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"Se não existirem 
os meios, a verdade 
é que tudo cai 
por terra"

PUB

Está agendado para 12 de abril o início da segunda fase de vacinação 
dos bombeiros. A garantia é dada pela task force que lidera o processo. p15

p16 a p19
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Vice-Presidente CE LBP

Por pouco sobrava para nós
BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

P odia-se ter evitado? 
Podia, e todos nós o 
sabemos. Por isso, fica 
por perceber qual a ra-
zão pela qual aqueles a 
quem cabia evitá-lo não 
o fizeram. A comunica-

ção social e, por essa via, o país 
assistiu incrédulo e horrorizada 
às de filas de ambulâncias à por-
ta de muitos hospitais.

As consequências disso to-
dos as conhecemos, com as 
ambulâncias horas a fio com 
os doentes no seu interior nas 
condições que só os próprios 
bombeiros vão tentando ate-
nuar nos primeiros dias, ambu-
lâncias e respetivas tripulações 
tão necessárias para acorrer a 
outros pedidos de socorro imo-
bilizadas, urgências dos hospi-
tais sem conseguirem dar vazão 
a isso, macas retidas nas urgên-
cias e, mais uma vez, outras am-
bulâncias retidas à espera da 
sua libertação. Até aqui nada de 
novo e, por isso, a estranheza da 
falta de reação imediata por par-
te do Ministério da Saúde a este 
caos.

Esta é uma situação de fato, 
comprovada por todos através 
dos ecrãs das televisões e das 
imagens que inundaram as re-
des sociais, mas a que quem de 
direito reagiu tarde, e sem qual-
quer desculpa.

Não se poderia ter previsto, 
planeado pelo menos para que 
quando a situação começou a 
assumir graves proporções se 
tivesse podido atalhar? Sem 
sombra de dúvida que sim. En-

tão qual a razão por que não se 
fez? Aguardemos pela respos-
ta que forçosamente tem que 
ser prestada aos portugueses, 
em primeiro e, depois aos pró-
prios bombeiros.

No meio da desorientação, 
que percebemos, mas não 
aceitamos, houve até quem 
tivesse tentado desculpar a si-
tuação, que não percebemos, 
e também nem aceitamos de 
todo, com o topete de passar 
as culpas para os bombeiros, 
quais “baratas tontas” que 
chegam com os doentes ao 
seu arbítrio e causam então o 
caos.

Tratou-se de alguém com 
enorme responsabilidade a 
quem ficou muito mal ser in-
justo, ser mentiroso na ten-
tativa vã de passar as culpas 
e salvar o coiro e, por outro 
lado, muita falta de coragem 
para chamar à pedra a sua pró-
pria tutela.

Mas a realidade, por si só, 
não só veio demonstrar que os 
bombeiros, e os doentes que 
transportavam, eram apenas 
vítimas da situação, como ain-
da permitiu abrir o véu e, ape-
sar das enormes resistências 
do próprio sistema, perceber 
o que estava a correr mal, pura 
e clara demonstração de falta 
de articulação e estratégia de 
gestão do SIEM, dos hospitais 
e, como se veio a seguir a veri-
ficar, dos centros de saúde.

Ficou então claro que os 
bombeiros não estavam ali 
por vontade própria à porta 
dos hospitais horas a perder 
de vista, logo, não eram ma-
soquistas, mas apenas cum-
priam orientações que haviam 
recebido, ora dos CODU/INEM 
ou de hospitais regionais. Si-
tuações que, em qualquer dos 
casos podiam e deviam ser 
articuladas com o hospital de 
destino, mas não foram.

Passados dias, que foram 
anos, para os doentes e bom-
beiros, e perante a increduli-
dade dos próprios portugue-
ses foi inventada então uma 
pré-triagem do INEM à porta 
dos hospitais. Pergunta-se na-
turalmente qual a razão por-
que os doentes foram orien-
tados por um qualquer CODU 
para o hospital para depois 
serem novamente orientados 
à porta do hospital. Solução 
que até terá surtido efeito, 
mas que deixa claramente em 
frangalhos todas as razões e 
estruturas que conduziram ao 
caos que assistimos.

Todos sabemos à exaustão 
que estamos perante uma 
pandemia de proporções ini-
magináveis, perante uma vaga 
que, pelos vistos, foi desvalori-
zada no seu início e com aci-
dentes lamentáveis pelo meio, 
veja-se o que se passou no pe-
ríodo natalício e, em especial, 

na semana imediata, um núme-
ro trágico de óbitos e doentes, 
e falta de recursos humanos a 
somar à exaustão que trespassa 
todos eles.

Perante tudo isso, contudo, 
era suposto termos estruturas 
que deveriam estar à altura da 
prevenção, planeamento, estra-
tégia e articulação.

Não está em causa, nem nun-
ca poderá estar, o esforço desu-
mano, incrível de todos aqueles 
que têm lutado, nos mais diver-
sos sectores, contra pandemia, 
desde médicos, enfermeiros, au-
xiliares e outros técnicos de saú-
de, bombeiros, forças de segu-
rança, companheiros do INEM e 
da Cruz Vermelha. A todos eles 
há que dizer um grande obriga-
do e reiterar que os portugueses 
lhes devem um enorme respei-
to e admiração.

O nosso motivo de queixa 
é para com as estruturas que 
deviam estar à altura e não es-
tiveram, podiam ter planeado, 
e se o fizeram nada passou do 
papel, um Serviço Nacional de 
Saúde que não pode continuar a 
ser um gigante de pés de barro, 
por demissão de alguns, indivi-
dualismo de outros e egoísmos 
de muitos. Para não falhar nas 
reservas ou complexos ideoló-
gicos que têm ficado demons-
trados à saciedade para com as 
estruturas hospitalares privadas 
e sociais.

Primeiro, antes de tudo, te-
mos que dar luta sem tréguas 
a esta pandemia. Depois, sem 
reservas nem rebuço, importa 
fazer balanços e chamar os bois 
pelos nomes. Para os bombeiros 
os portugueses valem muito. 
Muito que quer dizer tudo o 
que seja possível para os apoiar 
e socorrer. E assim continuará 
a ser para sempre. Por isso, não 
desarmarão enquanto não vi-
rem que os outros também as-
sim pensam e praticam.

LUSA | TIAGO PETINGA
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Presidente LBP

PONTO DE SITUAÇÃOCmdt. Jaime Marta Soares

Tardou, começou, mas não chega assim

I niciou-se a vacinação dos 
bombeiros portugueses 
contra a covid-19. Trata-
-se do arranque de um 
processo pelo qual mui-
to temos lutado junto do 
Governo, quer junto do 
Ministério da Adminis-
tração Interna, quer do 
Ministério da Saúde.

A relevância e a urgência da 
vacinação foram sempre para 
nós um imperativo nesses con-
tactos e continua a sê-lo, razão 
pela qual continuaremos a lutar 
pela agilização de todos, subli-
nhe-se, todos os nossos bombei-
ros.

Assinalamos o arranque da 
vacinação com agrado, mas, ape-
sar disso, sob protesto. Entende-
mos sempre e exigimos sempre 
que a vacinação não ocorresse 
por etapas, como pretendem fa-
zê-lo.

A nossa oposição a esse 
procedimento baseou-se em 
questões muito práticas e con-
cretas. A sugestão que nos foi 
feita tinha a ver com um 
grupo inicial de operacio-
nais a identificar pelos res-
petivos comandos entre 
aqueles que mais estejam 
na linha da frente. Contu-
do, todos o sabemos, não 
obstante haver sempre em 
cada corpo de bombeiros 
um número de operacionais, 
normalmente assalariados ou 
até voluntários, que com mais 
frequência respondem ao so-
corro, também é verdade que 
no período crítico pandémico 
que estamos a viver o número e 
o grau de risco de intervenções 
pré-hospitalares tem obrigado 
a recorrer a mais operacionais, 
na maioria voluntários. Ora, 
feitas as contas, o número de 

vacinas disponibilizadas nesta 
fase para cada corpo de bom-
beiros está longe de cobrir esse 
grupo de operacionais.

Em complemento registe-
-se a dificuldade acrescida para 
qualquer comando para, em 
termos operacionais, gerir o 

seu quadro ativo entre quem 
está e não está vacinado contra 
a covid-19.

Por tudo isso, reiteramos 
a insistência para que, caso 

não seja possível alterar o 
faseamento da aplicação 
da vacina aos bombeiros, 
esta seja encurtada no 
tempo o mais urgente-

mente possível. Mas conti-
nuaremos a assumir o nos-

so protesto em relação a esse 
faseamento tendo em conta, 
inclusive, tudo aquilo que foi 
tornado público sobre abusos 
e falta de transparência na dis-
tribuição e aplicação das vaci-
nas. 

Sobre isso, de forma muito 
direta e imediata, não deixá-
mos de emitir um protesto 
público contra aquilo que ape-
lidámos de falta de transpa-
rência e rigor nisso e também 

prestado tratamento a bombei-
ros como se de filhos ou entea-
dos se tratasse.

Muitas destas situações fo-
ram apelidadas como “chico 
espertismo”, mas nós não pode-
mos deixar de identificar como 
uma verdadeira fraude, um cri-
me inequívoco, um abuso de 
confiança e uma falta de carater 
demonstrada por quem tomou 
tais iniciativas, pactuou e foi 
cúmplice.

Não deixa de ser estranho que 
o próprio Ministério da Saúde 
repudie e lamente esses abusos e 
fraudes, mas em termos que nos 
faz crer estar fora disso quando 
todos sabemos que não é verda-
de.

E se tem sido tão difícil nego-
ciar a vacinação prioritária dos 
bombeiros, coisa que nem pre-
cisaria de demonstração por ser 
tão evidente, mais estranho nos 
parece poder conviver com os 
atropelos de um processo que, 
repetimos, tem que ser transpa-
rente e rigoroso.

O combate à pandemia tem 
sido um enorme e complexo de-
safio no qual os bombeiros por-
tugueses se têm aplicado com 
competência, dedicação e espí-
rito de sacrifício. Aliás, a história 
de Portugal é cheia de momen-
tos que atestam e demonstram 
o envolvimento exemplar dos 
nossos Bombeiros, seja em in-
cêndios, cheias, tremores de ter-
ra, acidentes vários e outros.

Todos estes momentos têm 
em comum uma inequívoca 
vontade de velar pela segurança 
e pelo socorro dos portugueses. 
Momentos que hoje, em plena 
pandemia, podem reforçar as 
garantias sentidas pelos portu-
gueses de que os seus bombeiros 
continuarão a pugnar por si.

Assim não, os Bombeiros me-
recem mais e melhor!

 
Fevereiro | 2021
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CONFEDERAÇÃO

INEM 

Na sequência de contatos entre 
os presidentes da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP), Jai-
me Marta Soares, e do Instituto 
Nacional de Emergência Médi-
ca (INEM), Luís Meira, ficou de-
finido que a partir do final do 
mês de janeiro o INEM estava 
em condições "de suspender 
a proibição de acumulação de 
funções dos seus técnicos que 
exercem também funções em 
corpos de bombeiros".

Em ofício enviado às asso-
ciações humanitárias e corpos 
de bombeiros, a confederação 
assinala que o INEM faz, contu-
do, depender este recuo da ino-
culação a estes operacionais da 
segunda dose da vacina anti 
covid-19.

Recorde-se que no início do 

passado mês de novembro, a 
LBP insurgiu-se com a decisão 
que, defendeu, afastava os vo-
luntários dos quartéis, tendo 
mesmo apelado ao “bom sen-
so” com a alegação de que esta 
tomada de posição poderia 
“fazer perigar a resposta dada, 
diariamente, pelas associa-
ções e corpos de bombeiros 
no âmbito do SIEM e que, con-
forme o INEM reconhece, está 
já nos 90 por cento”. 

Na ocasião, o INEM justi-
ficou a medida com a pande-
mia e “os riscos acrescidos que 
os seus funcionários correm, a 
par da redução de meios hu-
manos que aquele Instituto 
tem sofrido nos últimos tem-
pos”. 

Suspensa a polémica proibição 
de acumulação de funções

Presidente visita 
Casa do Bombeiro
ANEPC

O presidente da Autoridade 
Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC), brigadei-
ro-general Duarte da Costa, es-
teve, recentemente, na sede da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP), no Paço do Lumiar.

