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Vice-Presidente CE LBP

Parecia ser, à primeira vista um 
contrassenso, ou seja, tratar-se 
de uma instituição voluntá-
ria e a par não dar tréguas à 
cobrança dos seus serviços. O 
meu espanto foi indisfarçá-
vel, razão pela qual a resposta 
veio pronta e simples. Expli-
caram-me que, por serem vo-
luntários não recebiam indi-
vidualmente pela sua missão, 
mas que esta tinha um custo 
associado muito concreto, seja 
pelo trabalho executado, seja 

Um equívoco histórico 
BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

T rata-se de um equívoco 
histórico por cuja cor-
reção a Liga dos Bom-
beiros Portugueses 
(LBP) não tem deixa-
do de lutar. Trata-se de 
muitas vezes, de lutar 

contra o confundir, misturar ou 
baralhar, até intencionalmen-
te, o caráter voluntário com a 
eventual gratuitidade ou custo 
económico reduzido da missão 
dos bombeiros. A verdade é que 
tudo na vida tem um custo e se 
os bombeiros já são voluntários 
não é justo nem lícito que sejam 
eles também a arcar com os cus-
tos inevitáveis associados à sua 
atividade, sejam consumíveis, 
equipamentos, viaturas, infraes-
truturas e outras.

Preferencial ou tendencio-
nalmente gratuito ou mais ba-
rato não é, não pode ser sinóni-
mo nem quer dizer exatamente 
gratuito. Mas a questão é que é 
comum confundirem-se as coi-
sas. Inclusive, por esse fato, por 
vezes, tende até a desvalorizar-se 
a qualidade e a competência téc-
nica dos bombeiros voluntários, 
confundindo com possível ama-
dorismo ou mero voluntarismo 
só devido ao fato de não ser co-
brado ou sê-lo por baixo valor.

Quando mais uma vez, e têm 
sido muitas, a LBP volta à carga 
com a necessidade de corrigir 
ou alterar a lei do financiamen-
to das associações é porque tem 
a consciência de que os apoios 
por aí canalizados ficam siste-
maticamente aquém das neces-
sidades reais, até porque é de-
cidido tantas vezes com atraso 

relativamente à realidade ou 
à partida abaixo do computo 
feito.

As contas são fáceis de fazer. 
É só saber quanto recebem e 
quanto despendem as associa-
ções para cumprir diariamen-
te a sua missão. No final, por 
norma, fica a faltar, fica um 
défice crónico que já nem o 
fundo de tesouraria que mui-
tas vezes disfarçava agora pode 
esconder.

Este é o argumento princi-
pal da LBP, não o único, para 
provar que, na realidade, as 
associações são os principais 
investidores na proteção civil 
em Portugal e que esse papel 
não tem sido devida e justa-
mente reconhecido através 
do ressarcimento dos valores 
que gastam e vão adiantando 
na sua atividade e que acabam 
por nunca receber na totalida-
de.

Todo o ato tem um custo as-
sociado. No caso dos bombei-
ros também. Todos sabemos, 
à partida, quanto custa cada 
um dos vários tipos de inter-
venção, seja pré-hospitalar, in-
cêndio rural, florestal, urbano 
ou industrial ou socorro ro-
doviário. Isto para não falar de 
outros custos associados tan-
tas vezes ocorridos de avarias 
nos equipamentos, perdas ou 
danos noutros que nunca são 
devidamente repostos.

Um Estado dito parceiro, 
mas à face da lei tutela, in-
fluencia, direi mesmo inqui-
na, o relacionamento e acaba 
por determinar aquilo que 
não é determinável unilate-
ralmente, como acontece, e 
decide sempre, mesmo que 
pomposamente se diga que 
os bombeiros foram ouvidos, 
sem que se conheçam de fato 
as razões aduzidas por estes, 
quando se criam leis regulado-
ras para o setor.

Nos Estados Unidos da 
América profundos, de que ha-
bitualmente não se fala e que 

se identifica com a ruralidade 
daquele continente, encontrei 
uma vez um corpo de bombei-
ros integralmente voluntário 
que apenas fazia emergência 
pré-hospitalar. Mesmo nesse 
destino, longínquo dos gran-
des centros, possuíam um 
conjunto significativo de am-
bulâncias de socorro, inclusi-
ve o último grito do melhor 
que se carroçava então no seu 
país nesse domínio.

Na primeira visita que lhes 
fiz fiquei chocado ao entrar na 
célula sanitária e verificar que 
em local apropriado se encon-
trava um terminal bancário. 

pelo dispêndio em oxigénio, 
medicamentos e outros con-
sumíveis, que tinham que le-
gitimamente cobrar. Até por-
que, explicaram-me, todos os 
investimentos já realizados ou 
previstos naquilo que víamos, 
instalações, equipamentos, 
consumíveis e viaturas, de-
pendiam exclusivamente do 
resultado da cobrança pelos 
serviços prestados.

Trata-se naturalmente de 
uma cultura diferente das nos-
sa, assente em regras e pres-
supostos também diferentes. 
Mas também não deixa de ter 
algumas analogias com a nos-

sa realidade ou com a clareza 
que tendo faltado em Portugal 
no passado, na destrinça entre 
voluntariado e recursos asso-
ciados ao socorro, leva a que 
hoje continuemos a lutar por 
um financiamento justo e real 
das atividades das associações 
de bombeiros em prol das po-
pulações.

Ao longo do tempo, como é 
sabido, as associações não fica-
ram de braços caídos. Muitas 
vezes desenvolveram e ainda 

desenvolvem atividades cuja 
finalidade é obter receitas para 
investir no socorro. Essa situa-
ção, com o passar do tempo, de 
complementar e supletiva, con-
tudo, passou praticamente a 
obrigatória em face da falência 
do cumprimento da totalidade 
das responsabilidades do Esta-
do para com os bombeiros, que 
a LBP tem denunciado teimosa e 
frequentemente.

Nos tempos recentes as as-
sociações têm contado com as 
autarquias na correção de in-
justiças passadas e presentes do 
próprio Estado. E, caso a situa-
ção venha a evoluir para uma 

parceria Estado/autarquias/asso-
ciações o cerne da questão estará 
sempre, não só no modelo e ter-
mos do financiamento, mas, em 
particular, nos valores a praticar. 
De uma vez por todas, conforme 
defende a LBP, não podemos con-
tinuar assentes em boas inten-
ções, mas mal traduzidas no con-
creto dos números e das contas a 
assumir e a pagar por conta das 
missões executadas.
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Cmdt. Jaime Marta Soares

A razão de ser é continuar

A todos nós, en-
quanto bombei-
ros, comandos 
e dirigentes das 
associações e cor-
pos de bombei-
ros, tem cabido 
testemunhar e 
protagonizar os 
momentos im-

portantes que a Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP) viveu 
e gerou nos últimos tempos. 
Momentos que, pela proximi-
dade, muitas vezes, nem sempre 
temos sabido valorizar ou teste-
munhar suficientemente, mas 
que, feito o balanço rigoroso de 
todos deles, com facilidade che-
gamos à convicção que marcam 
e vão continuar a marcar a histó-
ria da nossa confederação. Parti-
cularmente os últimos tempos, 
que me permito sinalizar como 
desde 2012, em que a LBP deu pas-
sos significativos e que se reper-
cutiram nos bombeiros, nas suas 
associações e corpos de bombei-
ros. Inclusive, sem desvalorizar 
os restantes, a obtenção de uma 
sede digna do nome, da dimen-
são e da funcionalidade que a 
atual tem. Aliás, a primeira digna 
desse nome numa história tão 
longa e rica como a nossa confe-
deração já leva.

Nesse mesmo período houve 
também que arrumar a casa e, 
entre outras coisas, por termo a 
experiências falhadas ou desade-
quadas levadas a cabo pela LBP 
anteriormente. Não estará em 
causa a bondade de algumas des-
sas iniciativas ou das intenções 
que as acompanhavam, mas a 
oportunidade, a viabilidade e 
sustentabilidade da sua prosse-
cução. Tendo em conta inclusive 
a necessidade pronta e urgente, 
como agora tem acontecido, de 
reduzir custos e gerir com par-
cimónia e rigor os recursos exis-
tentes.

O hotel de Monforte, a Segu-
rifénix e a Contabilifénix foram 
iniciativas abandonadas. A pri-
meira, por ser uma sorvedora de 

dinheiro de reduzido impacto 
social no apoio aos bombeiros, 
e as restantes por não se ade-
quarem à função principal e 
primordial da LBP.

A LBP completou no 
passado dia 18 de agosto, 
90 anos de existência. E, 
nesse dia, fizemos questão 
de assinalar a efeméride 
lembrando a sua importân-
cia, após tantos anos venci-
dos desde a decisão de arrojo 
da sua criação, mas também 
assinalar e homenagear as su-
cessivas gerações que lhe têm 
sabido dar continuidade.

A nossa confederação tem 
liderado um conjunto muito 
significativo de questões, to-
das associadas aos bombeiros 
e às suas associações e corpos 
de bombeiros, sempre na pros-
secução da continuidade, defe-
sa e apoio real do voluntaria-
do, de mais formação e meios 
de proteção, reivindicando no-
vos e mais atualizados meios 
de combate a todos os tipos de 
sinistros, e exigindo recursos 
que garantam a sustentabili-
dade da suas associações para 
que seja possível a consequen-
te competência técnica e capa-

cidade humana para o desem-
penho da sua missão de “Vida 
por Vida”.

Ao curvarmo-nos perante a 
memória e o legado de todos 
os bombeiros, elementos de 
comando e dirigentes que no 
seio da confederação soube-
ram levar bem alto e honraram 
o nome dos bombeiros e a sua 
missão de “Vida por Vida” ao 
longo de tantos anos, neste 
momento, homenageamos es-
pecialmente aqueles que per-
demos no campo de batalha, 
sufragando todos eles e, em 
particular, os cinco bombeiros 

falecidos este ano ao serviço 
de Portugal e dos Portugueses. 
Mais prova inequívoca da de-
terminação, do empenho e da 

abnegação dos bombeiros, 
até ao limite da sua própria 
existência, em prol da de-
fesa e socorro dos portu-
gueses não poderá haver.

Em memória de todos 
eles, a LBP vai continuar a 

defender a criação, com a 
dignidade que se exige e me-

rece, do Monumento Nacional 
ao Bombeiro, que seja símbolo 
do reconhecimento de Portu-
gal aos seus Bombeiros, mas 
também testemunho para as 
gerações vindouras da história 
de ouro que os nossos bombei-
ros têm escrito.

As várias décadas de histó-
ria da LBP têm sido marcadas 
por muitos temas, aos quais os 
dirigentes da LBP têm dado a 
maior atenção e pugnado pela 
sua defesa e concretização. Aos 
sucessivos Governos, sem ex-
ceção, a LBP tem sabido, com 
frontalidade, lealdade e rigor, 
apresentar as reivindicações 
dos bombeiros, muitas vezes 
em cenários influenciados por 
dificuldades sentidas no país, 

mas também pelo desinteresse 
de alguns que entendem sobre-
por o individual ao coletivo. Esse 
é um caminho a inverter com 
carater de urgência levando por 
diante reformas importantes a 
que a todos sem exceção deve 
obrigar. 

E, mesmo consciente dessas 
mesmas dificuldades, a LBP, pela 
oportunidade das suas chama-
das de atenção, não tem deixado 
de demonstrar até à exaustão o 
que se tem traduzido numa pro-
funda injustiça da sociedade e do 
Estado em não compensar devi-
damente os bombeiros por tudo 
o que fazem sem pedir nada em 
troca, salvo mais meios e recur-
sos que lhes permitam socorrer 
melhor os seus concidadãos.

O recente e trágico episódio 
ocorrido no combate a um in-
cêndio rural em Castro Verde, 
que resultou em ferimentos gra-
ves num bombeiro e na morte 
de outro, e que se prende com a 
exaustão dos EPI florestais, para 
além da validade e da eficácia 
exigíveis, levou-nos mais uma 
vez, mas não nos cansaremos de 
o fazer sempre, a exigir que tal 
não se repita, na defesa da inte-
gridade física dos bombeiros e 
do respeito que todos lhes de-
vem demonstrar, pelo esforço, 
pela abnegação, mas também 
pela competência, pelo saber e 
pela convicção plenamente de-
monstrados.

A LBP foi criada por vontade 
expressa dos bombeiros, dos 
comandos e dirigentes das asso-
ciações e corpos de bombeiros e 
essa matriz e razão de ser conti-
nua perene, plena de conteúdo e 
dinâmica.

Ao completar 90 anos, a LBP 
renova a vontade de continuar a 
pugnar pelo apoio aos bombei-
ros, já que estes são o maior Exér-
cito de Soldados da Paz e da Vida, 
e a quem os Portugueses diaria-
mente confiam a defesa das suas 
Vidas e Haveres.
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A ABRIR...

gentemente corrigida”. 
A confederação adverte ain-

da “o Governo e a AGIF, para 
que não brinquem com coisas 
sérias, já que se trata da vida e 
da segurança dos bombeiros, 
de Portugal e dos portugueses”, 
lembrando que só este ano “já 
há a lamentar a morte de qua-
tro bombeiros em incêndios 
rurais”.

LBP ADVERTE

A Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) la-
menta que, “enquan-
to os bombeiros con-
tinuam à espera de 
verem substituídos 
os equipamentos de 

proteção individual (EPI) para 
o combate aos fogos florestais 
com que andam há anos – e que 
já perderam o prazo de valida-
de e de resistência ao fogo –, o 
Governo permita que a Agência 

para a Gestão Integrada de Fo-
gos Rurais (AGIF) brinque com 
coisas sérias, transformada em 
promotora de espetáculos, 
numa clara postura de show 
business irresponsável em que 
vai gastar 185 mil euros”, isto 
enquanto “os bombeiros con-
tinuam a dar o seu melhor, a 
correr riscos todos os dias no 
combate aos fogos e no socor-
ro às populações”.

Em comunicado a confede-

ração denuncia:
“O que a AGIF gasta em es-

petáculos, sob a designação 
de “Não brinques com o fogo”, 
seria fundamental para repor 
milhares de EPI cuja validade 
está mais que ultrapassada”. 

Para a LBP os espetáculos de 
sensibilização “até poderão vir 
a ser úteis (se devidamente tes-
tados os seus impactos), mas 
só e sempre depois de supera-
das todas as prementes neces-

sidades operacionais que per-
mitam participar no combate 
com mais meios e mais segu-
rança para os bombeiros”. 

