, Filipa Araújo, Carla Pinho e José Carlos Marques.
Direção: Rui Vargas, Rogério Pinto, Hugo Henriques, Tânia Teodoro, Nuno
Santos, José Carlos Mendonça, José Simões, Luís Lacerda e Heloísa Roque.
Concelho Fiscal: Eduardo João, José Oliveira e José Pereira.
Para a nova direção os tempos que se avizinham carecem de uma especial
aposta nas sinergias, a fim de reduzir custos e continuar a prestar o serviço de
socorro com a mesma qualidade que fomos habituados nos últimos anos.

No final da reunião foi homenageado o Dr. Frederico Garcia, que deixa o cargo
de Presidente da Assembleia Geral, pela sua dedicação aos Bombeiros por
mais de 50 anos, onde foi Comandante, Presidente da Direção, Presidente da
Assembleia e do qual é Comandante do Quadro de Honra.
A tomada de posse será no próximo dia 13 de Abril no aniversário.
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A prevenção é um dever da população… o socorro é nosso!
Previna-se ajudando-nos a socorrê-lo.