Duarte Costa visitou pela pri-
meira vez a nova Casa do Bom-
beiro, embora já tivesse visita-

do a antiga sede da liga na Rua 
Eduardo de Noronha, mas en-
quanto Comandante Nacional 
Operacional (CONAC), fun-
ções que exerceu nos últimos 
quase três anos, mais concreta-
mente até novembro de 2020, 
quando substituiu no cargo, o 
General Mourato Nunes. 

Esta especial visita, certa-
mente, perpassou a cortesia, 
até porque o anfitrião Jaime 
Marta Soares não perderia a 
oportunidade de relembrar 

algumas das aspirações e rei-
vindicações dos bombeiros 
de Portugal, ainda que Duar-
te Costa saiba das pechas do 
sistema e que, talvez por isso 
mesmo, não esconda admira-
ção e proximidade dos milha-
res de mulheres e de homens 
que nos quartéis de Norte a 
Sul e Ilhas, se afirmam todos os 
dias, nas mais severas e exigen-
tes circunstâncias, com parcos 
apoios e incentivos como prin-
cipal pilar da proteção civil.
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CONFEDERAÇÃO
LBP no movimento de apoio ao "Lando"

O presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP), Jai-
me Marta Soares, esteve no 
quartel da Avenida D. Carlos 
I do Regimento de Sapadores 
Bombeiros de Lisboa para, sim-
bolicamente, proceder à en-
trega de uma cadeira de rodas 
elétrica ao bombeiro Orlando 
Silva, que enfrenta, aos 38 anos, 
uma doença degenerativa gra-
ve, que nos últimos nove meses 
lhe roubou qualidade de vida.

Mas esta é, sobretudo, uma 
história de afetos que une 
bombeiros, amigos e família 
de Orlando Silva no movimen-
to “Juntos PELO LANDO” que 
procura, nas redes sociais, os 
apoios e ajudas técnicas para 
devolver a autonomia possível, 
mobilidade e algumas outras 
ferramentas básicas como a co-
municação. 

Neste dia especial, Orlando 
Silva esteve sempre acompa-
nhado pelas mulheres e pelos 
homens do Regimento, onde 
ingressou como bombeiro em 

FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO BOMBEIRO 

2006. Os sapadores Lourenço 
Rosário, Hélder Lomba e Sér-
gio Alves, entre muitos ou-
tros, têm sido fundamentais 
neste processo, tal como a es-
trutura de comado que este-
ve representada nesta sessão 
pelo chefe Carlos Bispo.

Tocado por esta luta desi-
gual com a Esclerose Lateral 
Amiotrófica, o conselho exe-
cutivo da confederação de-
liberou acionar o Fundo de 
Proteção Social do Bombeiro 
para retribuir a este soldado 
da paz, o contributo “para o 
bem-estar e socorro de tantas 
pessoas”, conforme frisou Jai-
me Marta Soares. 

“Neste momento é o Or-
lando que necessita de todo 
o apoio possível” e, assim sen-
do, nada mais justo do que 
efetivar o reconhecimento 
por este “herói”, a quem o pre-
sidente da LBP não se cansou 
de agradecer a forma como 
sempre soube dignificar a 
causa.

Esta crónica de vida do 
subchefe de 2.ª foi, publica-
mente, narrada na primei-
ra pessoa no início do ano 
no programa “Casa Feliz” 
da SIC e muito sensibilizou 
o País, que, mais uma vez, 
soube erguer a bandeira da 
solidariedade contribuindo, 
nomeadamente para a com-
pra de uma viatura adaptada 
para que Orlando possa con-
tinuar a deslocar-se em famí-
lia e na construção de uma 
rampa que lhe permite ace-
der a casa, que partilha com 
a supermulher Marta e duas 
filhas de quatro e cinco anos.

Não obstante a doença 
Orlando é um homem gra-
to. Mesmo sem falar não 
deixou, já com ajuda de um 
computador, de expressar 
um sentido agradecimento 
aos muitos que o têm apoia-
do nesta difícil caminhada, 
pejada de obstáculos inca-
pacitantes, nomeadamente 
à LBP. 

“Eu não sabia que era tão 
rico” afirma o bombeiro Or-
lando Silva que, pese embora 
a dureza da situação que en-
frenta, continua a acreditar 

que a amizade e a solidarie-
dade  lhe permitem encarar o 
futuro. Força “Lando”!

sofia.ribeiro@lbp.pt

Aprovada a venda de antiga sede

Mais de dois anos após a mudan-
ça para o Palácio de São Cristó-
vão, no Paço do Lumiar, a Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) 
decidiu avançar com a venda das 
antigas instalações no centro da 
capital, que apresentavam já di-
versas anomalias e cuja correção 
seria incomportável para a insti-
tuição. Segundo o conselho exe-
cutivo depois de devoluto, a de-

gradação do imóvel acelerou o 
que estava a causar incómodos e 
reclamações da vizinhança des-
ta que é uma área residencial. O 
prédio urbano de r/c, 1.º e 2.º an-
dares e logradouro, composto 
de 11 divisões com o valor patri-
monial de 664.865,60 euros teve 
como melhor proposta o mon-
tante de dois milhões e cem mil 
euros, importância considerada 

EM CONSELHO NACIONAL aceitável tendo a conta “atual si-
tuação do mercado imobiliário 
e a desvalorização dos imóveis 
devido à crise pandémica”, con-
forme salienta a proposta apre-
sentada pela LBP, em conselho 
nacional extraordinário, reali-
zado por videoconferência, no 
dia 19 de março. 

Após a análise e discussão 
da proposta, sustentada por pa-
receres de um júri nacional de 
acompanhamento do processo 
nomeado para efeito, os conse-

lheiros aprovaram por larga e 
expressiva maioria a alienação 
da antiga sede da Rua Eduardo 
de Noronha, em Lisboa.

Saliente-se que a 29 de agosto 
de 2019, nas instalações da Asso-
ciação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários do Dafundo, os 
conselheiros nacionais repre-
sentantes dos bombeiros dos 18 
distritos do continente e ilhas 
tinham “maioritariamente vo-
tado favoravelmente pela venda 
deste imóvel”. M
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Recordistas na sustentabilidade

AMBIENTE

QUARTEL ELECTRÃO

E m 2020 os bombei-
ros portugueses 
atingiram “um má-
ximo histórico” na 
recolha de pilhas e 
equipamentos elé-
tricos usados. Mes-
mo em tempos de 
pandemia, com to-
dos os constrangi-

mentos, as 2.029 toneladas reco-
lhidas confirmam o sucesso da 
5.ª edição do “Quartel Electrão”, 
uma campanha que conta com 
o alto patrocínio da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP). 

“Este é o valor mais alto re-
gistado nas cinco edições desta 
iniciativa do Electrão – Asso-
ciação de Gestão de Resíduos” 
assinala a entidade promoto-
ra, adiantando que o resultado 
mais próximo foi alcançado em 
2011, ano em que foi possível 
reunir 1.802 toneladas destes re-
síduos.

Pela terceira vez consecuti-
va, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Amarante vence o primeiro 
prémio e reforça o parque de 
viaturas, desta feita, com um 
veículo ligeiro de combate a 
incêndios florestais (VLCI), no 
valor de cerca de 54 mil euros. 
Neste quartel do distrito do 
Porto, ao longo de 2020, foram 
depositadas um total de 145 to-
neladas de equipamentos em 
fim de vida. Os Voluntários da 
Figueira da Foz, com a recolha 
de 64 toneladas, alcançaram o 
segundo lugar e um prémio de 
cinco mil euros convertíveis 
em equipamentos de proteção 
individual (EPI) florestais.

A pandemia impôs um novo 
formato à entrega de prémios 
feita, este ano,  numa vídeo-ce-
rimónia, transmitida no canal 
Youtube do Electrão, no decor-
rer da qual foram, igualmente, 
anunciados os vencedores re-
gionais, uma novidade desta 

5.ª edição, que premiou com 
750 euros em cartões pré-pa-
gos de combustível: nas ilhas, 
a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
da Madalena, que reuniu 32 
toneladas; a Sul (Beja e Faro) 
os Bombeiros de Vila Real de 
Santo António (47 toneladas); 
Lisboa e Vale do Tejo (Évora, 
Leiria, Lisboa, Santarém e Se-
túbal), os Voluntários de Pe-
niche  (52 toneladas); no inte-
rior (Castelo Branco, Guarda 
e Portalegre), a Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Fornos de 
Algodres (27 toneladas); no 
Centro (Aveiro, Coimbra e Vi-
seu), Anadia (52 toneladas) e, 

finalmente, no Norte (Braga, 
Bragança, Porto, Viana do Cas-
telo e Vila Real), Lordelo (44 
toneladas).

O prémio “Novo Aderen-
te”, que mobilizou para esta 
maratona da reciclagem 26 es-
treantes, foi para Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Mértola, que 
assegurou a recolha de 55 to-
neladas de resíduos e, por 
isso, recebeu, também, 750 
euros em cartões pré-pagos 
de combustível.

Os Bombeiros de Agualva-
-Cacém, pouparam o ambien-
te de 2,2 toneladas de pilhas, e 
os congéneres Marco de Cana-
veses, de 2,2 toneladas de lâm-
padas e, assim sendo, como 
vencedores nestas categorias, 
arrecadaram 1.500 euros em 

equipamento de proteção. 
A título de curiosidade, as-

sinale-se que os distritos de 
Aveiro, Porto e Santarém são 
os recordistas nacionais, to-
dos com mais de 200 tonela-
das de resíduos enviados para 
as fileiras da reciclagem. Em 
sentido oposto, Bragança que 
este ano conseguiu recolher 
oito toneladas.

Na primeira edição desta 
campanha de âmbito nacio-
nal (2011), o prémio principal 
foi para o quartel de Man-
gualde. Os voluntários de Vila 
Nova de Famalicão venceram 
em 2015/16. Os Bombeiros de 
Amarante foram imbatíveis 
em 2016/17, 2018/19 e em 2020, 
quando esta ação, já fideliza-
da, passou a ser anual. Global-
mente, a iniciativa já permi-

tiu a recolha de 6.921 toneladas 
de pilhas e equipamentos elé-
tricos usados. 

Entretanto, já arrancou a 6.ª 
edição do “Quartel Electrão” 
que dá, uma vez mais, às asso-
ciações humanitárias a “opor-
tunidade” de dar continuidade 
a este sustentável projeto de 
“apoio à comunidade e prote-
ção do ambiente”.

A organização assegurou 
que “os prémios se mantêm”, 
o que significa que o vencedor 
“receberá um veículo ligeiro de 
combate a incêndios”, contudo 
registam-se alterações no regu-
lamento que passa restringir a 
atribuição do primeiro prémio 
a dois anos consecutivos, para 
assim garantir o “equilíbrio” 
na atribuição deste apoio aos 
bombeiros.
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Depois das críticas da confederação, 
MAI garante "aposta reforçada"

ATUALIDADE

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA 

U ma semana de-
pois da Liga dos 
Bombeiros Por-
tugueses (LBP) 
ter publicamen-
te tecido duras 
críticas ao Plano 
de Recupera-
ção e Resiliên-
cia apresentado 

pelo Governo por não prever 
“verbas específicas de apoio aos 
Bombeiros Portugueses”, o Mi-
nistério da Administra Interna 
(MAI), em comunicado, saiu 
em defesa deste documento es-
tratégico, que, frisa, não deixa 
a descoberto a Emergência e 
Proteção Civil, pelo contrário, 
“constitui-se como mais um ins-
trumento de reforço desta área 
estratégica para a segurança dos 
portugueses”, conforme se pode 
ler na nota enviada à comunica-
ção social.

O gabinete de Eduardo Cabri-
ta destaca do conjunto de refor-
mas inscritas neste documento, 
o dossier “Florestas” com uma 
dotação de 40 milhões de euros 
para a área da Administração 
Interna e financiamento garan-
tido “a 100%” pelo programa 
“Next Generation EU”. 

Recorde-se que, ainda o Con-
selho de Ministros debatia a re-
forma do setor florestal no qua-
dro da valorização do território 
nacional, já Jaime Marta Soares 
declarava-se “surpreendido” e 
“estupefacto” com a estratégia 
definida pelo Governo.

“Pese embora se defenda esta 
reforma que há muitas décadas 
se impõe”, o presidente da con-
federação defendeu que “outras 
tantas serão precisas para a inte-
gral concretização deste plano, 
pelo que os bombeiros, na linha 
da frente em ações de proteção 

e de combate de incêndios, 
mais concretamente na defe-
sa do património natural, das 
portuguesas e dos portugueses 
e dos seus bens, não podem ser 
esquecidos naquele que é afi-
nal um desígnio nacional”.