Até que isso aconteça a liga 
considera “vergonhoso que se 
delapidem verbas em inicia-
tivas, que não perdem opor-
tunidade, quando os bombei-
ros lutam com falta de meios 
de proteção, inclusive, para a 
garantia da sua integridade 
física, situação que deve ser ur- sofia.ribeiro@lbp.pt

AGIF não pode "brincar com 
coisas sérias"
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ATUALIDADE

COVID-19

O Presidente da Repú-
blica promulgou, a 10 
de agosto, a primeira 
alteração, por apre-
ciação parlamentar, 
ao articulado que 
estabelece “um regi-

me temporário e excecional de 
apoio às associações humanitá-
rias de bombeiros”, no âmbito 
da Covid-19.

O Decreto-Lei n.º 19/2020, de 
30 de abril, surge, assim, como 
resposta legislativa aos efeitos 
causados pela pandemia na 
atividade das associações hu-
manitárias de bombeiros, no-
meadamente originado pela 
diminuição abrupta do trans-
porte de doentes não urgentes, 
com um impacto muito signifi-
cativo na receita, agravada pelo 
acréscimo de despesas s com 
equipamentos de proteção indi-
vidual e material de desinfeção, 
que, inevitavelmente, conduziu 
as associações à debilidade fi-
nanceira que “pode comprome-
ter a atividade operacional dos 
corpos de bombeiros e, conse-
quentemente, a sua capacidade 
de resposta a situações de emer-
gência”.

Neste contexto, entendeu o 
Governo ser necessário apoiar 
estas instituições “de modo 
excecional”, desde logo com a 
controversa “antecipação de 
duodécimos do financiamento 
permanente que lhes é devido e 
da disponibilização de financia-
mento específico, que se desti-
nam a fazer face às necessidades 
de tesouraria, nomeadamente 
para assegurar o pagamento de 
salários”, o que em termos prá-
ticos atenua no presente, mas 
pode vir repercussões nefastas 
no futuro.

Os protestos setor, que a Liga 

de Bombeiros Portugueses 
(LBP) fez ecoar, acabaram por 
determinar movimentações 
dos partidos com assento par-
lamentar e os consequentes 
aditamentos propostos pelo 
Partido Comunistas Português 
(PCP), Bloco de Esquerda (BE) 
e Partido Animais e Natureza 
(PAN). A maioria das propostas 
foi aprovada com os votos. 

A lei 42/2020 – aprovada na 
Assembleia da República a 23 
de julho com os votos do PCP, 
BE, PSD e CDS –  estabelece o 
“prazo máximo de 45 dias” para 
pagamento de serviços presta-
dos pelas associações huma-
nitária a entidades públicas e 
determina o mesmo igual pe-
ríodo para a liquidação de “to-
das as dívidas vencidas”.

A alteração legislativa con-
sagra, ainda, a “revisão do pro-
tocolo com o Instituo Nacional 
de Emergência Médica (INEM) 
e a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC)” de modo a contem-
plar “valores que cubram de 
modo integral os custos efe-
tivos dos serviços prestados”, 
mas também dos “equipamen-
tos de proteção individual 
(EPI) e higienização de mate-
riais e veículos”.

Um outro aditamento neste 
artigo sétimo deixa claro que 
“compete à ANEPC distribuir 
os equipamentos de proteção 
individual necessários e sufi-
cientes para que cada corpo 
de bombeiros possa cumprir 
as suas missões no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19 
em condições de segurança” e, 
também, “suportar os custos 
do material para a prevenção 
e mitigação da pandemia”, nas 
missões integradas no Disposi-

tivo Especial de Combate a In-
cêndios Rurais (DECIR).

No que concerne aos segu-
ros de acidentes pessoais e de 
trabalho caberá ao Governo 
adotar as medidas legislativas 
e regulamentares que garan-
tam a atualização dos valores e 
das coberturas para bombeiros 
em caso de “morte ou invali-
dez permanente, incapacidade 
temporária e absoluta e trata-
mentos médicos”. Ainda neste 
âmbito foi determinada “a in-
corporação nas apólices da co-
bertura dos riscos de contágio 
por doença infetocontagiosa”.

Entretanto num despacho 
de 24 de agosto, a secretária 
de Estado da Administração 
Interna, Patrícia Gaspar, par-
tindo do pressuposto que “o 
pagamento oportuno das dí-
vidas às AHB tem um impacto 
significativo na tesouraria e li-
quidez das entidades detento-
ras dos corpos de bombeiros” 
determinou que a ANEPC deve 
“cumprir o prazo previsto” na 

nova legislação, para pagamen-
tos das dívidas, sendo que to-
dos os incumprimentos nesta 
matéria devem ser comunica-
dos ao gabinete de Patrícia Gas-
par “aos dias 1 e 15 de cada mês”. 

Orçamento retificado

Recorde-se que, no dia 24 de 
julho a Assembleia da Repú-
blica aprovou, também, uma 
alteração – a segunda – ao Orça-
mento de Estado para o corren-
te ano. Neste aditamento à Lei 
n.º 2/2020, de 31 de março, mais 
concretamente o artigo 197.ºA 
referente ao “apoio extraordi-
nário de emergência para as 
associações humanitárias de 
bombeiros”, que prevê um pla-
no de financiamento para o se-
tor com o propósito de “fazer 
face à grave situação financeira 
que ameaça a sua atividade na 
prestação de socorro às popu-
lações”. O valor médio deste 
pacote de apoios “correspon-
de a três prestações mensais 

do financiamento permanen-
te orçamentado para 2020, nos 
termos da Lei n.º 94/2015, de 13 
de agosto”. A atribuição deste 
fundo de emergência obedece, 
contudo, a critérios, e estabe-
lece que 50 % do montante se 
destine a apoiar no pagamento 
dos salários do pessoal remu-
nerado, considerando que “esse 
custo seja equivalente a 70 % da 
despesa global” da associação 
humanitária, sendo que “25 % é 
atribuído igualitariamente por 
todas as AHB e os restantes 25 % 
atribuídos “proporcionalmente 
em função dos custos de funcio-
namento” das instituições.

Em circular enviada às asso-
ciações humanitária a LBP es-
clarece que não só “participou, 
em conjunto, com a ANEPC, na 
definição dos critérios e condi-
ções” para a atribuição destas 
verbas, como de disponibiliza 
para “fazer o acompanhamen-
to” do processo.
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LBP quer ENB a dar formação 
sobre os benefícios
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO BOMBEIRO 

O conselho executivo 
da Liga dos Bom-
beiros Portugueses 
(LBP) decidiu por 
unanimidade solici-
tar à Escola Nacional 
de Bombeiros (ENB) 

que “integre, obrigatoriamen-
te, nos conteúdos formativos 
as matérias relativas à organi-
zação e funcionamento da LBP, 
bem como de todos os benefí-
cios concedidos pelo Fundo de 
Proteção Social do Bombeiro 
(FPSB), bem como de outros di-
reitos, nomeadamente o acesso 
à Pensão de Preço de Sangue”.

Segundo a mesma decisão, 
a ENB “deverá igualmente inte-
grar nos conteúdos formativos 
os benefícios que constam nas 
apólices de seguros de aciden-
tes pessoais, que em devido 
tempo, foram negociados pela 
confederação e pela Associação 
Nacional de Municípios Portu-
gueses e devidamente homolo-
gados pelo Governo”.

Para o CE da LBP, “qualquer 
destes conteúdos são conside-
rados essenciais na formação de 
bombeiros e a nível de coman-
dos para que cada vez mais os 
bombeiros em Portugal sejam 
conhecedores dos regulamen-
tos à sua dimensão de Soldados 
da Paz e da Vida”.

 “Nos recentes acontecimen-
tos com bombeiros acidenta-
dos no combate aos incêndios 
rurais (mas não só), dos quais 
têm resultado falecidos ou feri-
dos com os mais diversos graus 
de gravidade, em contacto com 
dirigentes associativos e ele-
mentos do comando dos CB 
temos constatado algum desco-
nhecimento profundo sobre o 
papel da confederação no que 
respeita à sua representativi-

dade e legitimidade institu-
cional no âmbito da Proteção 
Civil, nomeadamente na pro-
teção do agente bombeiro”, 
pode ler-se na deliberação. Da 
mesma forma, a LBP entende 
que “grande parte dos bom-
beiros e dirigentes desconhe-
cem quase em absoluto quais 
os apoios a que os bombeiros 
têm direito, quer através da co-
bertura de seguro em caso de 
acidente, quer dos benefícios 
concedidos pelo FPSB gerido 
pela confederação”.

Como é sabido, a Liga dos 
Bombeiros Portugueses é de-

tentora em 50% da ENB, como 
tal, as suas competências de-
vem ser devidamente explici-
tadas quer perante dirigentes, 
quer perante bombeiros, no 
contexto do seu papel indis-
pensável na defesa intransigen-
te dos Bombeiros Portugueses.

À Escola Nacional de Bom-
beiros, no âmbito das suas 
competências formativas, cabe 
dar conhecimento através de 
conteúdos formativos, incluin-
do módulos específicos sobre 
a representatividade da confe-
deração enquanto parceira ins-
titucional.

A LBP, por seu turno, “re-
presenta legitimamente asso-
ciações humanitárias de bom-
beiros/corpo de bombeiros e 
outras entidades detentoras 
de corpos de bombeiros, como 
tal, todos os bombeiros portu-
gueses, não só por esse facto, 
mas também, compete-lhe es-
tatutária e legalmente defen-
der de forma enérgica e com-
petente os bombeiros e toda a 
sua estrutura, e de ser ouvida 
obrigatoriamente em todas as 
matérias que sejam direciona-
das para os bombeiros, de acor-
do com o artigo 45.º da Lei n.º 

32/2007”. Acresce ainda que nos 
seus Estatutos, nomeadamente 
as alíneas l) e t), do art.º 43.º, ao 
Conselho Executivo compete 
“diligenciar para que os associa-
dos singulares e coletivos dispo-
nham dos recursos necessários 
ao seu normal funcionamento” 
e como tal “promover ativida-
des de natureza formativa nos 
domínios associativo e opera-
cional, por iniciativa própria ou 
em colaboração com entidades 
públicas ou provadas, nacionais 
ou internacionais”.

sofia.ribeiro@lbp.pt
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Drones continuam em terra
COMBATE A INCÊNDIOS

O primeiro de 12 dro-
nes adquiridos para 
missões de vigilância 
aérea, no âmbito do 
Dispositivo Especial 
de Combate a Incên-
dios Rurais (DECIR) 

foi, no início deste mês, apre-
sentado no aeródromo da Lou-
sã. na sede do destacamento de 
Sistemas Aéreos Não Tripulados 
da Força Aérea Portuguesa. 

O incumprimento em maté-
ria de prazos, tendo em conta 
que a “época de incêndios” já 
vai a mais de meio, fez estalar a 
polémica que se adensou com o 
facto de apenas três destas aero-
naves poderem voar em simul-
tâneo, uma por cada uma das 
três bases (Lousã, Foia e Macedo 
de Cavaleiros).

Recorde-se que o anúncio 
de aquisição dos drones data 
de 1 de maio pelo ministro Am-
biente. Dias depois, 18 de maio, 
este investimento de mais de 
4,5 milhões, foi ratificado por 
uma Resolução do Conselho de 
Ministros, que autoriza a Força 
Aérea a realizar despesa com 
a aquisição de sistemas aéreos 
não tripulados para vigilância. 

A ideia seria que os equipa-
mentos estivessem a operar a 1 
de julho, no âmbito DECIR 2020, 
ao ser decretado empenhamen-
to operacional reforçado, nível 
IV, o mais exigente e que vigora 
até ao final do mês de setembro. 
A 4 de agosto o sistema voltou a 
ser apresentado à comunicação 
social, sem que nenhuma das 
entidades envolvidas no proces-
so se comprometesse com pra-
zos ou datas.

Em declarações aos jorna-
listas, o presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) 
considerou mesmo que “os apa-
relhos, na prática, já não vão dar 
um grande contributo a esta 
época de incêndios”. Jaime Mar-
ta Soares não deixou, contudo, 

de sublinhar que “a compra 
dos drones constituiu uma sur-
presa para os bombeiros, uma 
vez que existiam necessidades 
bem mais prioritárias". Ainda 
assim, o dirigente afirmou-se 
“expectante para ver o resul-
tado desta nova tecnologia, e 
quais as melhorias que pode 
trazer”, lamentando que, “pas-
sados todos estes meses, nada 
se saiba desta ferramenta”.

Este investimento é justi-
ficado “com mais baixo custo 
de aquisição e operação que 
os sistemas aéreos tripula-
dos, manter uma vigilância 
contínua, pois cada aeronave 
pode permanecer no ar cerca 
de 12 horas consecutivas”. Ao 
mesmo tempo este sistema, 

sustenta o Governo permite 
identificar incêndios na fase 
inicial, auxiliar, pela informa-
ção que captam e transmitem, 
a tomada de decisão do co-
mando para as operações de 
combate e, ainda, contribuir 
para as operações de rescaldo, 
vigiando pontos onde possam 
ocorrer reacendimentos. As 
aeronaves “têm um papel de-
terminante em múltiplas ati-
vidades aeronáuticas, tendo 
sido já evidente o seu contri-
buto para o DECIR 2019, ainda 
que em fase de testes operacio-
nais”, conforme se pode ler na 
Resolução do Conselho de Mi-
nistros.

sofia.ribeiro@lbp.pt
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LUTO EM CUBA 
O presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, este-
ve, acompanhado pelo minis-
tro da tutela, Eduardo Cabrita 
e presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Jaime Mar-
ta Soares, entre muitas outras 
individualidades, na derradeira 
despedida ao bombeiro de 3.ª 
Carlos Carvalho, dos Voluntá-
rios de Cuba, que faleceu a 30 do 
mês passado, na sequência das 
graves queimaduras que sofreu 
quando combatia um incêndio 
em Castro Verde, no dia 13 deste 
fatídico julho.

Acompanhou as cerimónias 
fúnebres uma multidão emo-
cionada que integrava familia-
res, amigos, entidades oficiais 
locais e nacionais, dirigentes e 
bombeiros de todo o País.