O MAI contrapõe com uma 
“aposta reforçada” na capaci-
dade de resposta operacional 
no combate aos incêndios ru-
rais (34,2 milhões de euros); 
infraestruturas de Proteção Ci-
vil (dois milhões); formação e 

qualificação dos operacionais 
envolvidos no combate aos in-
cêndios rurais (1,05 milhões); 
prevenção de comportamen-
tos de risco na população (850 
mil euros).

Até 2024, o Governo estabe-
lece como “principais metas” 
um investimento de 20 mi-
lhões na aquisição de viaturas, 
com a garantia de que cerca 
60% se destina à modernização 
de meios dos corpos de bom-
beiros. Para equipamentos de 
proteção individual (EPI) des-
tinados ao combate a incên-
dios rurais, o MAI acena, uma 

vez mais, com 10 milhões, “dos 
quais cerca de 60% para os cor-
pos de bombeiros”. Este paco-
te inclui, também, a formação 
“de cerca de 3.300 agentes de 
proteção civil” que integram o 
Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Rurais (DE-
CIR).

Refira-se que no Conselho 
de Ministros de 4 de março, 
presidido por Marcelo Rebelo 
de Sousa, foi ainda aprovada 
uma resolução que “estabelece 
um conjunto de medidas que 
visam a reformulação do mo-
delo de ensino e formação em 

proteção civil, tendo em vista 
fomentar o conhecimento e a 
formação técnica dos bombei-
ros, restantes agentes e entida-
des que compõem o sistema de 
proteção civil. Nesta linha, está 
prevista a “integração da oferta 
formativa prestada pela Escola 
Nacional de Bombeiros (ENB) 
com a das instituições de ensino 
superior, laboratórios colabora-
tivos e unidades de investigação 
relevantes nesta área”, numa 
tentativa de fomentar “o desen-
volvimento de parcerias e proje-
tos educativos comuns e o refor-
ço da formação profissional.
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Campanha passa pelos quartéis 
PRESIDENCIAIS 

A pandemia impri-
miu ritmo “estra-
nho”, mais lento, 
ainda que com 
laivos de trucu-
lência que não 
se impunham, 
eram mesmo 
d i s p e n s á v e i s , 
numa corrida à 

presidência da República. Ain-
da assim, e porque também de 
hábitos se faz o percurso de um 
candidato, esta é a ocasião para 
colocar na ordem do dia pro-
blemas e circunstâncias que daí 
a uma ou duas semanas deixam 
de integrar as agendas dos elei-
tos e até dos seus opositores.

Tal como seria expetável, a 
campanha já passou pelas asso-
ciações humanitárias e quartéis 
de bombeiros. Marcelo Rebelo 
de Sousa visitou os Voluntários 
do Dafundo, Ana Gomes, os de 
Carnaxide, Odivelas e Cinfães. 
Tiago Myan rumou mais a Sul, 
à “casa” dos Bombeiros de Albu-
feira.

Com pouco para a prome-
ter a um setor está a atravessar 
momentos muito difíceis, de 
extrema exigência, apenas o 
recandidato Marcelo Rebelo de 
Sousa, ainda que na condição 
de presidente, veio anunciar o 
que já todos ouviram dizer:

"Os bombeiros vão ser vaci-
nados em conjunto com as For-
ças Armadas e com as forças de 
segurança, nos chamados servi-
ços essenciais", frisando, contu-
do que o Governo quer "acele-
rar o processo " e para isso até já 
solicitou à Liga dos Bombeiros 
Portugueses que indique quais 
são "os prioritários".

A polémica primazia dada 
aos profissionais do Instituto 
Nacional de Emergência Mé-
dica (INEM) do programa de 
vacinação não escapou às mu-
lheres e homens que integram 
as fileiras dos operacionais que 

estão desde a primeira hora 
na linha da frente no com-
bate à covid-19 e que por isso 
exigem, tão somente, “igual-
dade” no tratamento. Sobre 
esta matéria Marcelo Rebelo 

de Sousa reconheceu que os 
bombeiros enfrentam um ris-
co “certamente semelhante 
ao pessoal do INEM que faz o 
transporte de doentes", mas, 
ainda assim, "diferente do pes-

soal dos lares, que esse está em 
contacto permanente com os 
internados nos lares, aí o risco 
é maior".

O Presidente da República 
disse ainda que o ministro da 

Administração Interna "perce-
beu o que sentiam os bombei-
ros, que era verem que certas 
estruturas estavam a ser vaci-
nados e eles não estavam a ser 
vacinados, cumprindo missões 
semelhantes de transporte de 
doentes, e que era preciso ace-
lerar, obviamente, a vacinação 
dos bombeiros".

Na defesa da rápida vacina-
ção o chefe de Estado destacou 
que "o bombeiro que transpor-
ta hoje Covid, transporta ama-
nhã não Covid, está em contac-
to com a comunidade, e pode, 
sem querer, ser portador de um 
risco para ele, para a corpora-
ção, para a comunidade".

Já o candidato Marcelo para 
além da selfie da praxe, não dei-
xou de ouvir lamentos suscita-
dos pelas dificuldades causadas 
pelos tempos de espera à porta 
das urgências de vários hospi-
tais do País.

PRESIDENCIAIS

sofia.ribeiro@lbp.pt

LUSA  |  TIAGO PETINGA

LUSA  |  MÁRIO CRUZ
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"Reformulação do modelo" em marcha

DESTAQUE

ENB

V  ítor Reis sucede a 
José Ferreira que 
durante oito anos 
assumiu a presi-
dência da Escola 
Nacional de Bom-
beiros (ENB). A 
mudança surge, 
conforme assina-
la o Ministério da 

Administração Interna (MAI), 
"num momento em que se ini-
cia o estudo do futuro modelo 
formativo" de uma instituição 
que a tutela pretende reformar, 
conforme, aliás, ficou expresso 
no conselho de ministros do 
passado dia 22 de março. 

Vítor Reis foi, entre 2013 e 
2019, vogal da direção da ENB, 
função que suspendeu para 
assumir a de adjunto no gabi-
nete da secretária de Estado da 
Administração Interna, Patrícia 
Gaspar. A escolha da tutela não 
será propriamente surpreen-
dente, constitui antes um desa-
fio para quem, na verdade, co-
nhece bem a instituição.

Na cerimónia de tomada de 
posse, também, dos membros 
da mesa da assembleia geral e 
do conselho fiscal para os próxi-
mos três anos, Vítor Reis deixou 
palavras de apreço e admiração 
ao seu antecessor, com quem 
aliás trabalhou, mas focou a sua 
intervenção no futuro assegu-
rando que “esta equipa, profun-
da conhecedora da realidade 
do setor, colocará todo o seu 

empenho e motivação na mis-
são que lhe é conferida, dando 
continuidade ao trabalho de-
senvolvido, mas em simultâ-
neo, preparando a mudança 
que se espera venha a ocorrer”.

O novo presidente da ENB 
fez ainda a apresentação do 
plano de ação, a implementar 
a “curto prazo”, assente em 
cinco pontos-chave, sendo que 
o primeiro é a “qualificação 
profissional de bombeiro” ob-
tida “a partir de um referencial 
de formação único, embora 
com dois percursos distintos”.

Aspetos como a comuni-
cação, a simplificação de pro-
cedimentos, a acessibilidade, 
a atualização permanente, 
a valorização da atividade e 

a proximidade com os bom-
beiros são objetivos traçados 
pelo recém-empossado que 
defende “uma escola que vá ao 
encontro das expetativas das 
gerações atuais e futuras, que 
promova a aprendizagem em 
ambientes inovadores e com 
estratégias motivadoras”.

A secretária de Estado da 
Administração Interna, Patrí-
cia Gaspar, presidiu à cerimó-
nia de tomada de posse dos 
novos órgãos sociais da Esco-
la Nacional de Bombeiros, na 
qual estive também presente, 
Jaime Marta Soares, presiden-
te da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses.

Integram os órgãos sociais 
na mesa da assembleia geral 

Álvaro Guerreiro (presiden-
te), Olga Morais e José Morais 
(Vogais). A equipa presidida 
por Vítor Reis na direção conta 
ainda com os vogais José Pedro 
Lopes e Susana Silva. Na presi-
dência do conselho fiscal está 
José Pereira coadjuvado pelos 
vogais Joaquim Póvoas e Teo-
dósio Carrilho.

A completar 26 anos de exis-
tência, a ENB é uma entidade 
privada sem fins lucrativos, 
detida, em partes iguais, pela 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) e a Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC). No desempe-
nho da missão maior de garan-
tir a formação técnica nas vá-
rias valências aos bombeiros e 
restantes agentes de proteção 
civil, a instituição descentra-
lizou-se, sendo que, para além 
das instalações de Sintra, onde 
está sediada, disponibiliza, 
também, com os polos da Lou-

sã e de São João da Madeira. 
Recorde-se que o anúncio de 

reforma do modelo de ensino 
e formação surge em 2017 a re-
boque dos trágicos incêndios, 
quando a preparação dos bom-
beiros serviu para camuflar 
responsabilidades de outros. 
Mais de três anos depois, um 
grupo de trabalho criado pelo 
governo, apura "o modelo de 
governança e de organização" 
e a oferta de ensino e forma-
ção profissionais nas áreas dos 
bombeiros e da proteção civil, 
em articulação com a oferta de 
ensino superior. As conclusões 
– leia-se as “propostas específi-
cas” – devem ser apresentadas 
até 30 de setembro.

As mudanças aprovadas em 
conselho de ministros, indicam 
o caminho de uma mudança 
de paradigma que permita “fo-
mentar o conhecimento e a for-
mação técnica dos elementos 
dos corpos de bombeiros, dos 
restantes agentes de proteção 
civil e das entidades que com-
põem o sistema de proteção ci-
vil”, o que implica a criação de 
um “verdadeiro centro de qua-
lificação” que integre, simulta-
neamente, uma escola de for-
mação profissional e uma outra 
de nível superior. Também foi já 
anunciada a parceria com ins-
tituições do ensino politécnico 
que permitam a atribuição de 
licenciaturas.
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DESTAQUE

PORTUGAL

Em reunião de trabalho com a 
secretária de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gas-
par, realizada, recentemente, a 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) deu parecer favorável 
à constituição de mais 55 equi-
pas de intervenção permanen-
te (EIP).

Segundo a Autoridade Na-
cional de Emergência e Prote-

ção Civil (ANPC), os quartéis 
portugueses passam agora, a 
contar com um total de 380 
destas equipas, 1.900 profis-
sionais, para complementar a 
missão dos voluntários.

Em 2021 vão, para já, bene-
ficiar desta estratégia de pro-
fissionalização dos corpos de 
bombeiros 45 concelhos de 
Norte a Sul de 17 distritos do 

Mais 55 EIP reforçam quartéis

Dois candidatos a uma só cadeira
LBP

Agendadas para outubro, as 
eleições para a Liga dos Bombei-
ros Portugueses (LBP) contam, 
por agora, com dois candidatos.  
António Carvalho, comandante 
dos Voluntários da Póvoa de 
Santa Iria e presidente da Fede-
ração dos Bombeiros do Distri-
to de Lisboa e António Nunes, 
presidente do Observatório 
de Segurança, Criminalidade 
Organizada e Terrorismo (OS-
COT), mas com um percurso 
passado ligado à causa. 

Os dois candidatos à presi-
dência já tornaram públicos os 
planos de ação para um manda-
to a quatro anos. António Carva-
lho apresenta-se a sufrágio com 
o lema “Refundar a Liga, pelo 
Futuro dos Bombeiros”, en-
quanto António Nunes recorre 
à experiência enquanto antigo 
inspetor superior de bombei-
ros do extinto Serviço Nacio-
nal de Bombeiros e presidente 
do extinto Serviço Nacional de 
Proteção Civil quer suceder a 
Jaime Marta Soares com a divisa 

“Unir, Representar, Defender”.  
Esta que é, por agora, uma 

corrida de fundo começou no 
início do ano mas os resulta-
dos só serão conhecidos em 
meados de outubro em local 
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espaço continental. Refira-se 
que, do total recém-criadas 
EIP, 21 são primeiras e as res-
tantes 34 são segundas equi-
pas, em alguns casos para 
guarnecer seções destacadas, 
nomeadamente em conce-
lhos de maior dimensão ter-
ritorial ou no interior do País, 
onde as distâncias são mais 
difíceis de vencer.

ainda a definir e tal como es-
tão por conhecer as regras do 
congresso que poderá estar 
ainda sujeito a diretrizes da 
Direção Geral de Saúde. Para 
já Carvalho e Nunes apostam 

tudo nas videoconferências de 
âmbito distrital, que mesmo 
à distância vão conferindo a 
proximidade possível às estra-
tégias preconizadas por cada 
um dos candidatos. A equipa 

de António Nunes já é conhe-
cida, mas de António Carvalho 
apenas se conhecem alguns dos 
nomes da task force que, a ní-
vel nacional, está a coordenar a 
candidatura.
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Quartel 
recruta mais 15

PAÍS

ESMORIZ

O comandante Artur Ferreira, 
depois de cinco anos de dedi-
cação e entrega aos Voluntários 
de Esmoriz, deu por terminada 
a sua missão. 

Figura carismática e inter-
ventiva no setor, Artur Ferreira 
assumiu, recentemente, espe-
cial protagonismo no combate 
à pandemia, designadamente 
durante o cerco sanitário a Ovar, 
o que aliás lhe valeu a condeco-
ração com a medalha mérito 
municipal Prata. Na cerimónia 
presidida por Marcelo Rebelo 
de Sousa foram, publicamente, 
reconhecidos o esforço, a resi-
liência e qualidade do serviço 
prestado ao gabinete de crise 
criado para travar a propagação 
do vírus naquele concelho do 
distrito de Aveiro.

Artur Jorge Castro Ferreira 
abraçou a causa, na casa que 
sempre serviu como voluntá-
rio, em 1993 com 18 anos. Cum-
priu a pulso toda a carreira até 
alcançar o posto de chefe em 
2005. Cinco anos depois passa 
a integrar o comando como 2.º 
comandante. No final de 2015 
assume a estrutura para cum-
prir uma comissão de serviço. 
Para trás fica um percurso mar-
cado pela formação nas mais 
distintas valências e um con-
junto de distinções e louvores 
que atestam a forma abnegada 
como serviu os bombeiros de 
Portugal. 

O comando dos Voluntários 
de Esmoriz está a ser assegura-
do, em regime de substituição, 
pelo adjunto Nélson Gomes.

Artur Ferreira termina 
comissão de serviço 

OLHÃO

No âmbito do plano de reforço 
do efetivo municipal, a autar-
quia de Olhão deu luz verde, já 
este ano, ao recrutamento de 15 
profissionais para a carreira de 
bombeiro sapador.

Desta forma, este município 
algarvio dá mais um passo na 
concretização da aspiração de 
colocar ao serviço das popula-

ções um total de 60 operacio-
nais devidamente preparados 
para responder a um crescen-
te número de ocorrências.

“O recrutamento será efe-
tuado através de concurso 
público, sendo os requisitos 
obrigatórios o 12.º ano de esco-
laridade e idades compreen-
didas entre os 18 e 25 anos”, 
segundo a informação dispo-
nibilizada no site da autar-
quia.
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PAÍS
Adjunto 
toma posse
BRASFEMES

Numa cerimónia necessaria-
mente simples, porque a pande-
mia não permite mais, tomou 
posse Bruno Filipe dos Santos 
Marques como adjunto de co-
mando dos Bombeiros de Brasfe-
mes. Testemunharam presencial-
mente esta promoção elementos 
do comando e o presidente desta 
instituição do concelho de Coim-
bra, sendo a sessão transmitida 
por videoconferência para todo 
o corpo de bombeiros e órgãos 
sociais.

Bruno Marques foi admitido 
no quartel de Brasfemes a 8 de 
setembro de 2005, como aspiran-
te, menos de um ano depois já 
ostentava a divisas de bombei-
ro de 3.ª. Em 2012 foi promovido 
a bombeiro de 2.ª e quatro anos 
depois a bombeiro de 1.ª para em 

2021 ser chamado a integrar a 
equipa do comandante Horácio 
Ferreira e o adjunto Rui Gonçal-
ves. O recém-empossado tem 35 
anos e tem vínculo profissional 
à CIMPOR, em Souselas.

Município capitaliza 
"vantagens operacionais"
OEIRAS

Com o objetivo de manter 
a Proteção Civil e a Polícia 
Municipal a funcionar em 
proximidade, e capitalizar 
“vantagens operacionais e de 
gestão”, a Câmara Municipal 
de Oeiras investiu 206 mil eu-
ros na ampliação do edifício 
de Carnaxide que acolhe es-
tes dois serviços, com a cons-
trução de mais um piso.

A solução assente na ocu-
pação parcial da cobertura 
do edifício com uma nova 
estrutura, interligada com a 
existente, com uma área de 
construção de 140 m2 apoia-
do por um espaço exterior 
devidamente beneficiado.

Segundo a autarquia esta 
intervenção surgiu da neces-
sidade de aumentar o espaço 

Corpo de bombeiros 
ganha destacamento
SUL E SUESTE

Entrou em funcionamento nos 
primeiros dias deste novo ano 
o destacamento do Corpo de 
Bombeiros do Sul e Sueste, na 
freguesia de Santo António da 
Charneca, no Barreiro.

Para assinalar, não só o ar-
ranque das operações no des-
tacamento, mas, também, o 
início do 4.º ano de existência 

da Equipa de Intervenção Per-
manente (EIP) e reforçada em 
março do ano passado com a 
Equipa de Intervenção Perma-
nente de Iniciativa Municipal 
(EIPIM), marcaram presença 
na nova seção os presiden-
tes da Câmara Municipal do 
Barreiro, Frederico Rosa, e da 
Junta de Freguesia de Santo 
António da Charneca, Isabel 
Ferreira.

O recém-inaugurado com-

plexo operacional serve, em 
primeira linha, a área terri-
torial de Santo António da 
Charneca, freguesia que fica 
a maior distância do quartel-
-sede, permitindo reduzir de 
uma forma muito substancial 
os tempos de resposta a ocor-
rências nesta área, sendo ain-
da numa unidade de reforço 
da restante Área de Atuação 
Própria do Corpo de Bombei-
ros do Sul e Sueste.
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partilhado devido ao aumento 
de efetivos e de equipamento. 

“Com esta ampliação, a Pro-
teção Civil e a Polícia Munici-
pal de Oeiras ficam acomoda-

dos condignamente e de forma 
funcional para desempenho 
das suas tarefas”, sublinha a câ-
mara em comunicado.

O destacamento permite 
aumentar níveis de proximi-
dade com a comunidade e, 
consequentemente ampliar 
a interação com a população, 
empresas e comércio local.

A nova seção funcionará, 
numa primeira fase, em horá-
rio parcial, nos dias úteis en-

tre as 8h30 e as 19h30, em ins-
talações provisórias cedidas 
pela junta de freguesia, con-
tando com meios humanos e 
materiais em prontidão para 
responder nas valências do 
combate a incêndios, do salva-
mento e desencarceramento e 
da emergência pré-hospitalar.

https://bombeirosdeportugal.pt/


PAÍS
Governo regional reforça 
meios de combate a incêndios
MADEIRA

O presidente do Governo da  
Região Autónoma da Madeira, 
Miguel Albuquerque, esteve, 
recentemente, nas instalações 
do Serviço Regional de Prote-
ção Civil, para mais uma entre-
ga de novos equipamentos aos 
soldados da paz. Este é mais um 
investimento "na melhoria dos 
equipamentos, viaturas e outros 
meios ao dispor dos bombeiros 
madeirenses", a que junta a forte 
aposta do reforço dos quadros 
de pessoal e na formação das 
mulheres e dos homens servem 
nos quartéis da região autóno-
ma. Esta área da proteção civil 
“é mesmo das mais acarinhadas 

por Miguel Albuquerque”.
Os equipamentos entregues 

permitem “facilitar e tornar 
mais eficiente a gestão de ocor-
rências por parte das estrutu-
ras de comando, permitindo o 
acesso imediato e digital a to-
das as informações necessárias 
para uma resposta eficaz ao so-
corro”, como é destacado pelo 
Governo Regional.

Nesta ocasião foram entre-
gues um posto de comando 
portátil, uma tenda operacio-
nal de 3x3 metros para apoio 
ao Comando de Operações de 
Socorro e uma Regis 500 e res-
petivas fichas para controlo de 
entradas em operações de in-
cêndio urbano/industrial.

Miguel Albuquerque mos-

trou-se “muito agradado por 
verificar que os novos equipa-
mentos, entregues a todos os 
corpos de bombeiros da região, 
visam permitir “acesso imedia-
to e facilitado, graficamente, 
aos quadros de meios disponí-
veis, humanos e de equipamen-
tos e viaturas, para que a estru-
tura de comando possa ter uma 
melhor definição global”.

Foi ainda fornecido um 
equipamento de controlo de 
entradas e saídas em incêndios 
urbanos, com utilização de 
aparelhos respiratórios, que “é 
uma mais-valia para a seguran-
ça dos operacionais envolvidos 
nesse tipo de operações”.

Um investimento forte em 
termos de aquisição de meios 

para o combate aos incêndios 
urbanos, que é complemen-
tar ao efetuado em relação aos 
florestais. Neste âmbito, o Go-

verno Regional relembra o lan-
çamento do concurso público 
internacional para aquisição de 
fatos e de botas especiais.

Quartel investe 
na segurança 
ÁGUAS DE MOURA 

Os Bombeiros de Águas de Mou-
ra, com o apoio da Câmara de 
Palmela, investiram, recente-
mente, na aquisição de novos 
equipamentos de proteção res-
piratória. Esta necessária reno-
vação, orçada em mais de cinco 
mil euros, visa garantir “a máxi-
ma segurança” dos operacionais 
quando chamados a intervir em 
atmosferas perigosas.

O aparelho respiratório iso-
lante de circuito aberto (ARICA) 
é um equipamento respiratório 
utilizado pelos bombeiros em 

atmosferas potencialmente tó-
xicas, com baixo nível de oxi-
génio. É concebido e construí-
do para permitir ao bombeiro 
respirar o ar armazenado em 
garrafas de alta pressão.

E porque neste quartel 
“nada é mais importante que 
a segurança dos bombeiros”, 
direção e comando distribuí-
ram, também, coletes de alta 
visibilidade aos elementos do 
corpo ativo. 

Estes equipamentos, adqui-
ridos com o patrocínio União 
das Freguesias de Poceirão 
e Marateca, permitem que 
os operacionais sejam vistos 

quando intervêm na via públi-
ca, tanto de dia como em am-
biente noturno.

Autarquia oferta 
EPI urbanos
SERPA

O vice-presidente do Municí-
pio de Serpa, Carlos Alves, en-
tregou, recentemente, ao cor-
po de bombeiros desta cidade 
alentejana 40 equipamentos 
de proteção individual (EPI), 
para combate a incêndios ur-
banos e industriais.

Este investimento, na or-
dem dos 40 mil euros, susten-
ta uma “política de apoio às 
atividades de associações que 
trabalham em prol da popu-
lação do concelho”, conforme 
assinala a autarquia.

Assim, no âmbito do proto-
colo de colaboração entre as 
duas entidades e, por solicita-
ção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Serpa, a câmara municipal des-
ta forma evidencia que a segu-
rança dos operacionais é uma 
prioridade em matéria de pro-
teção civil.
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COVID-19
Última tranche chega em julho

A Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) transferiu no início 
deste ano “1,5 milhões de euros 
para as Associações Humanitá-
rias de Bombeiros Voluntários 
(AHBV) no âmbito do combate 
à doença covid-19”.

Segundo um comunicado 
do ministério da Administra-
ção Interna esta verba “cor-
responde à primeira tranche 
dos três milhões de euros de 
apoio extraordinário aprovado 
no Orçamento do Estado para 
2021, com o objetivo de ajudar 
as AHBV a enfrentar as dificul-
dades financeiras criadas pela 
pandemia”.

O restante – 1,5 milhões de 
euros – serão pagos no mês de 
julho.

Na mesma nota à comu-
nicação social o ministério 
de Eduardo Cabrita sustenta 

que, como transmitido à Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), os três milhões de eu-
ros foram “distribuídos de 
acordo com a proporção do 
financiamento permanente 
atribuído a cada AHBV”.

O Ministério da Adminis-
tração Interna frisa reconhe-
cer e valorizar “o papel in-
substituível dos bombeiros 
voluntários portugueses, par-
ticularmente num período 
em que são permanentemen-
te chamados a responder às 
ocorrências relacionadas com 
a pandemia”.