Registe-se que a Câmara Mu-
nicipal de Cuba decretou três 
dias de luto municipal – de 31 de 
julho a 2 de agosto – em tributo 
a Carlos Manuel Lopes Carva-
lho.

Mais uma vez a grande fa-
mília dos bombeiros chorou 
a morte de um dos seus e, pela 

Emoção na despedida

quarta vez este ano, ecoaram 
em todo o território nacional 
as sirenes dos quartéis, na des-
pedida a mais um soldado da 
paz morto em combate.

Marcelo Rebelo 
de Sousa, Eduardo 
Cabrita e Jaime 
Marta Soares, 
estveram 
na derradeira 
despedida  
ao bombeiro 
Carlos Carvalho

Carlos Manuel Lopes Carva-
lho foi admitido nos Voluntá-
rios de Cuba aos 33 anos como 
estagiário, mas só mais tarde 
efetuou a formação que lhe 

permitiu integrar o corpo de 
bombeiros ao serviço do qual 
esteve mais de quatro anos. 

No dia 13 de julho 
cinco operacionais  
ficaram feridos 
quando combatiam 
as chamas em 
Castro Verde, 
dois deles com 
gravidade.
Carlos Carvalho 
não resistiu

No dia 13 de julho cinco bom-
beiros ficaram feridos quando 
combatiam as chamas, em Castro 
Verde, dois deles com gravidade. 
Carlos Carvalho acabou por não 
resistir aos ferimentos e morreu 
dia 30, enquanto Carlos Heleno, 
também do quartel de Cuba con-
tinua a lutar pela vida. Para além 
destes dois operacionais, foram 
apanhados pelas chamas elemen-
tos dos Voluntários de Ferreira do 
Alentejo, Castro Verde e Alvito.

O ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, anun-
ciou a abertura de um inquérito a 
este sinistro porque alegadamen-
te o equipamento de proteção 
individual (EPI) usado por estes 
homens “não terá cumprido a 
missão de proteção”, conforme, 
aliás denunciou a Liga dos Bom-
beiros Portugueses que, logo 
após o acidente, exigiu um “in-
quérito rigoroso” sustentado por 
perícia técnica do CITEVE, à qua-
lidade dos materiais e resistência 
dos EPI.O
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CANADAIR DESPENHA-SE NO GERÊS
Morreu a 8 de agosto, aos 65 
anos, o piloto Jorge Jardim, 
na sequência da queda de um 
avião de combate a incêndios 
que operava no Parque Nacio-
nal Peneda-Gerês. Deste trágico 
acidente resultou ainda um fe-
rido grave, o copiloto espanhol 
de 39 anos, Maximiliano Bre-
ton.

O avião caiu a cerca de dois 
quilómetros da fronteira com 
Portugal, com dois tripulantes 
a bordo. O piloto português, 
apesar das tentativas de reani-
mação no local, acabou por não 
resistir aos ferimentos.

O Canadair CL215 –  avião an-
fíbio pesado –  que integrava o 
Dispositivo Especial de Comba-
te a Incêndios Rurais (DECIR), 
alocado ao Centro de Meios 
Aéreos (CMA) de Castelo Bran-
co, despenhou-se junto à Barra-
gem do Alto do Lindoso, já em 
território espanhol, na sequên-
cia de uma operação de reabas-
tecimento do depósito de água 
("scooping”).

Marcelo Rebelo de Sousa que 
marcou presença nas cerimó-
nias fúnebres do operacional, 
lamentou o elevado número 
de “vítimas mortais e de outros 
que tiveram ferimentos mais 
ou menos graves”, e porque a 
época de incêndios ainda está 
longe do fim, podendo mesmo 
prolongar-se “até ao final de ou-
tubro”, defendeu como “sensa-
ta” toda a precaução.

O primeiro-ministro ma-
nifestou, também, “profunda 
tristeza e consternação” pela 
morte de Jorge Jardim, dese-
jou melhoras ao piloto ferido e 
agradeceu aos "milhares de ho-
mens e mulheres que estão no 
combate aos incêndios".

"Este é um combate de to-
dos, mas apelo a especial caute-
la: a primeira missão de quem 
protege os outros é proteger-se 
a si próprio", disse.

a época de 
incêncios ainda 
está longe do fim, 
pode prolongar-se 
até ao final 
de outubro

Numa nota de pesar Eduar-
do Cabrita apresentou “as mais 
sentidas condolências à família 
do piloto”, apresentou “votos de 
plena recuperação ao copiloto 
da aeronave” e deixou palavras 
solidariedade “a todos aqueles 
que prestam um serviço inesti-
mável ao País no combate aos 
incêndios (…) e que, de forma 
empenhada e generosa, inte-
gram este esforço nacional”.

Combate rouba mais uma vida

LU
SA
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MELO
A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) apresentou, em 
comunicado, “o mais profun-
do pesar à Associação Huma-
nitária de Bombeiros Volun-
tários de Melo que acaba de 
perder uma referência: o che-
fe Luciano Fortunato Viegas” 
e, sublinha, uma “irrepará-
vel perda deixa mais pobre o 
País”.

Pereceu, aos 102 anos, o de-
cano dos bombeiros de Portu-
gal e “um exemplo notável de 
entrega à causa que, ao lon-
go de várias décadas, soube, 
como poucos, dignificar”. 

Na nota enviada às reda-
ções, a confederação consi-
dera, ainda, ter partido “o 
homem que deixa, para a pos-
teridade, os valores com que 
pautou uma vida cheia, no-
meadamente no quartel onde 
serviu mais de 80 anos”.

Refira-se que chefe Luciano 
Fortunato Viegas nasceu a 18 
de agosto de 1917. ingressou 
nos Bombeiros de Melo a 1 de 
janeiro de 1945, cumprindo 
uma longa carreira de mais de 
meio século no quadro ativo. 
Em 2003 passou a integrar o 
Quadro de Honra, mas nun-
ca se desapegou da casa, nem 
desta que era, também, a sua 
família. Nos últimos anos, as-
sumia com orgulho e brio as 
funções de porta estandarte 
da associação.

A terminar, a LBP “expressa 
publicamente sentidas con-
dolências à família enlutada, à 
direção, ao comando e a todos 
os bombeiros, aos amigos e à 
comunidade desta freguesia 
do concelho de Gouveia, que 
perdeu uma notável figura”.

Também o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, prestou “sentida ho-
menagem a Luciano Viegas, 
que era o mais antigo bombei-
ro português”. Numa nota co-

locada no ‘site’ da Presidên-
cia, o chefe de Estado refere 
que com 102 anos morreu o 
chefe Luciano Fortunato Vie-
gas, “após uma longa vida de 
exemplo e grande mérito, 
tendo estado ligado ao vo-
luntariado e aos Bombeiros 
de Melo durante 75 anos” que 
“devem servir de exemplo 
para todos os portugueses”.

Cem anos de vida, 
quase seis décadas 
de entrega à causa

“Um exemplo de quem co-
meçou a servir o país numa 
época em que os recursos ma-
teriais eram muito escassos, 
mas em que a sua coragem e 
espírito de abnegação se re-
velaram ilimitados”, assinala 
Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o Presidente da Repú-
blica, “os bombeiros de Portu-
gal merecem, pela sua história 
e pela sua permanente dedica-
ção, o respeito nacional, mas 
merecem sobretudo as melho-

res condições possíveis para 
que, no âmbito das suas fun-
ções, possam viver em pleno a 
sua condição de bombeiro, tal 
como viveu Luciano Viegas até 
aos seus 102 anos”.

No dia 18 de agosto de 2017, 
aquando da comemoração 
do centenário do chefe Lucia-
no Viegas, a equipa do jornal 
Bombeiros deslocou-se a Melo 
e teve assim a grata oportuni-
dade de privar com figura úni-
ca, que nos ficará para sempre 
na memória. E porque impor-
ta não esquecer estes exem-
plos de vida, parece-nos fazer 
todo o sentido aqui, e em jeito 
de homenagem, nos mês em 
que o chefe Luciano completa-
ria 103 anos, a peça publicada 
há três anos nas colunas deste 
mensário.

Cem anos de vida, quase 
seis décadas de entrega à causa 

“No dia 18 de agosto de 2017 
Luciano Viegas completou 100 
anos de vida, efeméride que foi 
assinalada com uma festa que 
reuniu, em Melo, dezenas de 
familiares, amigos, vizinhos e 
os bombeiros desta freguesia 
do concelho de Gouveia, que 
muito devem a este que é afi-

Bombeiros perdem referência

nal o decano da causa e um 
seguidor fervoroso do lema 
“Vida por Vida”.

Melo, uma pequena fregue-
sia do município de Gouveia, 
engalanou-se para no passado 
dia 19 assinalar o centenário 
de Luciano Viegas. Várias deze-
nas de convivas participaram 
na cerimónia promovida pelo 
corpo de bombeiros local que 
o aniversariante serviu mais 
de 80 anos, tendo mesmo in-
tegrado o grupo de pioneiros 
que em 1936 fundaram a insti-
tuição.

Invejavelmente lúcido, 
muito embora teime lembrar 
que já está “muito esquecido” 
o chefe Luciano Viegas, facil-
mente recua no tempo para 
lembrar um outro episódio 
da época em que os incêndios 
eram vencidos “à força de bra-
ços”, com o apoio de umas ru-
dimentares “carroças”. Entre 
avanços e recuos, relembra o 
primeiro carro da instituição, 
um táxi adaptado e apetrecha-
do com equipamento básico 
para combate às chamas, uma 
viatura que, aliás, se encon-
tra devidamente preservada 
constituindo uma importante 

peça do espólio da associação.
Diz que teria uns “17 anos” 

quando aceitou o desafio de 
José Santos Pinho, figura im-
portante da terra e o principal 
impulsionador da criação do 
corpo de bombeiros de Melo, 
contudo, os registos oficiais 
“só” dão conta do ingresso em 
1945 e de uma carreira de 58 
anos que terminou em 2003. 
Passou pelos Voluntários da 
Covilhã e serviu a causa em 
Luanda, incursões impostas 
por compromissos profissio-
nais na área dos lanifícios que o 
obrigaram a largar Melo, onde 
só regressou em definitivo na 
década de 70 do século passado 
empurrado pelo processo de 
descolonização. 

A filha Maria Amélia, os ne-
tos Pedro e Ricardo e bisneta 
Raquel acompanham Lucia-
no neste dia que promete ser 
longo e cansativo, tentam que 
relembre momentos passados, 
mas o aniversariante recusa os 
“auxiliares de memória”, fala 
apenas do que lhe apetece, não 
se inibindo de criticar o atual 
estado das coisas. 

Conformado – ou quase – 
com a realidade dos tempos 
que correm, o nosso interlocu-
tor recusa o politicamente cor-
reto para “torcer o nariz” à pre-
sença feminina nos quartéis, 
justificando que muitas vezes 
o comportamento e o linguajar 
dos homens não são consentâ-
neos com o “respeito” que uma 
mulher exige. Ainda assim, ven-
cido – embora não convencido 
- deixa-se levar pela empatia e 
atenção das “companheiras do 
quartel” que regularmente visi-
ta e para quem tem sempre um 
conselho ou uma boa estória.

O rigor e exigência que sem-
pre o nortearam poderão ter 
impedido os netos de ingres-
sarem “à séria” na carreira de 
bombeiro, como reconhece Ri-
cardo Viegas, confidenciando 
que chegou a “ir aos incêndios”, 
mas sem que avó tomasse co-
nhecimento, porque sabia bem 
que qualquer compromisso as-
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sumido teria de ser cumprido 
sem falhas e sob o rígido escru-
tínio do experiente bombeiro.

Maria Amélia fala com enor-
me orgulho do seu pai, uma ad-
miração profunda denunciada 
por uma lágrima teimosa que 
surge quando relata um ou ou-
tro episódio da vida familiar, 
na qual os bombeiros marca-
vam, sempre presença. O chefe 
Luciano dividia os dias entre o 
trabalho e o quartel onde “era 
preciso ir chamá-lo até para al-
moçar ou jantar”. 

Luciano vive sozinho e faz 
todas as tarefas diárias, só há 
pouco meses e por imposição 
da filha recebe as refeições 
prontas em casa. Maria Amélia 
revela que o pai recusa ir vi-
ver com a família para o Porto, 
onde estaria mais acompanha-
do e apoiado, contudo subli-
nha, satisfeita, que Luciano, de 
quando em vez, “mete-se no 
autocarro e vai até ao Porto”. 
Há poucos meses e porque as 
“pernas já vão pesando” pediu 
dispensa ao comandante das 
funções de porta-estandarte da 
associação, missão que desem-
penhou décadas a fio com sole-
nidade, aprumo, brio e vaidade, 
insígnias que mantém intactas 
na farda que enverga e na qual 
exibe também umas quantas 
medalhas e em destaque o cra-
chá de ouro da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP) que 
certifica uma longa carreia e os 
bons serviços à causa.

Num dia de muito calor e 
anormal agitação, o chefe Lu-
ciano Viegas não acusa cansaço 
e com simpatia vai satisfazen-
do a curiosidade dos jornalis-
tas, embora se detenha no que 
realmente importa. Recorda 
as missões difíceis de outros 
tempos, da escassez de meios 
só colmatada pela afoiteza e 
a preparação dos bombeiros, 
que, sublinha, cumpriam um 
rígido plano de instrução a 
que “naquele tempo” ninguém 
podia fugir. Releva que foi res-
ponsável durante anos pelos 
equipamentos e respetiva ma-
nutenção e sublinha que com 
ele tinha que “estar tudo em 
ordem”. 

Fala com admiração do seu 
primeiro comandante o “sau-

doso José Santos Pinho”, mas 
deixa claro que todos os que 
lhe sucederam lhe mereceram 
respeito e consequente aceita-
ção das regras imposta pela hie-
rarquia do quartel. Sem filtros, 
porque a idade e experiência o 
permitem, não se coíbe de criti-
car o à vontade com que os mais 
jovens lidam, questionam e até 
enfrentam os seus superiores. 

Feito de outra matéria, mol-
dado por outros valores, o che-
fe de quadro de honra dos Vo-
luntários de Melo tornou-se, no 
entanto, permeável a algumas 
“modernices” como o telemó-
vel que o acompanha para todo 
o lado e que utiliza com grande 
ligeireza e até com alguma de-
pendência, como nos confiden-
cia a filha, naturalmente, feliz 
pela autonomia do seu pai, algo 
que acredita ser genético - “de 
família” -, até porque a tia, aos 
99 anos goza de idêntica jovia-
lidade e vontade de viver, que 
bem demonstrou no tributo 
ao irmão Luciano, no qual fez 
questão de marcar presença.

O programa da festa organi-
zada pelos Bombeiros de Melo 
para homenagear o ícone, a 
relíquia viva da instituição in-
cluiu um desfile de fanfarras 
com o grupo anfitrião a receber 
os congéneres da Nazaré e Seia 
e ainda a promoção de Nuno 
Carvalho a bombeiro de 1.ª. 

Marcaram presença nesta 
merecida homenagem ao deca-
no dos bombeiros de Portugal, 
entre outras entidades, Jorge 
Ferreira, vereador da Câmara 
Municipal de Gouveia; Salva-
dor Dias, presidente da União 
de Freguesias de Melo e Nabais; 
Rui Rama da Silva, em represen-
tação do conselho executivo da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, Gaspar Rocha, presidente 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Melo 
e Rui Abrantes, comandante do 
corpo de bombeiros. 

Depois da cerimónia a famí-
lia de Luciano Viegas convidou 
amigos, familiares e vizinhos 
para um lanche convívio que 
encheu de animação o largo 
fronteiro ao quartel dos Volun-
tários de Melo”.
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sofia.ribeiro@lbp.pt

ESTREMOZ
QH mais pobre

Faleceu, no dia 9 de agos-
to, José António Ferreira, 
comandante do quadro de 
honra (QH), vice-presiden-
te do conselho fiscal da As-
sociação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Estremoz e crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP). O coman-
dante José Ferreira - pai do 
atual presidente da insti-
tuição, Carlos Ferreira - in-
gressou nos bombeiros de 
Estremoz em 1981, como co-
mandante, função que exer-
ceu até 1997, quando passou 
a integrar os órgãos sociais 
da associação humanitá-
ria como vice-presidente 
da direção e, depois, como 
presidente. Atualmente, 
aos 89 anos, ocupava, ainda, 
o cargo de vice-presidente 
do conselho fiscal. No lar-
go percurso no mundo dos 
bombeiros destaca-se a pas-
sagem pelo Federação dos 

Bombeiros do Distrito de 
Évora e as funções de conse-
lheiro nacional. 

José Ferreira recebeu vá-
rios louvores e distinções, 
nomeadamente a medalha 
de Serviços Distintos (grau 
Ouro) e o Crachá de Ouro da 
LBP.

Dias antes, a 2 de agosto, 
os Voluntários de Estremoz 
perderam outra referência, 
Custódio António Fernandes 
Caeiro, bombeiro 1.ª do qua-

dro de honra (QH). 
Custódio Caeiro que tinha 

69 anos, ingressou nos Bom-
beiros de Estremoz em 1976. 
Voluntário e motorista assa-
lariado, foi ao longo da vida 
agraciado com diversas con-
decorações e louvores, dos 
quais se destacam a medalha 
de Coragem e Abnegação-
-grau Ouro, da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, em 1990 e 
o crachá de Ouro, em 2013.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
mailto:sofia.ribeiro%40lbp.pt?subject=%22Jornal%20Bombeiros%20de%20Portugal%22


PAÍS
 12 • bombeirosdeportugal.pt agosto 2020

CASCAIS

Autarquia entrega máscaras florestais

A Câmara Municipal de Cas-
cais procedeu à entrega de 30 
máscaras florestais “Carbon 
X” a cada uma das cinco asso-
ciações de bombeiros volun-
tários do concelho.

A entrega foi feita simbo-
licamente numa visita a cada 
um dos quartéis das cinco as-
sociações, a par da entrega de 
águas engarrafadas a todas 
elas pela Associação de Mora-
dores da Urbanização Bairro 
dos Diamantes, S. Domingos 
de Rana.

Em conjunto com as más-

caras florestais a Autarquia 
procedeu ainda a mais uma 
entrega de equipamentos 
de proteção individual para 
o COVID 19 aos bombeiros, 
atribuindo a cada associação, 
2 mil máscaras cirúrgicas, 600 
batas, 400 toucas, 10 caixas de 
luvas e 20 litros de álcool-gel.

Ainda recentemente, tam-
bém, a Câmara Municipal de 
Cascais decidiu atribuir um 
subsídio extraordinário de 
70 mil euros a cada uma das 
associações de bombeiros 
para fazerem face aos prejuí-
zos causados pela pandemia, 
nomeadamente à quebra de 
receitas verificada no trans-
porte de doentes não urgen-
tes.

MADEIRA

Investidos 22 milhões em proteção civil

O Governo da Madeira inves-
tiu 22 milhões de euros, nos 
últimos cinco anos, na Prote-
ção Civil, incluindo todos os 
corpos de bombeiros da região 
autónoma, informou o secre-
tário regional da Saúde e Pro-
teção Civil, Pedro Ramos. Nes-
se período, segundo o mesmo 
governante, foram também 
alocados 600 mil euros na for-
mação dos agentes da proteção 
civil.

Pedro Ramos prestou essas 
informações depois de acom-
panhar o exercício da equipa 
de resgate em montanha do 
Corpo dos Bombeiros Volun-
tários da Calheta, que envol-
veu 13 profissionais da área da 
proteção civil, quatro viaturas 
e dois drones.

Na oportunidade, o secre-
tário regional sublinhou a ca-
pacidade de resposta destes 
profissionais e também a im-
portância de manter esta ativi-
dade formativa e de treino.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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CINFÃES

Câmara apoia com viaturas e EPI

As duas corporações de bom-
beiros do concelho de Cinfães 
vão receber da autarquia “via-
turas e máscaras florestais de 
proteção”.

À Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Nespereira foi atribuído uma 
verba de cerca de 28 mil eu-
ros para apoio à aquisição de 
três ambulâncias de transpor-
te de doentes não urgentes 
e um veículo de combate a 
incêndios. Já à congénere de 
Cinfães recebeu pouco mais 
de 6100 euros, para ajudar a 
financiar a compra de uma 
ambulância.

Da mesma forma a Câ-

mara Municipal de Cinfães 
aprovou, ainda, a atribuição 
do montante de 2703 euros a 
cada dos corpos de bombei-
ros para custear meia centena 
de máscaras florestais especi-
ficas de proteção individual.

“O trabalho desenvolvi-
do pelos nossos bombeiros é 
enorme. O que seria da pro-
teção e prevenção, socorro 
e combate a incêndios sem 
eles?” sublinha o edil Arman-
do Mourisco, acrescentando 
que esta parceria com os bom-
beiros, nomeadamente, “os 
apoios atribuídos e as equipas 
de intervenção permanentes 
são para manter no futuro”.

VISEU

Doação permite aquisição de nova viatura

Os Bombeiros Voluntários de Vi-
seu receberam uma doação de 30 
mil euros, não sendo conhecido 
o benemérito que terá pedido o 
anonimato. 

Em declarações aos órgãos de 
comunicação local, o presiden-
te da associação, Carlos Costa, 
adiantou que o montante será 
investido na “aquisição de uma 
nova viatura”. O dirigente fala, de 
“uma excelente ajuda” em tem-
pos de Covid 19, que impuseram 
“uma quebra muito significativa 
na faturação”.

“Este ano, a acrescer aos atra-
sos nos pagamentos do trans-
porte de doentes não urgentes, 
temos também o problema da 
diminuição do número de ser-
viços porque tivemos restrições 
impostas pela pandemia”, revela 
Carlos Costa.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Voluntários recebem 30 mil Euros

Por proposta do presidente da 
autarquia, o executivo figuei-
roense aprovou a atribuição de 
um subsídio extraordinário, no 
valor de 30 mil euros, à Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Figueiró dos 
Vinhos. Este apoio é fundamen-
tado numa “exposição”, efetua-
da pelo presidente da direção 
da instituição ao município, 
denunciando “dificuldades” de-
vido à pandemia COVID-19.

A autarquia reconhece que a 
instituição do Estado de Emer-
gência, “provocou uma queda 
abrupta nas receitas da associa-
ção, nomeadamente no setor da 
saúde que constitui “uma im-
portante fonte de receita para 
os bombeiros deste concelho”.

Por outro lado, “a pandemia 
obrigou a um aumento bas-
tante significativo da despesa, 

com aquisição de produtos de 
desinfeção, equipamentos de 
proteção individual (EPI)” para 
operacionais e doentes para a 
responder adequadamente às 
orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e da 
Direção-Geral de Saúde (DGS).

O subsídio agora aprovado, 
no âmbito das medidas extraor-
dinárias de apoio COVID-19, 
perfaz os custos referentes a 
aproximadamente três meses 
de vencimentos dos bombeiros 
e cobre o correspondente ao 
período de paragem forçada de 
alguns serviços que constituem 
uma importante fonte de recei-
ta. Este apoio, segundo a autar-
quia, visa atenuar “as dificulda-
des vividas por uma associação 
que coloca o bem-estar de todos 
os cidadãos acima do seu pró-
prio bem-estar”.

OVAR

Município reconhece 
"esforço excecional" 

Ao abrigo da “Ação Especial de 
Apoio Socioeconómico e de 
Saúde do Município de Ovar – 
Pandemia da Doença Covid-19”, 
o executivo ovarense aprovou, 
na última reunião de câmara, 
um apoio financeiro extraordi-
nário, no valor de 20 mil euros, 
para cada uma das duas associa-
ções humanitárias do concelho.

Este apoio extraordinário é 
enquadrado e justificado com o 
“reconhecimento do papel ativo 
e de esforço excecional e exem-
plar dispensado no combate à 
doença e no impacto gerado na 
reposição da normalidade da 
sua atividade, implicando um 

aumento de encargos e a redu-
ção da receita”.

Registe-se que a autarquia 
e os Bombeiros de Ovar e de 
Esmoriz têm firmados proto-
colos de colaboração, que se 
traduzem num investimento 
“superior a 315 mil euros para o 
ano de 2020”, excluindo o apoio 
especial em época balnear.

ALCOUTIM

Câmara coopera 
no reequilíbrio  financeiro

A Câmara Municipal de Al-
coutim vai atribuir um apoio 
extraordinário de emergên-
cia à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Alcoutim, no valor de 20 mil 
euros, “para fazer face a dificul-
dades financeiras associadas à 
crise pandémica”.

A decisão foi tomada, numa, 
recente, reunião de executivo, 
“tendo em consideração o au-
mento de serviços prestados 
pelos bombeiros e o maior en-
cargo com a aquisição de mate-
rial de proteção individual”. 

A autarquia explica que 
“decidiu atribuir, nesta altura 

de extrema exigência, o apoio 
financeiro extraordinário, para 
fazer face a um conjunto de des-
pesas urgentes e inadiáveis, con-
tribuindo assim para o reequilí-
brio financeiro a curto prazo”.

O edil Osvaldo Gonçalves 
realça que “ser bombeiro vo-

luntário é uma das formas mais 
dignas que o ser humano tem 
de se dar ao outro; é uma opção 
individual que leva à prática do 
bem e à interajuda nos momen-
tos difíceis” e garantiu ainda es-
tar “sempre aqui para tudo o que 
fosse preciso”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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SETÚBAL

Parceria permite entregar máscaras nos quartéis 

Com o objetivo de reforçar a 
segurança e o bem-estar dos 
operacionais apoiando, em si-
multâneo “as associações hu-
manitárias e corpos de bombei-
ros”, a Federação de Bombeiros 

do Distrito de Setúbal e a As-
sociação de Municípios da Re-
gião de Setúbal, investiram 
cerca de sete mil euros na aqui-
sição de 1700 máscaras reutili-
záveis certificadas, nível 2, para 
distribuir pelos quartéis. 

A sessão simbólica de en-
trega deste equipamento rea-
lizou-se, no dia 23 de julho, na 
sede da federação, no Seixal, 

SINTRA 
Apoio extraordinário para nove associações

A Câmara Municipal de Sin-
tra assinou recentemente, 
um protocolo de colaboração 
com as nove associações hu-
manitárias de bombeiros do 
concelho, consubstanciado 
num apoio extraordinário 
de 225 mil euros que visa, no 
essencial, fazer face às despe-
sas associadas ao combate da 
pandemia e a uma diminui-
ção acentuada no transporte 
de doentes não urgentes o 
que, por conseguinte, a uma 
relevante quebra na faturação. 

“Os bombeiros estão na 
primeira linha no ataque à 
pandemia, mas também nos 
riscos que correm. Por isso, 
tudo será feito para que a sua 
segurança seja garantida”, de-
fende o presidente da autar-
quia Basílio Horta. 

O edil afirmou ainda que 
“em relação aos casos suspei-
tos, a autarquia fará todos os 
testes que sejam necessários 
aos bombeiros, às suas pes-
soas próximas e aos funcioná-
rios. Não hesitaremos em fa-
zer tudo o que for necessário 
para combater este surto”. 

O protocolo foi firmado 
com as associações de Agual-
va-Cacém, Algueirão-Mem 
Martins, Colares, Belas, Almo-
çageme, Montelavar, Queluz, 
São Pedro de Sintra e Sintra. 

Para além desta verba ex-
traordinária, a autarquia dis-
ponibilizou, até ao momen-
to, a forças de segurança e 
bombeiros mais de 5 mil kits 
de proteção e mais de 30 mil 
máscaras de proteção indivi-
dual, sendo que estas entida-
des podem, ainda, usufruir 
gratuitamente dos serviços 
de desinfeção de veículos, as-
segurados pelos técnicos da 
autarquia.

na qual marcaram presença os 
presidentes das duas entida-
des parceiras, João Ludovico e 
Rui Garcia.

Esta iniciativa surge na se-
quência de outras que, nos úl-
timos tempos, têm permitido 
desenvolver um” importante” 

trabalho “em prol dos bombei-
ros do distrito de Setúbal”, con-
forme é sublinhado em nota de 
imprensa conjunta.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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CABECEIRAS DE BASTO

Cinco militares da GNR feridos em incêndio

Cinco elementos do Grupo de 
Intervenção, Proteção e Socorro 
(GIPS) da Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) sofreram quei-
maduras quando combatiam 
um incêndio que deflagrou na 
freguesia Cavez, concelho de 
Cabeceiras de Basto, na tarde 
de 28 de agosto. Na origem do 
acidente terá estado, segundo 
fonte do Comando Distrital de 
Operações e Socorro (CDOS) de 
Braga uma mudança de vento.