“Esse empenhamento ex-
traordinário tem contribuído 
para o agravamento da situa-
ção financeira das AHBV, pe-
las despesas adicionais com 
a aquisição de equipamentos 
de proteção individual e pe-
los cortes sofridos nas recei-

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO DE RISCO tas oriundas do transporte de 
doentes”, pode ler-se na mes-
ma nota.

Assim sendo, “no sentido 
de dar resposta a esta nova 
realidade, em 2020, o Governo 
transferiu para as AHBV cerca 
de dois milhões de euros do 
apoio excecional e temporá-
rio devido à pandemia”.

A tutela assinala igual-
mente que “para fazer face ao 
contexto da pandemia, o Go-
verno quase duplicou o valor 
da transferência anual – de 
3% para 5% do financiamento 
permanente para o Fundo de 
Proteção Social dos Bombei-
ros”.

O Orçamento Suplemen-
tar, aprovado em julho de 
2020, veio ainda estabelecer 
um plano de apoio de emer-
gência para o financiamento 
imediato no valor de cerca de 
sete milhões de euros.

Em 2020 foi, ainda, possível 
reforçar a capacidade de res-

Comunidade Judaica 
solidária
CASCAIS

A Casa Chabad, Centro de Vida 
e Aprendizagem Judaico, entre-
gou, à Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Cascais uma máquina de raios 
ultravioleta (UV) destinada à 
“desinfeção e higienização de 
espaços fechados”. Este equi-
pamento, segundo os bombei-
ros constitui “uma mais-valia 
para a segurança e proteção 

destes profissionais que estão 
na linha da frente contra a co-
vid-19”. 

Esta era uma necessidade 
sinalizada e o presidente da 
Junta de Freguesia de Cascais e 
Estoril, Pedro Morais, não hesi-
tou em apelar à solidariedade 
da Comunidade Judaica que 
com esta doação reforça o re-
conhecimento pelo “o extraor-
dinário trabalho” dos soldados 
da paz, também, no combate à 
pandemia.
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posta dos Bombeiros de Por-
tugal, nomeadamente com a  
recente, “criação de equipas 
especializadas no âmbito da 
saúde, sendo os veículos dis-
ponibilizados pelos bombei-
ros pagos ao dia pela ANEPC 
para garantir a necessária dis-
ponibilidade permanente”.

A terminar o ministério de 
Eduardo Cabrita destaca que 
“o Orçamento do Estado para 
2021 prevê um financiamento 
de 28,6 milhões de euros para 
as AHBV, ao qual acrescem os 
referidos três milhões de eu-
ros de apoio extraordinário no 
âmbito da doença covid-19”.

CA
SC

AI
S 

 |  
LU

IS
 B

EN
TO

14 • bombeirosdeportugal.pt | 2021 . edição especial

https://bombeirosdeportugal.pt/


COVID-19
Segunda fase arranca a 12 de abril

E stá agendado para 
dia 12 de abril, o iní-
cio da segunda fase 
de vacinação dos 
bombeiros. Segun-
do informação da 
Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) as 
associações e corpos 
de bombeiros foram 

já contactadas para que, em 
tempo útil, disponibilizem as 
listagens dos “elementos qua-
dro ativo e comando” a inocular 
contra a covid-19.

Importa lembrar que, no 
início de março, o Governo 
dava conta que a vacina tinha 
chegado aos “15 mil bombeiros 
indicados inicialmente como 
prioritários”.  Nessa ocasião, 
em nota à comunicação social o 
Ministério da Administração In-
terna (MAI) informou que para 
além dos 14.904 bombeiros fo-
ram também inoculados 8.930 
militares e pessoal civil do ser-
viço de saúde da Guarda Nacio-
nal Republicana (GNR) e 8.463 
agentes da Polícia de Segurança 
Pública (PSP).

A vacinação dos bombeiros 
que na linha da frente assumem 
o duro combate à pandemia ar-
rancou, oficialmente a 11 de fe-
vereiro, mas não chegou nesse 
mesmo dia aos operacionais de 
todo o País.

A confederação exigiu, des-
de primeira hora, prioridade 
para os bombeiros, mas nem o 
agudizar da crise pandemia no 
início do ano, permitiu acelerar 
o processo. A LBP assumiu-se 
“contra o faseamento da vacina-
ção dos bombeiros” defenden-
do “a aplicação generalizada”, 
o que Administração Interna e 
Saúde “assim não entenderam”.

Fevereiro acabou por ser 
mesmo o mês dos bombeiros e 
no dia 11, o governo fez deslocar 
uma comitiva ao Centro de Saú-
de da Damaia, para mediatizar 

o procedimento a que assisti-
ram Eduardo Cabrita, a minis-
tra da Saúde, Marta Temido, a 
secretária de Estado, Patrícia 
Gaspar, e o secretário de Esta-
do Coordenador para o com-
bate à pandemia na Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, Duarte 
Cordeiro, aos quais se juntou o 
comandante Jaime Marta Soa-
res.

Nesse mesmo dia, sem 
pompa nem circunstância a 
Câmara Municipal de Cascais, 
assegurou, no Pavilhão Des-
portivo de Alcabideche, a pri-
meira dose da AstraZeneca a 
uma centena de operacionais 
de todos os cinco quartéis do 
concelho. 

Ao megacentro de vacina-
ção de Alcabideche, um dos 
dois instalados pela autarquia 
no município, acorreram os 

VACINAÇÃO “prioritários” dos Voluntários 
de Alcabideche (27), Carcave-
los e São Domingos de Rana 
(21), Cascais (19), Estoril (14) e 
Parede (19). 

O plano nacional de vaci-
nação avançou marcado pelos 
costumeiros atrasos e alguns 
reveses, polémicas, irregulari-
dades, intenções de inquérito 
e demissões, entre as quais a 
de Francisco Ramos, coordena-
dor da task force, prontamente 
substituído pelo vice-almiran-
te Henrique Gouveia e Melo, 
que teve, por sua vez, de gerir 
as dúvidas em torno da va-
cina AstraZeneca que numa 
primeira fase não era aconse-
lhada para os maiores de 65 
anos e, mais tarde, chegou a 
ser suspensa e depois liberada 
pela Agência Europeia do Me-
dicamento (EMA) por não ter 
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ficado provada a causa efeito 
entre a toma deste imunizante 
e aumento do risco de eventos 
tromboembólicos responsá-
veis por coágulos sanguíneos, 
que vitimaram algumas pes-
soas em vários países. Mas 
porque as dúvidas persistiam, 
a EMA acabou por encarar o 
problema confirmando uma 
possível ligação entre a vacina 
e os casos de trombose veno-
sa, reiterando, contudo, que 
os benefícios compensam os 
riscos. Apesar das decisões po-
líticas dispares, em Portugal, a 
ministra da Saúde Marta Temi-
do começou por sustentar não 
existirem razões para “limitar 
vacina a grupos etários espe-
cíficos”, mas já ao fecho desta 
edição recuo e DGS anunciou 
que este imunizante só será 
administrado   "a pessoas com 

mais de 60 anos". No meio de 
tudo isto, a farmacêutica anglo-
-sueca, que desenvolveu a vaci-
na decidiu mudar-lhe o nome 
para Vaxzevria, numa tentati-
va de mitigar os estragos, que 
incluem, ainda, consecutivos 
atrasos nas entregas, sobretudo 
na União Europeia.
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ENTREVISTA
"Não damos subsídios aos bombeiros, mas 
antes as condições para que possam estar 
presentes na vida dos cidadãos"

CASCAIS

S obejamente badala-
do, não apenas pela 
privilegiada locali-
zação geográfica ou 
pela beleza natural, 
património e histó-
ria, Cascais acaba por 
ser um concelho de 
alguma forma escru-
tinado, pela notorie-

dade que galvaniza, mas, tam-
bém, impõe mais e melhor aos 
autarcas. Carlos Carreiras, atual 
presidente da câmara munici-
pal, carrega consigo o peso da 
exigência majorado pelo sentir 
ou pelo apego à terra que o viu 
nascer.

O exemplo de Cascais é repli-
cável, nos mais distintos secto-
res, a todo o território nacional 
e até internacionalmente. A es-
tratégia desenvolvida no âmbi-
to da proteção civil e bombeiros 
merece o rótulo de “modelo”. 
Se não existisse passado e todo 
um histórico de uma bem con-
solidada política de parceria, a 
pandemia viria a provar a efi-
cácia dos múltiplos e avultados 
investimentos no combate à 
Covid-19, desde logo com a dis-
ponibilização de todo o tipo de 
equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) aos operacionais, 
com a testagem e até a vacina-

ção, mas também com aquisi-
ção de macas que permitiram 
libertar ambulâncias e tripu-
lações, no pico da última vaga, 
quando se esgotou a capacida-
de de resposta dos hospitais e 
deixaram de existir camas para 
tantos doentes. Para além dos 
protocolos anuais com as asso-
ciações humanitárias de Alca-
bideche, Cascais, Carcavelos e 
São Domingos de Rana, Estoril, 
Parede, o município, em tem-
pos de Covid, já por duas oca-
siões garantiu subsídios suple-
mentares aos bombeiros para 
apoio à gestão da pandemia.

A atuação da autarquia 
neste último ano, em todas as 
frentes da batalha, não passou 
despercebida, tanto que Carlos 
Carreiras foi nomeado pela The 
City Mayors Foundation para o 
prémio World Mayor 2020/21, 
que honra, mas não envaidece 
o presidente da câmara que 
recusa colocar em “bicos de 
pé” para conquistar o epíteto 
de autarca do ano, até porque, 
como assinala, neste comba-
te não podem existir pódios, 
sempre pequenos para alber-
gar os muitos que estiveram e 
estão na linha da frente.

Cascais é apontado por 
tantos, nomeadamente pelos 
responsáveis do setor nas as-
sociações humanitárias e nos 
corpos de bombeiros de todo 
o País, como um exemplo. 
Porquê esta tão grande apos-
ta na área da Proteção Civil e 
Bombeiros?

Se essa pergunta fosse feita 
há um ano atrás teria mais difi-
culdade em fazer-me explicar. 
Agora parece-me é mais fácil, 
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ENTREVISTA
aliás Cascais está a beneficiar 
de um conjunto de apostas 
feitas no passado, sem Covid. 
Por outro lado, a articulação 
com as várias instituições do 
sector social, associativo e 
económico, que também já 
vinha do passado, permite as-
segurar uma resposta rápida, 
em tempo, eficaz. Quando as-
sumi estas responsabilidades 
- e não que as nossas cinco as-
sociações de bombeiros não 
estivessem já bem equipadas 
–  tive a preocupação maior de 
suprir algumas carências. Estas 
coisas são como são, não é na 
emergência que vamos conse-
guir ter as melhores respostas, 
portanto quanto mais nos pre-
pararmos, quanto maior for o 
planeamento mais fácil se tor-
na acorrer as essas situações. 
Os bombeiros não podem pre-
ver os acidentes ou os incên-
dios, e assim sendo importa 
assegurar estas estruturas para 
a reação. Se não existirem os 
meios, a verdade é que tudo cai 
por terra.

Ainda assim o que vale 
aqui, aplica-se a todo o terri-
tório nacional…

Falando de Cascais, nós por 
cá continuamos a fazer algum 
investimento nas cinco asso-
ciações de bombeiros, também 
com uma grande resposta quer 
por parte das direções quer do 
corpo de bombeiros o que tem 
permitido a evolução e prepa-
ração para as eventualidades.

Entre essas eventualida-
des os incêndios ou as cheias 
e inundações que já este ano 

causaram estragos, consti-
tuindo um problema cíclico 
quase histórico?

De facto, Cascais é um conce-
lho de risco em termos de cheias 
e, assim sendo, preocupava-me 
não termos veículos, em núme-
ro, para operacionalizar essa 
valência do socorro às popula-
ções, tal como como não desen-
volvermos uma capacidade de 
resposta para um património   
essencial e fundamental para 
Cascais como é Parque Natural 
Sintra-Cascais que, com muita 
sorte dos munícipes, ocupa um 
terço do nosso território com 
valores ambientais que preci-
sam ser salvaguardados e pre-
servados, e, também neste caso 
em concreto, identificámos difi-
culdades de meios para o com-
bate a incêndios.

Aprendi nestas funções que 
o tempo de resposta é crucial 
e, hoje, temos essa premissa ga-
rantida, até porque podemos 
contar com a grande disponi-
bilidade, o grande profissiona-
lismo e a enorme competência 
dos corpos de bombeiros de 
Cascais.