Os operacionais receberam 
assistência médica em para 
Fafe, mas posteriormente dois 
foram transferidos para Centro 
Hospitalar Universitário de São 
João, no Porto, um para Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, sendo que os restantes 
tiveram alta hospitalar nessa 
mesma noite.

Logo após o acidente, a Liga 
dos Bombeiros Portugueses 

(LBP), em comunicado, disse 
acompanhar “com preocupa-
ção o evoluir da situação dos 
cinco militares da Unidade de 
Emergência de Proteção e So-
corro da GNR gravemente fe-
ridos durante o combate a um 
incêndio florestal em Cabecei-
ras de Basto, Braga”.

Na mesma nota à Comu-
nicação Social, Jaime Marta 
Soares manifesta “o desejo de 
rápidas melhoras” aos opera-
cionais e sublinha informa 
que “vai acompanhar a situa-
ção” disponibilizando-se para 
“apoiar na medida em que for 
necessário”.

A terminar, a LBP manifes-
tou “ao Comando Geral da 
GNR, a todos os oficiais e res-
tantes militares, bem como às 
famílias dos feridos, solidarie-
dade neste momento difícil 
que atravessam”.

VISEU
Bombeiros suíços em ação em Sernancelhe

Os Bombeiros Voluntários de Moi-
menta da Beira receberam recente-
mente a visita de cinco bombeiros 
suíços da região de Valais (Ler pá-
gina 19). Durante a sua estada no 
distrito de Viseu, como se costuma 
dizer, não deixaram de “meter as 
mãos na massa”, acompanhando 
os bombeiros de Moimenta no 
combate a um incêndio em Ser-
nancelhe.

A troca de experiências e co-
nhecimentos foi, naturalmente, 
o ponto forte da visita. Esse inter-
câmbio teve especial enfoque no 
combate aos incêndios florestais já 
que os suíços, não obstante serem 
oriundos de um país montanhoso 
e florestado, não privam, frequen-
temente, com essa realidade.

LU
SA
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INCÊNDIOS RURAIS

PORTUGAL

Menos ocorrências e menor área ardida

Neste ano de 2020, o período 
compreendido entre 1 de ja-
neiro e a 3 de setembro, regis-
taram-se em Portugal um total 
de 7349 ocorrências que resul-
taram em 38685 hectares de 
área ardida, segundo os dados 
disponibilizados, diariamen-
te, pelo Instituto da Conser-
vação da Natureza e Florestas 
(ICNF).

Segundo o último relatório 
do ICNF, até ao dia 15 de agosto 
ocorreram em território nacio-
nal 6622 incêndios rurais que 
resultaram em 36343 hectares 
de área ardida, dados, provisó-
rios, que, ainda assim, refletem 
um decréscimo tanto no nú-

mero de ignições (-44%) como 
de área ardida (-48%) e, assim 
sendo, “o ano de 2020 apre-
senta o 2.º valor mais reduzi-
do em número de incêndios 
e o 5.º valor mais reduzido de 
área ardida, desde 2010”.

Em 2020, pelo menos até 
meio agosto, os incêndios 
com área ardida inferior a 1 
hectare constituíram 87 % do 
total de registos. No que se 
refere a ocorrências de maior 
dimensão – superior ou igual 
a 1000 hectares –, existem, 
neste período, sete registos 
que flagelaram os concelhos 
de Oleiros (julho), Torre de 
Moncorvo (agosto), Chaves 

(julho), Castro Verde (julho), 
Aljezur (junho), Sernancelhe 
(agosto), e Covilhã (julho).

Também até 15 de agosto, 
há a contabilizar 38 “grandes” 
fogos – com uma área ardida 
igual ou superior a 100 hecta-
res –   que resultaram em 30134 
hectares de terra queimada.

Da análise distrital verifi-
ca-se que o Porto (1845), Bra-
ga (618) e Aveiro (473) foram 
os territórios, mas afetados, 
ainda que, conforme ressalva 
este 4.º relatório provisório, 
estes incêndios sejam “maio-
ritariamente de reduzida di-
mensão”. No caso específico 
do distrito do Porto a percen-
tagem de ocorrências que re-
sultaram em menos de 1 hec-
tare de área ardida é de 92%. 
No sentido oposto, somam 
perdas maiores Castelo Bran-

co, com 8683 hectares de área 
ardida, Bragança (5058 hecta-
res) e Vila Real (5003 hecta-
res). 

Os concelhos que apre-
sentam maior número de in-
cêndios “localizam-se todos a 
norte do Tejo”. Neste grupo, 
estão duas dezenas de muni-
cípios que partilham um to-
tal de 2338 fogos rurais e 3195 
ha de área ardida. Paredes li-
dera este “top 20” em matéria 
de ocorrências (413) e Ponte 
de Lima em área ardida (826 
ha).

Já o ranking dos 20 municí-
pios com “maior extensão de 
área ardida” é liderado pela 
Sertã (3639 ha), ainda que 
nesta categoria Ponte de Lima 
acumule o maior número de 
ocorrências (116).

No corrente ano e até à 

data de 15 agosto, o mês de ju-
lho é o recordista em número 
de incêndios rurais, com um 
total de 3210 registos, o que cor-
responde “a 48% do número to-
tal registado no ano”. Também 
no que concerne à área ardida, 
julho apresenta a maior parce-
la de terra queimada, com um 
total de 20686 ha, o que contas 
feitas representa 57% do total 
de área ardida em 2020. 

Refira-se ainda, que do to-
tal de 6622 incêndios rurais 
verificados no ano de 2020, 
3728 foram investigados o que 
permitiu “a atribuição de uma 
causa para 2376 incêndios”, 
sendo que se evidenciaram o 
Incendiarismo - Imputáveis 
(32%) e as queimadas e as quei-
mas (31%). Os reacendimentos 
representam 12% do total de 
causas identificadas.

LU
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SOLIDARIEDADE

BRAGA 

Generosidade esgota 
capacidade 
de armazenamento

De forma “espontânea” agi-
gantou-se, em Braga, uma 
onda de solidariedade que 
permitiu reabastecer o quartel 
dos voluntários da cidade de 
garrafas de água e de vários ou-
tros produtos básicos para ali-
mentação dos soldados da paz, 
nomeadamente em cenário de 
combate a incêndios. 

Nas redes sociais, os Bom-
beiros Voluntários de Braga 

CHAVES

Jovens apoiam bombeiros voluntários 

Jovens de várias freguesias 
do concelho de Vila Verde, 
nomeadamente o grupo 
de Carreiras São Miguel e 
Carreiras São Tiago, de Co-
deceda e de Gondiães mos-
tram-se próximos dos bom-
beiros e solidários com 
a causa, entregando no 
quartel não só água, mas, 
também, vários outros pro-
dutos alimentares, nomea-
damente bolachas, leite e 
barras energéticas.

Nas redes sociais os a 
direção desta instituição 
do concelho de Braga e co-
mando do corpo de bom-
beiros “agradecem o gesto” 
que certifica proximidade 
e o reconhecimento da po-
pulação pela missão desen-
volvida por estas mulheres 
e estes homens em prol na 
comunidade.

agradeceram “do fundo do 
coração” a generosidade da 
população e informaram não 
terem “capacidade de arma-
zenar mais ofertas”. 

Ainda assim, dias depois 
desta comunicação, o peque-
no Guilherme, decidiu entre-
gar no quartel um delicioso 
doce, num gesto que muito 
enterneceu os operacionais 
de serviço.

http://www.bombeirosdeportugal.pt


agosto 2020           bombeirosdeportugal.pt • 19  

COOPERAÇÃO

MOIMENTA DA BEIRA 

Suíços colaboram com bombeiros locais

Operacionais suíços regressa-
ram a Moimenta da Beira. A 
oportunidade surgiu pela mão 
da Maria da Conceição Antu-
nes, com raízes na freguesia de 
Vila da Rua, mas que integra o 
corpo de bombeiros de Fully na 
Suíça. A tenente Maria Antunes 
fez-se acompanhar de elemen-
tos do seu quartel e, também, 
do de 2Rives, ambos da região 
de Valais.

Esta é já a segunda vez que os 
suíços visitam e partilham a ex-
periência de intercâmbio com 
os Voluntários de Moimenta 
da Beira. O convívio e a troca de 
experiências e conhecimentos 
foram a principal motivação da 
estada de 10 dias no quartel bei-
rão.

 “Partilhar, partilhar conhe-
cimentos, partilhar experiên-
cias e partilhar culturas entre os 
dois países foi uma experiência 
enriquecedora” referiu o co-

mandante dos Voluntários de 
Moimenta da Beira, José Re-
queijo. E que, inclusive levou à 
realização de vários contatos, 
incluindo uma sessão de boas 
vindas nos paços do concelho 
local.

“A curiosidade e o querer 
conhecer e descobrir como 
se organizam e funcionam os 
bombeiros em Portugal, um 
sistema muito especifico e de 
particularidade única assen-
te no voluntariado e em asso-
ciações humanitárias”, foi o 
aliciante que trouxe os cinco 
bombeiros suíços a Moimen-
ta.

“Receberam em primeiro 
lugar formação e ensinamen-
tos, na instrução ministrada 
pelos nossos bombeiros para 
depois receberem equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPI) a fim de poderem 
enfrentar e intervir em todas 

as ocorrências já que, vindos 
de um país onde não há ou 
quase não existem incêndios 
florestais, foi este a área mais 
abordada e a que mais se dedi-
caram”, conforme revelou ao 
jornal Bombeiros de Portugal 
o comandante José Requeijo, 
acrescentando que, “também 
complementaram as equipas 
dos Bombeiros de Moimenta 
da Beira em acidentes rodoviá-
rios, na emergências pré-hos-
pitalar, transporte de doentes 
entre outras atividades”.

“No final todos saímos sa-
tisfeitos e mais enriquecidos 
neste intercâmbio de cultura 
de segurança, que permitiu 
evidenciar grandes diferenças 
de operacionalidade e de or-
ganização. Esta parceria for-
taleceu a ligação entre duas 
regiões de dois países que têm 
uma história em comum ao 
longo dos anos, personalizada 
nos nossos emigrantes que por 
essa Europa fora. neste caso es-
pecifico pela Suíça, levam bem 
alto o nome de Portugal”, assi-
nalou o comandante Requeijo.
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BRAGA
Voluntários recebem luz verde da ANEPC

Os Voluntários de Braga rece-
beram luz verde da Autorida-
de Nacional de Proteção Civil 
(ANEPC) para a construção 
do novo quartel, na localida-
de de S. Paio de Arcos. O arran-
que da obra depende, agora, 
de um despacho da secretaria 
de Estado do Ambiente para 
a desafetação da reserva agrí-
cola e ecológica do terreno, 
segundo adiantou à comuni-
cação social local o presiden-
te da direção da associação 
humanitária, explicando que 
o necessário pedido está pra-
ticamente concluído e deve-
rá ser entregue até ao próxi-
mo mês de setembro. Ainda 

segundo António Ferreira o 
projeto “está feito” e a cons-
trutora aguarda, apenas, au-
torização para avançar com a 
empreitada.

Recorde-se que a obra do 
futuro complexo operacional 
foi entregue à empresa que 
adquiriu as atuais instalações 
do Largo Paulo Orósio, que 
serão transformadas num ho-
tel.

Conforme noticiou o jor-
nal Bombeiros de Portugal, 
na última edição, os traba-
lhos poderão avançar ainda 
este ano existindo, por isso, 
a expectativa de o quartel po-
der ser inaugurado em 2021.

FÁTIMA 
Bênção no Santuário

O Cardeal D. António Marto pre-
sidiu, no dia 13 de agosto, no San-
tuário de Fátima, à cerimónia de 
bênção de seis novas ambulân-
cias de socorro e uma outra de 
transporte de doentes dos Bom-
beiros de Fátima. 

As viaturas foram adquiridas 
na sequência de uma campanha 
de angariação de fundos à qual 
se associaram instituições e em-
presas várias, nomeadamente, 
o Santuário que ofereceu uma 
das ambulâncias, mas, também 
residentes e a comunidade por-
tuguesa no estrangeiro, que não 
ficaram indiferentes aos apelos 
desta associação humanitária 
que, à semelhança das muitas 
congéneres de todo o País, se 
debate diariamente com a falta 
de apoios para que os “homens 
e mulheres, heróis que se entre-
gam, possam ter as ferramentas 
adequadas para a prestação do 
seu serviço”, conforme salientou, 
na ocasião, Amorim Gonçalves, 

presidente desta instituição do 
concelho de Ourém. O dirigente 
agradeceu todos os que contri-
buíram para esta renovação do 
parque de viaturas e salientou 
a importância da construção de 
um novo quartel, que gostaria 
de ver terminada até 2023, quan-
do Fátima acolhe as Jornadas 
Mundiais da Juventude.

Jaime Marta Soares, presi-
dente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP), fez questão 

de destacar a qualidade e per-
severança dos Voluntários de 
Fátima, para depois relembrar 
as dificuldades sentidas pelas 
associações humanitárias agu-
dizadas pela pandemia, exigin-
do do Governo os meios que 
permitam aos operacionais fa-
zer mais e melhor em diferentes 
frentes, nos mais distintos tea-
tros de operações.

D. António Marto falou sobre 
“nobre e bela missão”, assumida 
pelos soldados da paz e louvou 
“o trabalho e o empenho de tan-
tas pessoas que manifestam o 

amor ao próximo, arriscando a 
sua vida para tratar da saúde do 
outro, salvar vidas e proteger a 
nossa casa comum”. 

Depois de uma primeira ora-
ção na Capelinha das Aparições, 
foi já junto ao Posto do Socorro 
do Santuário, onde decorreu 
a bênção das viaturas, o bispo 
da diocese Leiria-Fátima dis-
se aos “heróis de pleno título”, 
aos “verdadeiros heróis a quem 
muito devemos”: 

“Deveis lembrar-vos, sempre, 
que sois uma bênção para os ou-
tros e para a comunidade”.

A encerrar a intervenções, o 
presidente da Câmara Municipal 
de Ourém, Luís Miguel Albuquer-
que, reconheceu “imenso orgu-
lho” pelos corpos de bombeiros 
do concelho, dando conta da 
uma forte parceria que permitiu, 
nos últimos três anos, transferir 
para as associações cerca de 800 
mil euros. 

Além da apresentação das no-
vas ambulâncias, a sessão ficou 
ainda marcada pela apresenta-
ção do novo hino dos Bombeiros 
Voluntários de Fátima.

Seguiu-se uma visita ao terre-
no onde será edificado o almeja-
do quartel, onde elementos dos 
órgãos sociais, bombeiros e en-
tidades convidadas assinalaram, 
simbolicamente, o 17.º aniversá-
rio da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Fátima, que deveria ter sido ce-
lebrado em junho, mas que a Co-
vid-19 obrigou a adiar.

Marcaram presença no de-
signado Altar do Mundo ainda, 
entre outras individualidades, o 
presidente da Assembleia Muni-
cipal de Ourém, João Moura, os 
vereadores Natálio Reis, Sandra 
Nunes , Rui Vital e Estela Ribeiro 
e o Bispo das Forças Armadas e de 
Segurança, D. Rui Valério.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
http://bombeirosdeportugal.pt/epaper/jbpjul20/index.html


agosto 2020           bombeirosdeportugal.pt • 21  

EQUIPAMENTOS

FIGUEIRA DA FOZ 

Quartel dispõe 
de equipamento 
de descontaminação

Os Bombeiros Voluntários da 
Figueira da Foz já têm em fun-
cionamento um equipamento 
de “descontaminação pessoal” 
que permite garantir maior se-
gurança aos operacionais que 
estão bastante expostos a po-
tenciais situações de contágio 
pelo novo coronavírus.

Este túnel de desinfeção, 
foi oferecido aos voluntários 
figueirenses pela metalomecâ-
nica ANR – Armindo Ruivo & 
Filhos, Lda (de Franco – Lavos) 
que assina também o desenho, a 
conceção, testagem e produção 
do equipamento que funciona 
de uma forma muito simples e 
rápida com o apoio de sensores 
que fazem disparar os asperso-
res de líquido desinfetante. 

A oferta, obviamente, agra-
dou ao presidente da direção 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da 
Figueira da Foz que, em decla-
rações à comunicação social 
local, defendeu que “quanto 
mais protegidos estiverem os 
bombeiros, melhor serviço 
prestam”, salientando ainda 
que o equipamento permite 
“reforçar a segurança dos ope-
racionais e das suas famílias.

Refira-se que também no 
âmbito da proteção à Covid 
19 a Glassdrive Figueira da Foz 
doou aos bombeiros um apa-
relho “Ozone” destinado à de-
sinfeção de ambulâncias e dos 
espaços utilizados por diver-
sas pessoas.

TORRES NOVAS
Torrejanos aprovam contas

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
Torrejanos aprovou, por 
unanimidade, em assem-
bleia geral, o Relatório de 
Contas do Exercício do Ano 
de 2019, ainda que com o re-
gisto de um resultado nega-

tivo de cerca de 240 mil eu-
ros. 

“A fim de garantir a sus-
tentabilidade e consequen-
te capacidade de prestação 
dos serviços”, ficou expressa, 
nesta reunião, a urgência em 
que sejam “aumentadas as 

comparticipações financei-
ras do Estado, nomeadamen-
te da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), mas, também do 
município de Torres Novas.

Neste encontro magno foi, 
ainda, as ratificada a propos-
ta da direção de atribuição 
da medalha de Prata da ins-
tituição a António Borges, 
recentemente falecido, mas 
que emprestou entrega e tra-
balho à esta instituição de 
Torres Novas durante 15 anos.

Na assembleia foi ainda 
apresentado um balanço de 
atividade do corpo de bom-
beiros no ano transato e que 
dá conta de um total 13776 
serviços, entre emergências 
pré-hospitalares (4069), aci-
dentes (157) e incêndios (214). 
Até ao final de 2019, os Torre-
janos contavam com 98 bom-
beiros do quadro ativo, 25 no 
Quadro de Honra e 50 Qua-
dro de Reserva e um total de 
7906 associados.
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GOUVEIA

Associação assinala 116 anos de história

A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários da 
Gouveia assinalou recente-
mente o 116.º aniversário com 
um programa repartido por 
dois dias, mas, ainda assim, 
condicionado às regras im-
postas pela pandemia. 

As comemorações integra-
ram a tertúlia “Passado, pre-
sente e futuro”, a tradicional 
celebração religiosa, a roma-
gem da saudade aos cemité-
rios do concelho e o desfile 
motorizado, no qual foram es-
trelas maiores as viaturas his-
tóricas que a instituição tão 
bem tem preservado.

O programa fechou com a 
sessão solene que serviu para 
homenagear as mulheres e os 
homens que “de forma exem-
plar”, trabalharam na salva-
guarda de vidas e bens neste 
município, como assinalou o 
comandante deste corpo de 
bombeiros, Nelson Pina.

A disponibilidade, o al-
truísmo, o empenho e a com-
petência colocados ao serviço 
da designadas “Brigadas Co-

vid” justificaram a distinção 
com a medalha de Serviços 
Distintos da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP) 
do oficial bombeiro Marco 
Saraiva,  dos bombeiros de 
2.ª Paulo Albuquerque,  João 
Pinheiro, Sérgio Garcia, João 
Ferreira e os bombeiros de 
1.ª Nuno Carvalho e Arman-
do Rodrigues Armando Ro-
drigues (grau Prata) e ainda 
os subchefes Paulo Cavaco e 
Nuno Saraiva, os bombeiros 
de 1.ª Marco Saraiva, Arman-
do Domingues, Rui Rainha, 
Fernando Rafael e Luís Pi-
menta e ainda os bombeiros 
de 2.ª Ricardo Silva, Bruno de 
Sá e Paulo de Jesus e os bom-
beiros de 3.ª Alice Rodrigues, 
Etelvina Alves, Fábio de Jesus 
e David Pimenta (grau Co-
bre).

Na cerimónia, em que 
marcaram presença, entre 
outras individualidades, o 
presidente da autarquia, Luís 
Tadeu Marques, e o coman-
dante José Alberto Requeijo, 
do conselho executivo da LBP 

foram, igualmente agraciados 
com a medalha de dedicação e 
Altruísmo, que atesta 30 anos 
de “serviço exemplar”, o sub-
chefe Carlos Sário e o bom-
beiro de 2.ª José Martinho. Na 
sessão receberam medalhas 
de assiduidade Carlos Ferreira 
(prata) e João Pinheiro e João 
Ferreira (Cobre).

A tempestade que se aba-
teu neste território do distrito 
da Guarda, em dezembro de 
2019 e que testou a prontidão 
e qualidade da resposta deste 
corpo de bombeiros não foi 
esquecida pelo comandante 
Nelson Pina que para além 
de evidenciar “orgulho” no 
“grau de empenhamento e de 
conhecimento técnico” dis-
tinguiu com um louvor o sub-
chefe Nuno Saraiva, os bom-
beiros de 1.ª Nuno Carvalho 
e Armando Domingues e os 
bombeiros de 3.ª Sérgio Gar-
cia, Paulo Albuquerque, João 
Ferreira e João Pinheiro.

Em dia de celebração do 
116.º aniversário, Luís Tadeu 
Marques entregou uma placa 
evocativa da efeméride a Gil 
Barreiros, presidente da dire-
ção da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntários 
de Gouveia.

BARREIRO

Primeiro aniversário 
em balanço

O corpo de Bombeiros do Sul e 
Sueste assinalou, recentemente, 
o primeiro aniversário da entra-
da em circulação da ambulância 
que serve o Posto de Emergência 
Médica (PEM), no âmbito de um 
protocolo firmado com o Institu-
to Nacional de Emergência Médi-
ca (INEM).

O presidente da direção da 
Associação Humanitária de Bom-

beiros Voluntário do Sul e Sues-
te, Eduardo Correia, e o coman-
dante do efetivo, Acácio Coelho, 
dão ainda conta que desde 1 de 
maio de 2020, “a operação da 
ambulância PEM passou a ser 
assegurada em permanência 
por três equipas de emergência 
pré-hospitalar (EEPH), profis-
sionais que, em regime de rota-
tividade, colocam ao serviço da 
comunidade, dois bombeiros 
com a qualificação de tripulante 
de ambulância de socorro (TAS).

O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro, Frederico 

Rosa, e do coordenador do Ser-
viço Municipal de Proteção Ci-
vil, Hugo António, também não 
esqueceram esta importante 

data o que reflete “a importân-
cia atribuída pelo município à 
qualidade e proficiência do ser-
viço de emergência pré hospita-

lar prestado pelos bombeiros aos 
barreirenses”, conforme regista 
fonte desta associação humani-
tária.
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SANTO TIRSO

Inovação chega em dia de comemoração

A homenageou, a título póstu-
mo, o carismático presidente de 
direção Asuil Dinis constituiu o 
momento maior das celebrações 
do 142.º aniversário da Associação 
Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Santo Tirso.

Asuil Dinis Carneiro, licencia-
do em Direito pela Universidade 
de Coimbra, – que foi, também, 
o primeiro presidente deste mu-
nicípio do distrito do Porto após 
a revolução de abril de 1974 – de-
dicou-se de corpo e alma à causa, 
tendo integrado os órgãos sociais 
desta associação perto de 30 anos, 
19 dos quais nas funções de pre-
sidente da direção. Em 2018 assu-
miu a presidência da assembleia 
geral.  Das muitas lutas travadas 
enquanto ativista do setor e acér-
rimo defensor da sua “causa”, des-
taca-se a inauguração, em 2013, do 
novo quartel, um projeto com as-
sinatura do arquiteto Siza Vieira, 
um equipamento único no País. 
Faleceu a 27 de abril deste ano, ví-

tima de doença prolongada. 
Nesta sessão foi, igualmente, 

agraciado com uma placa de ho-
menagem da direção, comando 
e corpo ativo o comendador Joa-
quim Ferreira de Abreu, um ami-
go e benemérito desta instituição.

Em dia de celebração, os “Ver-
melhos” colocaram ao serviço 
do concelho, com os contribu-
tos da população e de empresas 
locais, duas novas viaturas, uma 
das quais apresentada como “a 
primeira ambulância da europa 
equipada com três sistemas anti-
virais” que permitem “um ciclo de 
defesa que impede a propagação 
de vírus”, protegendo, assim os 
profissionais dedicados ao trans-
porte de doentes. Esta inovadora 
solução, assinada pela auto Ribei-
ro, propõe mecanismos de desin-
feção da viatura e da maca, bem 
como, um sistema de pressão ne-
gativa que permite que o ar conta-
minado no interior seja filtrado e 
extraído em segurança.
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MARCO DE CANAVESES

Escola de bombeiros no feminino

Os Bombeiros Voluntários de 
Marco de Canaveses têm desde 
o passado dia 23 de agosto mais 
nove bombeiros no seu corpo 
ativo, com a particularidade de 
serem todas mulheres perten-
centes à mesma recruta, o que 
aliás constituiu um facto inédi-
to naquela instituição.

Joana Silva é filha de bombei-
ro e é uma das jovens que que 
passou envergar a farda da cor-
poração na missão de proteção 
de pessoas e bens, conforme no-
ticia o jornal “A Verdade”.

“Quase que nasci aqui e esta 
sempre foi a minha segunda 
casa. Como todas as minhas co-
legas, estou aqui para ajudar a 
sociedade”, referiu a jovem de 19 
anos, que representa a média de 
idades das novas bombeiras.

O ingresso no corpo ativo 
aconteceu na presença de vários 
bombeiros e dos familiares das 
jovens que acompanharam a ce-
rimónia.

De acordo com as declara-

ções do comandante dos Bom-
beiros de Marco de Canaveses, 
Sérgio Silva, ao jornal “A Verda-
de”, a situação pandémica que 
se vive atrasou a normal forma-
ção, pelo que só agora foi pos-
sível integrar as nove operacio-
nais no quadro ativo.

Sérgio Silva destacou “o fei-
to” de uma escola “composta 
apenas por mulheres”, algo 
que considerou “inédito na 
corporação”, deixando clara 
que elas “fazem um trabalho 
exatamente igual aos homens”.

O comandante desejou ain-
da uma grande carreira às ago-
ra jovens bombeiras, “sempre 
com segurança e na defesa dos 
valores que os bombeiros de-
fendem”.

Fernando Nazário, o presi-
dente da direção da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Marco de Cana-
veses, destacou, ao periódico, o 
desafio que o crescente interes-
se das jovens mulheres coloca 

nas corporações.
“Que me lembre, há 20 anos 

tínhamos 11 mulheres no cor-
po ativo, hoje serão à volta de 
40 bombeiras. Naturalmente 

que este aumento obriga a que 
cada vez mais haja condições 
para albergar jovens do sexo fe-
minino, mas é óbvio que a ale-
gria de ver estas jovens aderir 

à causa dos bombeiros supera 
isso tudo”, concluiu o dirigente 
da associação humanitária.

Com o jornal “A Verdade”

VILA MEÃ

Quartel recebe 14 
novos bombeiros 

O quartel dos Voluntários de 
Vila Meã, no início deste mês 
de agosto, as boas-vindas, 14 
novos elementos que passam 
agora a integrar um efetivo de 
uma centena de bombeiros.

Desta forma, no dia 9 de 
agosto, juraram servir a causa e 
o lema “Vida por Vida” Luís Ri-
cardo Ribeiro, Tiago José Ribei-
ro, José Pedro Sousa, César Leo-
nel Sampaio, Fábio Gonçalo 
Moreira, Beatriz Rafaela Ribei-
ro, Rodrigo Samuel Silva, Paula 

Alexandra Pinheiro, Rui Miguel 
Carvalho, José Pedro Sousa, Ana 
Rita Queirós, Carlos Alberto Tei-
xeira, Simão Pedro Pinto e João 
Paulo Vieira.
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EVOCAÇÃO

INCÊNDIO DO CHIADO 

Cerimónia discreta em tempo de pandemia 

O Dia Municipal do Bom-
beiro de Lisboa foi assinala-
do a 25 de agosto, na Rua do 
Carmo, com uma cerimónia 
“simples” de homenagem às 
vítimas do violento incêndio 
do Chiado, que há 32 anos des-
truiu uma parte do coração 
de Lisboa.

Durante a manhã, na pre-
sença do presidente da câ-
mara municipal, Fernando 
Medina, e do comandante 
do Regimento de Sapadores 
Bombeiros, Tiago Lopes, foi 
colocada uma coroa de flores 
em memória dos que com-
bateram e dos que faleceram 
em 1988, com os respetivos to-
ques de silêncio e de alvorada.