Os protocolos firmados 
com as associações humani-
tárias do concelho que garan-
tem, só a título de exemplo, a 
cada um dos quartéis um gru-
po de profissionais para a pri-
meira intervenção custeado 
inteiramente pelo município 
ou formação dos operacionais 
nas várias valências, mas Câ-
mara Municipal de Cascais vai 
(muito) mais longe…   

O Orçamento Participati-

LUIS BENTO | CM CASCAIS
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"CascaIs está a 
benefIcIar de 
um conjunto 
de apostas 
[no sector da 
proteção cIvIl 
e bombeIros]  
feItas no 
passado, sem 
CovId"

 
 

"Quanto 
maIs nos 

prepararmos, 
quanto 

maIor for o 
planeamento 

maIs fácIl 
se torna 
acorrer 

as essas 
sItuações [de 
emergêncIa]"

"Se não 
exIstIrem 

os meIos, a 
verdade é que 

tudo caI por 
terra"
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vo é um dos instrumentos que 
tem contribuído para equipar 
os quartéis. Este programa, já 
como uma década, teve aliás 
uma enorme adesão não apenas 
dos bombeiros que concorre-
ram em força às várias edições, 
mas também dos munícipes 
que votaram nas propostas que 
visavam reforçar os meios dos 
quartéis. Se no passado estas as-
sociações funcionavam por via 
da quotização dos associados, 
hoje, a realidade não será bem 
essa e, assim sendo, os muníci-
pes acabam por substituir esse 
apoio monetário pelo voto, por-
que na verdade esse dinheiro é 
deles, por via dos impostos, a 
câmara só se limita a canalizar 
essas verbas para projetos de 
interesse da comunidade, nes-
te caso para os bombeiros. De 
alguma forma fecha-se um ciclo 
ao recuperarmos uma tradição 
do passado de serem os cida-

dãos a financiar as associações 
humanitárias.

Autarca há muitos anos, 
profundo conhecedor das 
coisas da terra tinha noção 
real da dinâmica, das espe-
cificidades do sector ou das 
necessidades destas institui-
ções?

Repare o estar presidente 
de câmara transporta-nos para 
uma dimensão de ter de falar 
e decidir sobre um número 
de assuntos dos quais não fa-
zemos a mínima ideia, nem 
estamos capacitados para o 
fazer, portanto só temos como 
salvaguarda decidir com o que 
sentimos e decidir com o que 
vamos aprendendo. Todos nós 
somos fruto do que experi-
mentamos e do que sentimos.

Vou aprendendo quem 
sabe, quem está com a “mão na 
massa”, quem está no terreno. 
Isso vale para tudo, nomeada-

mente para esta luta que ago-
ra enfrentamos. Eu não sabia 
nada sobre Covid-19 e agora 
estou quase mestrado nem ter 
nenhum conhecimento acadé-
mico sobre a matéria. 

Talvez só por desconhe-
cimento do sector, em Por-
tugal, não raras vezes, seja 
questionada e até criticada a 
“subsidiodependência” des-
tas instituições…

Bem gostaria de colocar a 
questão noutros temos, vamos 
trocar a ordem dos fatores e fa-
lemos então de associações de-
pendentes de subsídios. Cada 

LUIS BENTO | CM CASCAIS

um de nós quando está numa si-
tuação de aflição dependente de 
um apoio em tempo real, capa-
citado com todo o equipamento 
necessário, não questionará cer-
tamente de onde vem o dinheiro 
para garantir essa resposta. Por 
outro lado, esses subsídios são 
dinheiro dos cidadãos, como 
diria Margaret Thatcher, não 
existem dinheiros públicos e 
nesse sentido tenho a convicção 
de ser fundamental que o nosso 
dinheiro seja sirva para quando 
um de nós precisar. Errado seria 
não existir pondo em causa até a 
nossa sobrevivência.
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Importa relembrar a função 
social dos bombeiros que não 
se limitam a assegurar o socor-
ro. Eles são para muitos, em 
várias circunstâncias a voz e a 
mão amigas, quem está mais 
próximo, quem acompanha, 
nomeadamente os idosos que 
não têm outro amparo, ou 
porque não têm familiares ou 
porque os filhos estão longe 
ou por outra qualquer circuns-
tância da vida.

A nossa sociedade precisa 
de outras respostas, cada vez 
mais prementes, e muitas de-
las já são dadas pelos bombei-
ros. Nessa medida, não damos 
subsídios aos bombeiros, mas 
antes as condições para que 
possam estar presentes na vida 
dos cidadãos, muito especial-
mente quando eles mais pre-
cisam”. Esta é para mim uma 
matéria inquestionável.

Essa não seria uma res-
ponsabilidade que o Estado 
ou o poder Central deveria 
assumir por completo?

Essa é outra questão, muito 
embora o Local e o Central se-
jam ambos Estado, eu não faço 
esta distinção, mesmo que 
muitas vezes o Central desva-
lorize a importância do Local. 
Em relação aos bombeiros têm 
como uma das características 
a proximidade do cidadão. Em 
Cascais as quatro freguesias 
existentes são servidas por cin-
co corpos de bombeiros, que, 
por acaso, até se sobrepõem à 
organização administrativa do 
Estado.

Mas para responder à per-
gunta diria que o Estado cen-
tral tem uma função importan-
te a cumprir do mesmo modo 
que as autarquias e a nenhum 
é permitido que se demita das 
suas responsabilidades.

O enorme investimento, 
não justificaria a municipali-
zação dos bombeiros?

A nossa perspetiva é outra. 
Sabemos que nas nossas cin-
co associações já estão muitas 
mulheres e homens profissio-
nais, até porque mal seria que 
ficássemos tão só e apenas de-
pendentes do voluntariado. 
Não sou contra a profissiona-
lização, agora controlar ou fa-

zer depender administrativa 
e operacionalmente os bom-
beiros de uma câmara não 
considero de todo útil. Não 
sou nada favorável a uma “evo-
lução” para uma estrutura de 
bombeiros municipais. Temos 
de deixar respirar a comuni-
dade onde estamos inseridos, 
apoia-la, mas também exigir 
em conformidade com o que 
damos.

Embora neste sector, exis-
tam sempre novos desafios, a 
meia dúzia de meses do final 
deste mandato, e embora se 
volte a candidatar, o que fica 
por fazer pelos bombeiros do 
concelho de Cascais?

Temos apostado fortemente 
na formação dos bombeiros e 
queremos continuar a reforçar 
esta área nas várias valências 
em que os operacionais atuam.

Por outro lado, estamos a 
lançar o programa SL3S tentan-

do, a nível social, envolver os 
ministérios Saúde, Segurança 
Social e Administração Interna 
nomeadamente para a forma-
ção de cuidadores e, também, 
neste projeto contamos com 
os bombeiros que pela sua 
formação e experiência serão, 
certamente, parceiros para o 
sucesso. Esta é uma necessida-
de que a pandemia veio tornar 
mais evidente e cada vez mais 
premente.

Existem forças, competên-
cias nestas instituições que 
ainda não estão devidamente 
exploradas. 

Este foi um ano muito exi-
gente e que obrigou os autar-
cas a sair das suas bolhas, da 
chamada zona de conforto. O 
presidente Carlos Carreiras 
foi em muitas ocasiões uma 
voz incomoda para os Gover-
nantes?

Não diria isso. Recusei fi-

car na minha zona de conforto 
e, por isso mesmo, tive de to-
mar um conjunto de posições 
que foram depois seguidas ou 
assumidas por outros e, assim 
sendo, ficámos todos a ganhar. 
Fico sempre muito satisfeito 
que uma ação lançada por nós 
seja, mais à frente, trabalhada 
e desenvolvida por outros com 
quem ainda temos margem 
para aprender. 

Este tem sido um ano de-
safiante que nos confrontou a 
com a nossa própria natureza. 
O que aprendi, as decisões que 
tive de tomar nunca me passa-
ram pela cabeça. Este é para to-
dos – pois ainda estamos a meio 
da maratona - um duro teste à 
capacidade de adaptação e de 
resiliência. Espero que tudo isto 
faça de mim um melhor homem 
e que a humanidade seja, tam-
bém, melhor após a pandemia. 
Eu sou um otimista irritante.
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HISTÓRIA DE VIDA
Chefe Luís Murça meio século após 
a chamada continua a dizer "presente"

ALMADA

L uís Filipe Martins 
dos Santos Murça, 
61 anos, é natural de 
Cacilhas e neste mo-
mento o bombeiro 
mais antigo do con-
celho de Almada. É 
também o mais gra-
duado dos chefes 
pela sua antiguida-

de no posto. 
O chefe Luís Murça começa 

por confessar-me que a paixão 
por ser bombeiro foi herdada 
do pai.

“Vem de família. O meu pai 

foi sempre bombeiro e come-
çou desde o posto mais bai-
xo até chegar a comandante. 
Para além disso todos os meus 
irmãos foram bombeiros. A 
única que não foi bombeira 
foi a minha mãe, mas mesmo 
assim muitas vezes trabalhou 
mais para a corporação do 
que muitos bombeiros”.  

Foi com 11 anos que Luís 
Murça deu os primeiros pas-
sos como reforço mais novo, 
ainda no velho quartel de 
Cacilhas, no antigo Largo do 
Poço.

 “Quando tocava a sirene, 
e porque antigamente o pes-
soal era pouco, tinham de ir 
todos para a ocorrência. Saía 
de casa, fosse qual fosse a 
hora, mesmo de noite. Cabia-
-me ir chamar a casa três ou 
quatro bombeiros para irem 
para o local do fogo. Ia à Vila 
Brandão e de seguida pela Rua 
Carvalho Ferreirinha. Depois 
ia para o quartel porque sen-

do o mais novo ficava a tomar 
conta do telefone”. 

Entretanto, Luís Murça foi 
crescendo, o “bicho foi fican-
do” e o gosto foi-se apuran-
do. É preciso ter-se gosto por 
isto”, sussurra-me.

O percurso começou como 
cadete, depois passou para as-
pirante, seguidamente para 
bombeiro de 3.ª até chegar a 
chefe, posto que ocupa atual-
mente.

O “arrumar as botas” está 
para já fora de questão. A úni-
ca coisa que poderia pô-lo fora 
do ativo e integrar o Quadro 
de Honra, seria um problema 
de saúde ou uma decisão do 
comando.  

Em conversa diz-me “vou a 
todas” e que lhe custa ver que 
o espírito “do pessoal” não 
é o mesmo de antigamente, 
mas está ciente que os tempos 
também não são os mesmos. 

O chefe recorda então al-
guns dos acontecimentos 
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HISTÓRIA DE VIDA
mais duros na sua carreira. 
Marcou presença desde a pri-
meira hora no grande incên-
dio do Chiado, no dia 25 de 
agosto de 1988, e conta-me 
emocionado que “esta tragé-
dia foi uma situação fora do 
normal”. 

“Acho que nunca mais ha-
verá uma ocorrência igual e 
tenho a certeza que nunca se 
pensou que pudesse haver 
uma situação como aquela. 
Estive também em Pedró-
gão. Apanhei outros grandes 
incêndios, mas este foi real-

mente indescritível dadas as 
circunstâncias que todos co-
nhecemos”, assinala. 

Respondeu ainda à chama-
da numa grande explosão num 
petroleiro atracado na Lisnave 
e num incêndio a bordo de um 
rebocador em que morreram 
duas pessoas. 

Há, no entanto, um momen-
to que recorda com mágoa:

“Após uma chamada para 
socorrer um homem que teria 
sofrido um acidente de traba-
lho verificámos que se tratava 
de um amigo e colega do nosso 
quartel que acabaria por mor-
rer no local. Era um bombeiro 
dez estrelas”. 

“Um bombeiro quando sai 
para uma ocorrência nunca vai 
para nada de bom, mas as si-
tuações que envolvem crianças 
ficam a “bater” por vezes mais 
de um mês. Temos de eliminar 
o “ficheiro” e seguir em frente. 
Faz parte”, diz.

Luís Murça nunca perdeu 
o medo. Ironicamente diz-se 
“com medo e maluco”. Ou seja, 
mesmo com medo, nunca pen-
sa no perigo na hora de salvar.   

Há uns anos, recorda, numa 
formação sobre matérias peri-

gosas, o alemão responsável 
pela ação considerou, a pro-
pósito da forma como atuam 
os bombeiros portugueses 
face às dificuldades que en-
contram:

“Vocês não andam com o 
cartão de cidadão no bolso, 
mas sim com a nossa Senhora 
de Fátima”.. 

Dois dos momentos mais 
marcantes na sua carreira 
aconteceram quando a autar-
quia lhe atribuiu, há cerca de 
15 anos, a Medalha de Ouro 
da Cidade de Almada e, mais 
recentemente, quando foi 
agraciado com o crachá de 
Ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) que é uma 
das mais importantes distin-
ções honoríficas nos bombei-
ros. Este último galardão teve 
“sabor especial”, pois normal-
mente é entregue a elementos 
fora do ativo e com uma idade 
avançada ou mesmo só a títu-
lo póstumo. 

Com uma certa tristeza o 
chefe Luís defende que “os 
bombeiros deveriam ser con-
siderados membros da família 
de todos os portugueses, mas 
infelizmente não é assim… 

Há pessoas que só se lembram 
de nós quando precisam. Não 
falo apenas de público em ge-
ral, mas também de entidades 
máximas. É igual.”  

Em relação à vacinação dos 
bombeiros contra a pande-
mia de covid-19, mesmo sendo 
uma força permanentemente 
na linha da frente, é difícil adi-
vinhar uma data já que neste 
momento ainda nem os testes 
chegaram. 

“Mas se voltasse aos 11 anos 
de idade fazia tudo de novo 
como bombeiro, sem olhar 
para trás. Depois de me ausen-
tar, independentemente da 
idade, se houver alguma ocor-
rência em que possa ajudar lá 
estarei na linha da frente”.

  Luís Murça já ensaiou a fra-
se que dirá aos seus camaradas 
no último dia de serviço. 

“Um abraço grande a todos, 
até logo, e sempre que preci-
sem podem contar comigo”. 
 
* Carlos M. Almeida é jornalista e 
repórter fotográfico de eleição que 
partilha connosco um apontamen-
to de “Histórias com Gente” sobre 
o mais antigo bombeiro em serviço 
do concelho de Almada.
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FORMAÇÃO
Bombeiros fazem avaliação "bastante 
positiva"
ESCOLA NACIONAL DE BOMBEIROS

A formação promovida pela 
Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB) durante o ano de 2020, 
merece da parte dos participan-
tes uma “avaliação bastante po-
sitiva”. 

Em comunicado esta insti-
tuição revela que “de acordo 
com os inquéritos de satisfação, 
98,55% dos formandos consi-
dera-se satisfeito com as ações 
ministradas e apenas 1,45% in-
satisfeitos”. Relativamente ao 
ano anterior, verifica-se “um au-
mento de 0,28% do nível de sa-

ENB e DGS promovem webinar
MICROINFLUENCIADORES  

A Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB) promoveu, em parceria 
com a Direção-Geral da Saúde 
(DGS), o webinar “Mobilização 
Social – Microinfluenciadores”.

A iniciativa, que teve como 
oradores especialistas da DGS, 
destinou-se aos formadores da 
ENB, com o objetivo de os sen-
sibilizar para importância do 
projeto de Mobilização Social, 
promovido pela DGS, que visa 
garantir a formação de “mi-
croinfluenciadores sociais”, ou 
seja, elementos “chave” da co-
munidade, em que os bombei-
ros têm grande importância, 
enquanto “agentes de Saúde Pú-
blica” com a missão de “trans-
mitir a informação recebida 
junto das suas comunidades, 

estabelecendo-se desta forma 
uma disseminação em cascata 
das principais recomendações 
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tisfação”. Esta conclusão resul-
ta da análise de um total 10.098 
avaliações, das quais 9.952 re-
velam satisfação e apenas 146 
insatisfação. 

Também a prestação dos 
formadores da ENB foi aferida 
pelos formandos, sendo o grau 
de satisfação de 99,74%.  

Esta informação foi recolhi-
da no âmbito da “Avaliação de 
Reação” constante do Dossier 
Técnico Pedagógico que su-
porta cada ação de formação 
ministrada pela ENB.

que visem a resposta à pande-
mia”, conforme assinala fonte 
da ENB.

https://bombeirosdeportugal.pt/


FORMAÇÃO

Prossegue 
credenciação

A Escola Nacional de Bombei-
ros (ENB) promoveu de 8 a 13 de 
março, no Centro de Formação 
Especializado em Incêndios Flo-
restais, na Lousã uma unidade 
de formação de curta duração 
(UFCD): “3.127 — Prevenção de 
Incêndios Rurais”, necessária 
para obtenção da credenciação 
de Operacional de Queima jun-
to do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas, I.P. 
(ICNF).

Neste âmbito, o centro da 

Lousã acolheu também, de 25 
a 30 de janeiro, uma primeira 
UFCD: “5.377 — Fogo Controla-
do — Apoio”.

O curso destina-se a elemen-
tos detentores da categoria de 
bombeiro de 1.ª ou superior e 
com a escolaridade mínima de 
9.º ano. Esta oferta formativa 
surge para possibilitar a bom-
beiros o acesso à credenciação 
segundo as condições específi-
cas definidas no Regulamento 
do Fogo Técnico.

Escola integra projeto 
internacional 
SIMULAÇÃO E REALIDADE VIRTUAL 

A Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB) é uma das instituições 
formativas que integra o Projeto 
VR Effect, liderado pela Univer-
sidade da Noruega Ocidental de 
Ciências Aplicadas, com o obje-
tivo de promover a utilização 
das tecnologias de simulação e 
realidade virtual na formação 
profissional de bombeiros e ao 
mesmo tempo estudar o seu im-
pacto.

De acordo com um artigo 
publicado na revista Emergen-
cy Services Times, edição de de-
zembro de 2020, o interesse pelo 
uso da simulação e realidade 
virtual no contexto de forma-

ção cresceu nos últimos anos, à 
medida que a tecnologia se tor-
nou mais acessível. Segundo 
a investigadora sueca Cecilia 
Wijkmark, que assina o artigo, 
“os resultados do estudo mos-
tram que 86% dos bombeiros 
querem usar mais a realidade 
virtual na sua formação”.

O Projeto VR Effect visa per-
mitir que as entidades formati-
vas nas áreas da emergência e 
proteção civil experimentem 
este tipo de tecnologia e ao 
mesmo tempo recolher dados 
necessários para validar a sua 
eficácia. Além da ENB, inte-
gram este projeto o Fire Ser-

vice College do Reino Unido, 
o RelyOn Nutec da Holanda, 
a Universidade de Coimbra, o 
Instituto Superior Técnico, en-
tre outras entidades.

Registe-se que a ENB dispõe 
de um Centro de Simulação e 
Realidade Virtual (CSRV), inau-
gurado em 2015, considerado 
pela empresa XVR um “centro 
de excelência XVR Simulation 
Software" e dos melhores a 
nível europeu. A realidade vir-
tual é uma ferramenta forma-
tiva utilizada para melhorar as 
competências de gestão opera-
cional dos bombeiros portu-
gueses, contribuindo de igual 
modo para o reforço da segu-
rança dos bombeiros e restan-
tes agentes de proteção civil 
em operação.

FORMAÇÃO
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MEIOS E EQUIPAMENTOS
Quartel recebe nova ambulância
ALCÁCER DO SAL 

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Mistos de Alcácer do 
Sal recebeu, recentemente, uma 
nova ambulância, que repre-
senta um investimento de 45 
mil euros da câmara municipal. 

Na cerimónia de entrega de 
importante meio marcaram 
presença edil de Alcácer do 
Sal, Vítor Proença, do vereador 
Manuel Vítor de Jesus e do pre-
sidente da associação, Arlindo 
Passos.

Registe-se, a título de curio-
sidade, que ambulância prepa-
rada para o socorro pré-hospita-
lar, teve como primeira missão 
apoiar a 2.ª fase de vacinação 
contra a covid-19, no Centro So-
cial de Rio de Moinhos, na fre-
guesia do Torrão.

EDP continua a "doar para proteger"
ALENTEJO

A EDP Distribuição entregou 
mais duas viaturas de preven-
ção aos incêndios florestais, 
desta feita aos corpos de bom-
beiros de Redondo e de Moura.

Esta iniciativa, inserida no 
programa “Doar para Proteger”, 
tem o objetivo maior de “apoiar 
instituições que desenvolvem 
atividades na proteção da flo-
resta, limpeza de vegetação, ou 
ainda, reflorestação”.

Esta ação, em quarta edição, 
já doou perto de 90 viaturas, 
que segundo a entidade promo-
tora, “têm permitido colmatar 
necessidades prementes das au-
tarquias e comunidades locais, 
nomeadamente bombeiros e 

serviços municipais de sapa-
dores florestais, capacitando 
a resposta na salvaguarda da 

floresta, das vidas e bens da 
população que em conjunto 
servem”.
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MEIOS E EQUIPAMENTOS
Pré-hospitalar reforçado
ARCOS DE VALDEVEZ 

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Ar-
cos de Valdevez adquiriu, a 
expensas próprias, uma ambu-
lância com a mais recente tec-
nologia de combate à covid-19. 
A nova viatura “destinada a re-
forçar o sistema de transporte 
de doentes em emergência hos-
pitalar” vem complementar o 
“projeto de renovação da frota 
de socorro”, conforme explica 
fonte desta instituição que se 
afirma apostada em garantir 
“uma melhor resposta ao nível 
de segurança, higiene e confor-
to para os munícipes e conce-
lhos vizinhos”. 

A nova ambulância da marca 
MAN (Premium), é a primeira 
no Minho e das primeiras em 
Portugal, equipada com Siste-

ma de Pressão Negativa, de-
sinfeção e cobertura antiviral 
para viaturas que impedem 
a propagação de vírus, prote-
gendo os doentes e os bombei-
ros. 

Germano Amorim, presi-
dente da direção da Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Arcos de 
Valdevez, lembra que mesmo 
num ano tão atípico como o 
transato, “foi possível adquirir 
esta nova viatura, renovando 
assim a frota e, com isso, me-
lhorar a segurança e o confor-
to de quem precisa de nós nos 
momentos mais complica-
dos”. 

O dirigente recorda e enal-
tece ainda o apoio dado pela 
população e pelas empresas 
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Solidariedade empresarial
VIANA DO CASTELO 

A Xpand It ofereceu um desfi-
brilhador automático externo 
(DAE) à Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntários de 
Viana do Castelo.

Este aparelho, orçado em três 
mil euros, permite “reforçar a 
operacionalidade e equipar uma 
ambulância de socorro recém-
-adquirida e que a instituição co-
locou ao serviço da comunidade 
há pouco mais de um mês.

Em nota à comunicação so-
cial a associação enaltece nobre 
gesto desta empresa da cidade.

Também solidária, a Eco-
brent, recém-instalada em Viana 
do Castelo, presenteou os volun-

tários com 600 litros de com-
bustível, para apoio à atividade 
operacional do quartel.

Esta “foi a forma encontrada 
por esta prestigiada empresa 

de reconhecer o trabalho dos 
bombeiros e desta associação”, 
salienta a direção da institui-
ção em nota pública de agrade-
cimento. 

do concelho ao corpo de bom-
beiros, “ajudas que têm os-
tentado um papel muito im-

portante” no trabalho destes 
operacionais no desenvolvi-
mento do trabalho dos bom-

beiros. E assim sendo, esta nova 
viatura “serve de agradecimen-
to à comunidade arcuense”.
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MEIOS E EQUIPAMENTOS

MATOSINHOS

Matosinhos dispõe de “uma 
ferramenta única no País” que 
permite, em tempo real, a par-
tilha de informações sobre 
ocorrências pela proteção civil, 
bombeiros e polícia municipal, 
acionar meios e alertar a popu-
lação.

O Sistema Municipal de 
Gestão de Emergência de Ma-
tosinhos foi concebido pela 
autarquia com o apoio de uma 
empresa especializada nesta 
área.

O projeto, apresentado re-
centemente pela Presidente da 
Câmara Municipal de Matosi-
nhos, permite “aumentar a efi-
cácia na gestão da resposta de 
emergência e uma maior proxi-
midade com as populações das 

zonas afetadas”.
“Esta plataforma é essen-

cial, pois permite-nos co-
nhecer melhor o território, 
prevenir situações críticas e 
responder de uma forma qua-
lificada e imediata, acionando 
no momento os meios neces-
sários e adequados para cada 
ocorrência”, frisa Luísa Sal-
gueiro.

O vereador da Proteção Ci-
vil adianta ainda que “sempre 
que a Central de Emergência 
Municipal recebe uma chama-
da é efetuado um registo e en-
viado um e-mail para o pique-
te da Proteção Civil que fará a 
avaliação no local”. 