Devido ao contexto exce-
cional imposto pela pande-
mia a restante programação 
teve como palco a página de 
Facebook do Regimento de 
Sapadores Bombeiros de Lis-
boa.

Continua relato histórico
O Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa (RSB) 
acaba de editar as segundas 
“Crónicas do Socorro”, desta 
feita dedicadas ao ano de 1919, 
período problemático da his-
tória lusa e da sua capital assi-
nalado pela tentativa de revol-
ta monárquica.

As “Crónicas do Socorro”, 
com duas publicações relati-
vas a 1918 e agora a 1919, preten-
de dar a conhecer a importân-
cia dos Bombeiros e do Serviço 
de Incêndio de Lisboa através 
de episódios significativos da 
sua história.

A coordenação da coleção é 
de Carla Boto Pereira e Miguel 
Gil e os textos de Paula Serafim, 
com uma sóbria, mas digna 
apresentação gráfica, reprodu-

RSB

zindo também muitas imagens 
e fotografias da época.

No caso da edição alusiva a 
1919 a esmagadora maioria das 
intervenções dos então Bom-
beiros Municipais de Lisboa 
têm a ver com rebentamento de 
granadas e as consequências daí 
resultantes.

O relato feito, com a identifi-
cação dos bombeiros e das che-
fias presentes, dá uma imagem 
de robustez na intervenção não 
obstante as fragilidades que a 
profusão de incidentes acabaria 
por causar no dispositivo. Mas, 
mesmo assim, a tudo e a todos 
puderam e souberam acorrer 
em socorro. Os dias 23 e 24 de 
1919, ficaram para história da ca-
pital, mas também do próprio 
RSB.

161616161616166

FRANCO, Anselmo. Revolta Monárquica de Monsanto – estragos causados pela artilharia 
fiel ao governo da República. 1919. Arquivo Municipal de Lisboa - PT/AMLSB/EFC/001921.
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ESMORIZ

Prata para o comandante Artur Ferreira

O comandante Artur Jorge 
Ferreira, dos Bombeiros Vo-
luntários de Esmoriz, foi, por 
ocasião do dia do Município 
de Ovar, agraciado com a me-
dalha mérito municipal Prata. 
Na cerimónia presidida por 
Marcelo Rebelo de Sousa fo-
ram, publicamente, reconhe-
cidos o esforço, a resiliência e 
qualidade do serviço prestado 
pelo comandante Artur Jorge 
Ferreira no Gabinete de Crise 
criado aquando da instituição 
da cerca sanitária a este terri-
tório do distrito de Aveiro.

Muito ao seu jeito, Artur 
Ferreira entendeu partilhar 

esta condecoração com “to-
dos os Bombeiros de Esmoriz 
pelo extraordinário trabalho 
desenvolvido”.

Entretanto, por propos-
ta do presidente da direção, 
também a Associação Huma-
nitária de Bombeiros Volun-
tários aprovou, por unani-
midade, um voto de louvor 
a todo o ao corpo ativo e à 
estrutura de comando pelo 
trabalho realizado durante a 
Cerca Sanitária de Ovar que 
isolou o concelho entre mar-
ço e maio 2020. 

“Os homens e mulheres 
deste CB demonstraram ter 

REGUENGOS DE MONSARAZ

Comunidade reunida em emotiva homenagem

Por iniciativa do Coral da Casa 
do Povo de Reguengos de 
Monsaraz foram, a 6 de agos-
to, homenageados todos os 
que estiveram na linha frente 
no apoio ao Lar da Fundação 
Maria Inácia Vogado Perdigão 
Silva, aquando do surto CO-
VID-19 que matou 18 idosos e 
uma funcionária desta insti-
tuição do distrito de Évora.

O toque na sirene no quar-
tel dos Voluntários de Re-
guengos marcou o início da 
cerimónia que uniu – num 
simbólico e emotivo minuto 
de silêncio pelas vítimas da a 
pandemia –, utentes, funcio-
nários e voluntários do lar, 
bombeiros, médicos, enfer-
meiros e representantes da 
proteção civil local e distrital, 
da Santa Casa da Misericórdia, 
da Guarda Nacional Republi-
cana e da paróquia.

sido capazes de ultrapassar 
com brio, profissionalismo e 
abnegação a missão que lhes 
foi confiada. Alcançaram o 
final da missão com o senti-
do de dever cumprido tendo 
sido executado, sobretudo, 
com zelo e brilhantismo ape-
sar das muitas incertezas e 
do medo que se abateu sobre 
a população que servem”, 
fundamenta a direção que, 
assim sendo presta “louvor a 
cada um dos elementos, sem 
exceção, que cumpriram esta 
missão sem qualquer conta-
minação tendo contribuído 
decisivamente para resta-
belecer a confiança e assim 
sermos neste momento um 
dos concelhos mais seguros 
em termos controlo da pan-
demia”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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SETÚBAL

Distinções em Dia de Bocage e da Cidade

A Câmara Municipal de Se-
túbal aprovou, em reunião pú-
blica, a lista de personalidades 
e entidades que vão receber 
as medalhas honoríficas na 
cerimónia comemorativa do 
Dia de Bocage e da Cidade, 15 
de setembro, das quais de des-
tacam Rui Pereira, ex-ministro 
da Administração Interna e 
“uma das maiores autoridades 
nacionais em matéria de segu-
rança”, laureado com a meda-
lha de honra na categoria “Paz 
e Liberdade”.

Já na classe de “Associati-

vismo e Sindicalismo” serão 
distinguidos o coordenador 
da Proteção Civil Municipal 
de Setúbal e presidente da 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Setúbal, José Luís Bucho; o co-
mandante operacional distri-
tal da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, 
Elísio Oliveira; a Unidade Mi-
litar de Emergência espanho-
la e a Associação Espanhola 
de Luta Contra o Fogo, que 
“têm colaborado com Setúbal 
em matéria de proteção civil”.

VILA REAL

Cruz Branca evoca figura maior

No passado dia 30 de julho assi-
nalou-se o centenário da morte 
de Manuel José de Moraes de 
Serrão, figura maior dos bom-
beiros de Portugal e fundador 
deste movimento associativo na 
cidade de Vila Real e o primeiro 
comandante dos Voluntários de 
Salvação Pública e Cruz Branca, 
que em nota à comunicação so-
cial lembram a data e evocam o 
homem e o operacional que es-
creveu as primeiras páginas des-
ta da história desta instituição. 

Os Voluntários da Cruz Bran-
ca dão conta que Moraes Serrão 
nasceu a “6 e foi batizado a 16 de 
dezembro de 1866, na freguesia 
de São Pedro, Vila Real. Era fi-
lho de Bento José de Moraes, fu-
nileiro da freguesia de Fregim, 
Amarante, e de Luísa Vilela, do-
méstica, natural da freguesia 
de Mateus, moradores na rua 
da Ferraria, e neto Manuel José 
e de Joana Maria, naturais do 
lugar de Serrãos, freguesia de 

Fregim e de Domingos Luís Vi-
lela e de Ana da Conceição, do 
lugar de Abambres, freguesia 
de Mateus. O apelido “Serrão”, 
tê-lo-á, assim, adquirido por 
associação ao lugar de natura-
lidade dos seus avós paternos. 

Ainda jovem rumou à então 
vila de Chaves, provavelmente 
com o objetivo de expansão 
do negócio familiar. Aí residiu 
durante alguns anos e por lá 
conheceu Isabel Maria de Sou-
sa Valadares, natural da fregue-
sia de Oura, com quem casou, 
com apenas 18 anos, aos 5 de 
julho de 1885, em Santa Maria 
Maior, Chaves

De regresso a Vila Real, es-
tabeleceu-se na então rua do 
Arco, hoje rua António Azeve-
do. 

Teve nove filhos: Emília 
(1889), Manuel (1892), José 
(1894), Ermelinda (1896), Al-
bano (1897), Aristides (1900), 
Maria Adelaide (1905), Eduar-
do (1909) e Alina (1911). O filho 
Eduardo morreu no mesmo 
ano em que nasceu. Emília e 
Ermelinda rumaram ao Brasil, 
onde fixaram residência. 

Tendo herdado o ofício do 
pai (funileiro) e graças ao seu 
espírito empreendedor, de-
senvolveu uma casa comercial 
bastante próspera, que lhe pro-
porcionou uma condição eco-
nómica confortável. Em 1905, 
além da sua família, tinha ain-
da a seu cargo seis “caixeiros” e 
duas criadas. 

O espírito altruísta levou-o 
a integrar, em 10 de maio de 
1890, a “comissão iniciadora 
da organização de um Corpo 
de Bombeiros Voluntários em 
Vila Real”, da qual se afastou 
em rutura com a equipa. No 
dia 6 de janeiro de 1897 fundou 
e tornou-se o primeiro coman-
dante dos Bombeiros Voluntá-
rios de Salvação Pública e Cruz 
Branca de Vila Real, cargo que 
exerceu até à data da sua mor-
te.

Manuel José de Moraes de 
Serrão faleceu aos 54 anos de 
idade, a 30 de julho de 1920”.

Para a história deixou um 
legado de exemplo e entrega à 
causa e empresta o seu nome 
ao quartel dos Voluntários da 
Cruz Branca.
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Comandante dos Voluntários 
põe ponto final na carreira

A vida surpreende-nos 
a cada instante nem 
sempre com situações 
positivas, contudo, 
importa saber gerir 
dádivas e provações, 
alegrias e tristezas, 

ganhos e perdas. 
Para José Luís Teixeira, co-

mandante dos Bombeiros 
Voluntários de Viseu estava 
guardado o mais exigente dos 
desafios que o obrigou a redefi-
nir estratégias e planos. No pró-
ximo dia 20 de setembro aban-
dona a estrutura de comando, 
ainda, que mantenha total dis-
ponibilidade para com causa e 
casa que o acolheu há já quase 
três décadas. 

Aos 54 anos um diagnósti-
co médico obrigou José Luís 
Teixeira a tomar uma decisão 
desassombrada, ainda que do-
lorosa, não o esconde. A doença 
de Parkinson antecipou a saída 
do ativo e o abrupto ingresso 
no quadro de honra dos Volun-
tários de Viseu.

“Espero continuar a poder 
trabalhar em prol dos bombei-
ros, se assim entender a direção 
e o futuro comando, estarei dis-
ponível, como estive nos últi-
mos 27 anos, para servir a insti-
tuição e a população”, começa 
por dizer ao jornal Bombeiros 
de Portugal, o comandante José 
Luís Teixeira, como que alivian-
do o peso de uma decisão força-
da: 

“A vida, de vez em quando 
prega-nos partidas”, desabafa. 

Afável, tranquilo recebe os 
jornalistas para com enorme 
generosidade partilhar a sua 
história, sem esconder os re-
ceios, a natural tristeza e até as 
antecipadas saudades de uma 
vida cheia da tal adrenalina que 

empurra os bombeiros para 
todas as frentes de batalha. 

Há já uns tempos que o cor-
po emitia sinais de que algo 
não estava bem, mas o diag-
nóstico acabou por ser dema-
siado cruel para um homem 
com muita atividade, amante 
do desporto e um praticante 
inveterado do mergulho, uma 
valência que, aliás, acabou 
por levar para os bombeiros, 
sendo, mesmo, um dos res-
ponsáveis pela legislação que 
regulamenta esta vertente do 
socorro em Portugal. Fala com 
orgulho dos encontros nacio-
nais de mergulho que organi-
zou, desde 2005, e que permiti-
ram colocar Viseu e “o interior 
do País” na rota destes eventos, 
até então muito associados ao 
litoral. 

Sobre a equipa de mergulho 
dos Voluntários de Viseu, hoje 
com 14 elementos, frisa ser 
uma “referência a nível nacio-
nal e internacional” com uma 
“taxa de sucesso operacional 
na ordem dos 98%” e apenas 

um acidente, “sem gravidade”, 
no currículo.  

“Nesta área estamos na li-
nha da frente, espero que as-
sim continuemos”, sublinha 
o comandante que deixou de 
chefiar esta equipa para assu-
mir, a convite do comandan-
te operacional da Autoridade 
Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC), a coorde-
nação da Unidade de Interven-
ção de Salvamento Aquático 
(UNISA) nos distritos de Viseu 
e Guarda.

Desafiamos o comandante 
a viajar ao passado para recor-
dar o início de um percurso de 
27 anos. Sem hesitar, começa 
por contar que morava pare-
des meias com o antigo quar-
tel dos voluntários da cidade 
de Viriato, “na Rua José Bran-
quinho”, a essa proximidade 
juntou o “gosto pelas fardas e 
por praticar o bem” – altruís-
ta assumido –  e a passagem 
pelos “Comandos” junto dos 
quais cumpriu o serviço mili-
tar, à época, obrigatório. Estes 
fatores terão ditado o ingres-
so consciente e informado na 
carreira de bombeiro, já com 
27 anos de idade. O então aspi-
rante teve de aprender tudo, 
pois “sabia pouco ou nada so-
bre bombeiros”, numa época 
em que a falta de formação 
era colmatada com trabalho 
no terreno, com a prática. Na 
verdade, revela só fez “escola 
de bombeiro” sete anos após 
firmar compromisso com a 
causa. Sem saltar etapas pro-
grediu na carreira até à catego-
ria de bombeiro de 1.ª, quando 
foi convidado, pela direção da 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vi-
seu, para integrar a estrutura 

"A vida, de vez em quando, prega-nos partidas"

de comando onde esteve oito 
anos, os três últimos como res-
ponsável máximo.

Em jeito de balanço fala do 
muito que aprendeu no seio 
dos bombeiros e não esquece 
o legado dos mais experientes, 
para depois sublinhar a im-
portância do quadro de honra 
como exemplo a ser seguido 
pelos mais novos. A poucos 
dias de passar a integrar essa 
equipa de homens bons, assu-
me o compromisso de apoiar 
e valorizar quem tudo deu à 
instituição e ao país dos bom-
beiros. Partilha ainda o desejo 
de dotar o quartel de um es-
paço apropriado para receber 
os cerca de 30 elementos que 
constituem esta “força espe-
cial”.

Exibe com comedida vaida-
de a condição de voluntário, 
embora defenda que as exigên-
cias do setor imponham outro 
tipo de soluções, já que é mui-

to difícil conciliar a atividade 
de um quartel com uma preen-
chida e muito exigente carreira 
profissional.

Da vida de bombeiro guar-
da como distinções maiores 
a “missão em Timor Leste”, o 
apoio dado à criação do Corpo 
de Bombeiros de Dili e trabalho 
de regulamentação da figura do 
bombeiro mergulhador, efetua-
do em representação da Liga 
dos Bombeiros Portugueses.

No dia 20 de setembro, José 
Luís Teixeira, encerra um capí-
tulo, para começar a escrever 
outros nos quais, naturalmen-
te, não serão esquecidos cada 
um dos mais de 90 operacionais 
que servem nos Voluntários de 
Viseu, os dirigentes desta cen-
tenária instituição, bem como 
as três dezenas de crianças e jo-
vens que a escolinha de infantes 
e cadetes está a formar.

sofia.ribeiro@lbp.pt
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ALTA HOSPITALAR 

Bombeiro sai pelo próprio pé

O bombeiro dos Voluntários 
de Cuba, Carlos Heleno, que fi-
cou ferido durante o combate 
a um incêndio em Castro Ver-
de, recebeu alta médica nos úl-
timos dias e saiu pelo próprio 
pé do Hospital de Santa Maria, 
em Lisboa.

Coube aos seus colegas ir 
buscá-lo ao hospital perante 
os quais se mostrou otimis-
ta e bem-disposto após mês e 

ÚLTIMA HORA
Isenção para bombeiros

As associações humanitárias 
de bombeiros integram, ago-
ra, a lista de entidades isentas 
de IVA na aquisição de mate-
rial para combate à pande-
mia de covid-19, como batas, 
viseiras e máscaras.

No despacho conjunto 
dos ministérios das Finanças, 
Ação Social e Saúde publica-

do em Diário da República, já 
no fecho desta edição, pode 
ler-se que “atendendo às fun-
ções desempenhadas e ine-
rentes à sua natureza jurídica, 
ficam agora expressamente 
incluídas as associações hu-
manitárias de bombeiros” na 
lista de entidades beneficiá-
rias desta isenção.

meio de internamento, durante 
o qual chegou a estar em coma 
induzido.

No mesmo incêndio, como 
se sabe, ficou ferido com gravi-
dade outro bombeiro, Carlos 
Carvalho, que viria a falecer a 30 
de julho último no Hospital de 
S. José, em Lisboa, onde esteve 
internado devido a queimadu-
ras muito graves contraídas no 
combate ao mesmo incêndio.

Assinado pelos secretários 
de Estado adjunto e dos Assun-
tos Fiscais, António Mendonça 
Mendes, da Ação Social, Rita da 
Cunha Mendes, e adjunta e da 
Saúde, Jamila Madeira, o diplo-
ma vem alargar esta isenção 
fiscal que vigora até 31 de outu-
bro, com efeitos a janeiro deste 
ano.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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AGUDA 

Boletim regista dinâmica em curso

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da 
Aguda publicou mais um nú-
mero do boletim “BV@GUDA” 
dando conta das inúmeras ati-
vidades em curso, nomeada-
mente, na recuperação final-
mente conseguida do edifício 
contíguo ao quartel denomi-
nado “Casa dos Bombeiros”.

Conforme explica o pre-
sidente da direção, Manuel 
Guedes, neste boletim, devi-
do à pandemia verificaram-se 
atrasos nas ações programa-

das, incluindo as obras já re-
feridas, a pintura do edifico 
sede e a substituição da sua 
cobertura.

No domínio do socorro 
e prevenção nas praias o di-
rigente informa que foi ad-
quirida uma nova mota de 
salvamento na água com 
um investimento de 20 mil 
euros, permitindo assim 
substituir a antiga que já não 
oferecia condições de segu-
rança. Manuel Guedes refere 
também o protocolo estabe-

BRAGA 

Voluntários apostam na comunicação

A Associação Humanitária e 
Beneficente de Bombeiros Vo-
luntários de Braga acaba de 
inaugurar um novo espaço de 
comunicação e divulgação na 
internet. Na apresentação do 
novo site, António Fernandes 
Ferreira, presidente da institui-
ção,   fala da renovação, da mo-
dernidade, do dinamismo e da 
fácil acessibilidade  desta pla-
taforma que permite reforçar a 
proximidade com a comunida-
de.

Com este novo site, os Vo-
luntários de Braga tem a possi-
bilidade de “comunicar rapida-
mente com os seus sócios, com 
os seus bombeiros e com todos 
os outros amigos, mantendo-
-os sempre bem informados 
acerca de tudo o que entenda 
ser  relevante e oportuno”, no-
meadamente o que respeita à 
operacionalidade mas também 
aos eventos, campanhas e pro-
tocolos que, não, garantem  “a 
captação de fundos com vista 

à compra de equipamentos ou 
viaturas”, mas, também, “van-
tagens para os bombeiros, asso-
ciados e nalguns casos para os 
seus familiares”.

lecido com as Águas de Gaia, 
através do qual é possível ga-

rantir bombeiros de preven-
ção nas praias de Miramar 

e da Aguda e ainda outro na 
baía da Aguda.

Em www.bvbraga.pt, os in-
ternautas podem encontrar 
muita outra informação ins-
titucional, comunicações ou 
deliberações direção que “pela 

sua importância ou interesse 
geral” sejam de pertinente di-
vulgação.

“Este é de facto mais um 
passo no caminho da moder-

nidade e de uma informação 
que pretendemos circule segu-
ra e confiável entre todos os ele-
mentos desta grande família”, 
reforça o presidente da direção.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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A FECHAR...

EM 5.ª EDIÇÃO 

Electrão premeia com veículo de combate a incêndio 

O Electrão – Associação de Ges-
tão de Resíduos vai entregar 
um veículo ligeiro de com-
bate a incêndios à associação 
humanitária de bombeiros 
voluntários que recolher a 
maior quantidade de resíduos 
de equipamentos elétricos e 
pilhas e baterias. A segunda 
maior recolha será premiada 
em equipamento de proteção 
florestal no valor de cinco mil 
euros. Nesta 5.ª edição da cam-
panha serão ainda distribuí-
dos prémios regionais, bem 
como uma recompensa para 
a estreante que reunir a maior 
quantidade destes resíduos.

Esta é uma iniciativa, con-
forme explica a entidade pro-
motora, que “pretende sen-
sibilizar a população para a 
correta separação e encami-
nhamento para reciclagem 
dos equipamentos elétricos e 
pilhas e baterias usados” e que 
essas boas práticas sirvam para 
apoiar a causa dos bombeiros.

Para participar nesta ação, 
que decorre até 30 de novem-
bro, basta entregar os resíduos 
no quartel de bombeiros mais 
próximo, sendo que todos os 
aderentes podem ser identifi-
cados no site www.ondereci-
clar.pt.

A 5ª edição do Quartel Eletrão 
traz ainda algumas novidades, 
nomeadamente a periodicidade. 
Em 2020 a campanha ganhou ca-
ráter anual. Outro dos “ajustes” 
surge com a distribuição de no-
vos depósitos, “meios de acon-
dicionamento, mais robustos e 
com uma nova imagem”, como 
salienta fonte de O Electrão.

 O Quartel Electrão “conta já 
com quatro edições de sucesso”, 
assinalada a entidade promo-
tora assinalando que a última 
permitiu enviar para reciclagem 
“cerca mil toneladas de equi-
pamentos elétricos e pilhas e 
baterias usados” e entregar aos 
Voluntários de Amarante uma 
ambulância de transporte de 
doentes. 

A iniciativa conta com a par-
ticipação de alguns agrupamen-
tos do Corpo Nacional de Escu-
tas. 

Concursos adiados para 2022
MANOBRAS 
Os 17.º Concursos Internacionais 
de Manobras de Séniores e 23.º 
Concursos Internacionais de 
Manobras de Cadetes vão ter lu-
gar na Eslovénia entre 17 e 24 de 

julho de 2022 segundo informou 
o presidente o Comissão Interna-
cional da Juventude do CTIF, Jorn-
-Hendrik Kuike. 

A informação foi prestada de 

acordo com a decisão tomada pela 
Liga dos Bombeiros da Eslovénia 
relativamente aos concursos in-
ternacionais de manobras previs-
tos para aquele país em 2020.

Foi notícia há duas décadas

http://www.bombeirosdeportugal.pt/
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Gozar com o pagode

FICHA TÉCNICA:
Administrador: Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses - Diretor: Rui Rama da Silva - Redação: Sofia Ribeiro
Proprietário e Editor: Liga dos Bombeiros Portugueses - Contribuinte: n.0 500920680 - Administração: Largo de São Sebastião, 8 - Paço do Lumiar 
- 1600-435 Lisboa - Telefone: 351 218421380 Fax: 218421389 - Sede, Direção, Redação e Publicidade: Largo de São Sebasitão, n.º 8 - Paço do Lumiar - 1600- 
435 Lisboa - Telefone: 2184213 82 Fax: 2184213 83 - E-mail: jomal@lbp.pt - Endereço Web: http://www.bombeirosdeportugal.pt - Grafismo/Paginação: 
Rui Pedro Mota - Registo no ICS N.º 108703 - Periodicidade: Mensal. Estatuto Editorial: http://www.bombeirosdeportugal.pt/EstatutoEditorialbpbombeiros

portugal

Não fosse o as-
sunto da má-
xima seried A 
criação da AGIF 
surgiu no meio 
de uma névoa 
sebastianista, 
bem regada por 
dinheiro, e com 
inúmeras certe-

zas de que tudo o que estava 
para trás passava à história e 
agora é que era tudo bom, com 
todas as soluções para tudo o 
que diria respeito às florestas.

Ninguém tem dúvida 
que pegar pelos ditos o 
problema das florestas tem 

que se lhe diga mas entre 
o muito que tem sido dito 
e o que se vê vai sempre 
uma grande diferença, 
ainda por cima neste caso 
da AGIF para quem não 
faltou nem continua a fal-
tar dinheiro.

Dizem alguns que de 
boas ideias está o inferno 
cheio e não será demais 
repeti-lo sempre que, 
quando em vez, surgem 
umas cabeças iluminadas 
com soluções milagrosas 
que nunca ninguém viu 
ou outras que toda a gen-
te conhece, mas para que 

falta sempre vontade real 
e meios para lá chegar.

E no meio desta con-
versa, às vezes verdadei-
ra algazarra, lá estão os 
bombeiros que, cientes 
das suas dificuldades de 
meios, não deixam de ma-
nifestar a sua disponibili-
dade e capacidade para ir 
a todas. Isto quer dizer que 
como diz o ditado, os cães 
ladram e a caravana passa.

Os bombeiros veem 
desfilar os figurões, ou-
vem-nos dizer o que lhes 
vem à cabeça e, sem dis-
trações nem ilusões conti- ÚLTIMA
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nuam a fazer o seu trabalho. 
Trata-se de um trabalho can-
sativo, pelo esforço que im-
plica o combate às chamas, 
calcorrear montes e vales 
atrás delas. Mas mais can-
sativo é assistir à feira das 
vaidades habituais, saber 
os meios que lhes faltam 
e que não chegam e ainda 
ouvir também que a AGIF 
quer organizar espetáculos 
com quase 200 mil euros, 
que tanta falta fazem para a 
substituição dos EPI. Se isto 
não é gozar com o pagode, 
dito bombeiros, então o 
que é?

Liga dos Bombeiros Portugueses completa 90 anos
NA DEFESA DO LEMA “VIDA POR VIDA” 

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) completou, no dia 18 
de agosto, 90 anos de existência. 

A propósito dessa efeméride, 
em mensagem enviada a todas 
as associações e corpos de bom-
beiros, comandos, bombeiros e 
dirigentes, Jaime Marta Soares 
sublinha que a confederação 
tem “liderado um conjunto sig-
nificativo de questões” que ao 
setor importam, “sempre na 
prossecução da continuidade, 
defesa e apoio real do volunta-
riado, de mais formação e meios 
de proteção, reivindicando no-
vos e mais atualizados meios de 
combate a todos os tipos de si-
nistros, e exigindo recursos que 
garantam a sustentabilidade das 
associações humanitárias para 
que seja possível a consequente 
competência técnica e capaci-

dade humana para o desempe-
nho da sua missão de “Vida por 
Vida”.

“Neste dia, curvamo-nos pe-
rante a memória e o legado de 
todos os bombeiros, elementos 
de comando e dirigentes que, 
no seio da confederação, sou-

beram levar bem alto e honra-
rem a causa ao longo de tantos 
anos”, refere, na mesma mensa-
gem, o presidente da LBP.

“Esta efeméride assinala-se 
no ano marcado pela morte 
de cinco bombeiros ao serviço 
de Portugal e dos Portugueses, 

prova inequívoca da determi-
nação, do empenho e da abne-
gação dos bombeiros, até ao li-
mite da sua própria existência, 
em prol da defesa e socorro dos 
portugueses”, destaca o presi-
dente da confederação.

Estas nove décadas de histó-
ria ficam marcadas “por muitos 
temas, aos quais os dirigentes 
da LBP têm dado a maior aten-
ção e pugnado pela sua defesa 
e concretização”, pode ler-se na 
nota à comunicação social, na 
qual Jaime Marta Soares lem-
bra, ainda, que “aos sucessivos 
Governos, sem exceção, a LBP 
tem sabido, com frontalidade, 
lealdade e rigor, apresentar as 
reivindicações dos bombeiros, 
muitas vezes em cenários in-
fluenciados por dificuldades 
sentidas no País”, sublinhan-

do que, “mesmo perante isso, e 
consciente das dificuldades, a 
confederação não tem deixado 
de demonstrar até à exaustão a 
profunda injustiça da sociedade 
e do Estado ao não compensa-
rem devidamente os bombeiros 
por tudo o que fazem sem pedir 
nada em troca, salvo mais meios 
e recursos que lhes permitam 
socorrer melhor os seus conci-
dadãos”.

“Ao completar 90 anos a Liga 
dos Bombeiros Portugueses re-
nova a vontade de continuar 
a pugnar pelo apoio aos bom-
beiros, já que estes são o maior 
Exército de soldados da paz e da 
vida, e a quem os portugueses, 
diariamente, confiam a defesa 
das suas vidas e haveres”, lembra 
o comandante Jaime Marta Soa-
res na mesma mensagem.
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