“Depois dessa avaliação, o 
sistema permite que sejam 

Sistema de gestão de emergência

acionados de imediato todos 
os recursos necessários”, refe-
re José Pedro Rodrigues. “Pro-
teção Civil, Polícia Municipal 
e Bombeiros estão ligados 
nesta rede, partilham dados e 
comunicam em tempo real, o 
que vai diminuir os tempos de 
resposta e aumentar a eficácia 
na resolução”. 

Na sessão de apresentação 
desta importante ferramenta, 
marcaram também presença o 
vice-presidente da autarquia, 
Fernando Rocha, o vereador 
dos Recursos Humanos, Va-
lentim Campos, e o coman-
dante operacional distrital do 
Porto da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Ci-
vil (ANEPC), Albano Teixeira.
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VIANA DO CASTELO 

Uma comitiva do Groupe de 
Secours Catastrophe Français 
visitou, por estes dias, os Volun-
tários de Viana de Castelo para 
entregar aos bombeiros 35 mil 
máscaras faciais e 700 litros de 
álcool gel, produtos indispen-
sáveis em tempos de pandemia.

Esta associação humanitária 
de sapadores bombeiros fran-
ceses fez-se representar nesta 
ação solidária por Elodie Co-
rinne Therese Dragin, Frederic 
Couto e Gentil Manuel Sousa 
Martins.

Em nota à comunicação so-
cial a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Viana de Castelo congratula-se 

com este apoio e abre a porta 
a uma “eventual futura parce-
ria” com a instituição francesa.

Refira-se que estes visitan-
tes especiais foram recebidos 

35 mil máscaras chegam de França
por um representante da Câ-
mara Municipal de Viana do 
Castelo que os presenteou 
com várias lembranças deste 
concelho do Alto Minho.

https://bombeirosdeportugal.pt/
https://www.gscf.fr/
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Mistos 
recebem apoio 
municipal
ALCÁCER DO SAL

A Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal deliberou atribuir um 
apoio financeiro superior a 26 
mil euros aos dois corpos de 
bombeiros que servem o conce-
lho.

Para os Mistos de Alcácer do 
Sal o executivo aprovou uma 
verba que ronda 20.729 euros, 
para “apoiar na aquisição, na 
caracterização e equipamento” 
de uma viatura doada pela EDP 
Distribuição.

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos do Torrão 
vai receber uma verba global 
de 5.504 euros, sendo que 3.600 
euros destinam-se a patrocinar 

Resposta às carências dos soldados da paz
ANSIÃO

A Câmara Municipal de Ansião 
entregou ao corpo de bombei-
ros local equipamentos de pro-
teção individual (EPI) para fazer 
face às “crescentes necessidades 
de aprovisionamento deste ma-
terial”. 

No site oficial do município 
é explicado que “no seguimen-
to de um levantamento das 
necessidades imediatas efe-
tuado pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil e após apro-

vação pelo órgão executivo, a 
autarquia distribuiu 80 fatos 
de proteção integral, 200 batas 
descartáveis, 200 aventais des-
cartáveis, quatro mil luvas, 800 
cobre-botas e 800 máscaras ci-
rúrgicas”.

Este investimento, na or-
dem dos 1.200 euros, visou 
“dar resposta” às carências dos 
soldados da paz resultantes 
da “severidade com que a pan-
demia atingiu o concelho no 
passado mês de janeiro, bem 
como ao incremento de preços 
que a nova vaga pandémica 

tem produzido no mercado”.
Chegaram ainda ao quartel 

cinco mil máscaras KN95 de 
uma doação da comunidade 
de Erbach, cidade alemã ge-
minada com Ansião, um gesto 
solidário que teve como inter-
mediário o ansianense Antó-
nio Duarte.

Com estes apoios, acredita 
o município estar a garantir 
uma mais eficaz proteção dos 
operacionais e uma melhora-
da resposta no que concerne à 
“proteção e socorro da popula-
ção”.

a pintura integral das instala-
ções e o restante para apoio à 
aquisição de fardamento, no-
meadamente blusões, necessá-
rios para assegurar o conforto 
e dignidade dos operacionais 
que, por falta de recursos, en-
vergam equipamento “com 
cerca de 10 anos de uso”.

Investimento em 
transporte de doentes
FIGUEIRÓ DOS VINHOS 

Os Voluntários de Figueiró 
dos Vinhos receberam, das 
mãos do presidente da câ-
mara municipal figueiroen-
se, as chaves de uma nova 
ambulância.

A pandemia agravou 
necessidades e esta viatu-
ra veio, assim, responder a 
um apelo da direção da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Figueiró dos Vinhos à autar-
quia, que, prontamente, de-
cidiu investir cerca de 47 mil 
euros na aquisição de uma 
ambulância de transporte de 
doentes.  

O edil Jorge Abreu visitou 
o quartel para, simbolica-
mente, entregar ao presiden-
te da direção da instituição, 
José Carlos Quintas, este 

novo meio que, entretanto, já 
está ao serviço da comunidade. 

Em comunicado, a Câma-
ra Municipal de Figueiró dos 
Vinhos frisa que este apoio é, 

também, um “agradecimento a 
um tão nobre grupo de volun-
tários que continua, incansavel-
mente, a colocar a saúde e a vida 
do próximo em primeiro lugar”.
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Contratos formalizam apoio
COIMBRA

No primeiro ato público de 
2021, o presidente da autarquia 
coimbrense, Manuel Machado, 
recebeu os responsáveis dos 
corpos de bombeiros do conce-
lho para formalizar os contratos 
de apoio à atividade destas ins-
tituições.

Neste encontro, o edil salien-
tou que “os cidadãos de Coim-
bra podem estar tranquilos, 
porque o concelho tem boas 
condições e operacionais para 
missões de emergência e pro-
teção civil”, desejando, contu-
do, aos bombeiros um ano com 
“pouco trabalho”.

 Tendo em conta os critérios 

“redefinidos em 2018” a Asso-
ciação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Coimbra 
recebe 39.706,38 euros, e a de 
Brasfemes 60.239,62 euros.

 Registe-se que a autarquia 
definiu que o apoio financeiro 
a atribuir a cada uma das asso-
ciações tem em conta os meios 
e os operacionais envolvidos 
nas diversas ocorrências dos 
últimos três anos.

 O município tinha já ante-
cipado o valor fixo anual aos 
quartéis, para fazer face à re-
dução das receitas das associa-
ções, devido à diminuição do 
número serviços de transporte 
de doentes não programados, 
em consequência da pande-
mia.

Município atribui subsídio excecional 
CUBA

A crise epidemiológica criou 
dificuldades acrescidas às as-
sociações humanitárias de-
tentoras de corpos de bom-
beiros de todo o País que, 
se por um lado, foram sur-
preendidos com um abrupto 
aumento das despesas com 
equipamentos de proteção 
individual (EPI), por outro, 
viram em muito diminuído 
o serviço de transporte de 
doentes que é, em muitos 
casos, a principal fonte de 
receita destas instituições. 
Desperta para esta realidade, 
a Câmara Municipal de Cuba 
“tomou a iniciativa de refor-
çar o apoio” aos bombeiros 
locais com a atribuição de 
um “subsídio excecional no 
valor de 25 mil euros”.

Este apoio que visa “o 
combate à pandemia e a 
aquisição de equipamentos 
de proteção individual e ma-
terial de desinfeção, surge 
também como reconheci-
mento ao caráter essencial 
dos bombeiros na proteção 
de vidas e bens”, conforme 
justifica a autarquia.

“Assegurar a missão des-
tes homens e mulheres, que 
têm um papel importante e 
insubstituível no auxílio e 
socorro à comunidade em 
caso de incêndios, de aci-
dentes, catástrofes ou cala-
midades, é uma prioridade 
para o Município de Cuba”, 
pode ler-se na página oficial 
desta câmara do distrito de 
Beja.
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Socorro das populações em segurança
MARVÃO

De forma a mitigar os efeitos 
causados pela covid-19, e com o 
objetivo de garantir que “o so-
corro e proteção à população se 
faz com todas as condições de 
segurança”, o município marva-
nense entregou equipamentos 
de proteção individual (EPI) à 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mar-
vão.

Na aquisição de fatos reutili-
záveis, óculos em policarbona-
to e álcool etílico, a autarquia 
investiu cerca de 1.500 euros, 
considerando ser este “um im-
portante apoio para quem está 
diariamente na linha da frente 
no combate à pandemia”.

Missão e prontidão recompensadas
MESÃO FRIO

A Câmara Municipal de Mesão 
Frio decidiu reforçar o apoio 
financeiro anual, concedido 
aos bombeiros locais, com 81 
mil euros, mais 15 mil do que 
no ano anterior. O apoio visa 
auxiliar a instituição a “atenuar 
os efeitos provocados pela CO-
VID-19, que gerou impactos so-
ciais significativos, sobretudo 
na economia local”.

Em comunicado à comuni-
cação social, o município as-
sinala que “o contexto pandé-
mico tem exigido um esforço 
sobremaneira de todos os bom-
beiros que estão na primeira 
linha de apoio aos doentes afe-
tados pela doença, tornando-
-se imprescindível que estejam 
munidos de equipamentos de 

proteção individual (EPI), o 
que acarreta gastos acrescidos 
e avultados”. 

“A nobre missão dos bom-
beiros, particularmente de 
Mesão Frio, é global e trans-
versal, com elevado grau de 
prontidão nas solicitações de 
carácter emergente de prote-
ção e socorro, em ações de pre-
venção e combate em cenários 
de incêndios, acidentes, ca-
tástrofes ou noutras missões, 
no âmbito da Proteção Civil”. 
“Sensível a esta realidade”, a 
autarquia assume uma “estra-
tégia de salvaguarda da pres-
tação do socorro à sociedade 
civil”, assegurando “as condi-
ções necessárias aos seus bom-
beiros”. 
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Encargos pandémicos
OURÉM

O acréscimo de serviços presta-
dos à população em linha com 
os números “grandes” da pande-
mia e os consequentes encargos 
com a aquisição de equipamen-
to de proteção (EPI), a Câmara 
Municipal de Ourém aprovou, 
recentemente, a atribuição de 
um subsídio extraordinário aos 
três corpos de bombeiros vo-
luntários do concelho.

As associações de Ourém, Ca-
xarias e Fátima vão, desta forma, 
receber 25 euros por cada um 
do elemento no ativo. Segundo 
dados da autarquia, os 299 bom-
beiros traduzem um apoio de 
7.475 euros.

Kits chegam ao quartel
VILA VELHA DE RODÃO 

A Câmara Municipal de Vila Ve-
lha de Ródão, no âmbito do pro-
grama de Contratos Locais de 
Desenvolvimento Social (CLDS 
4G) cofinanciado pelo Fundo 
Social Europeu, entregou kits 
de proteção individual aos 
bombeiros locais.

Segundo a autarquia, esta 
campanha que visa promover a 
segurança e a saúde da popula-
ção e a sensibilização da comu-
nidade “para a importância de 
cumprir o dever cívico de reco-
lhimento e as regras implemen-
tadas pela DGS de combate à 
propagação da covid-19. Os kits 
são compostos por uma bolsa 
que contém uma máscara la-
vável, um filtro para a máscara, 
um porta-máscaras, uma emba-
lagem de álcool gel e um folhe-

to informativo.
Para além dos Bombeiros de 

Vila Velha de Ródão, beneficia-
ram desta iniciativa os muní-
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cipes com mais de 65 anos e os 
funcionários da Estruturas Re-
sidenciais para Pessoas Idosas 
(ERPI) do concelho.

Foram assinados no dia 9 de 
março, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, proto-
colos de colaboração entre 
a Câmara Municipal do Sa-
bugal e as Associações Hu-
manitárias dos Bombeiros 
Voluntários do Sabugal e do 
Soito. 

Este ano, a autarquia 
atribui aos bombeiros do 
concelho 254 mil euros  - 127 
mil euros para cada uma das 
instituições -, para “ações de 
defesa e valorização ambien-
tal e da Proteção Civil” o que 
implica assegurar “condi-
ções de operacionalidade e 
capacidade de resposta no 

Protocolo 
formaliza 
colaboração
SABUGAL

desenvolvimento das tarefas 
definidas pelos seus estatutos e 
na sua ação perante o Plano de 
Emergência Municipal e dina-
mizar também o funcionamen-
to do Serviço Municipal de Pro-
teção Civil em conjunto com as 
respetivas associações”, segun-
do assinala fonte camarária.

Neste âmbito, foi também 
atribuída uma verba de 90 mil 
para distribuir pelas cinco en-
tidades do concelho do distrito 
da Guarda que gerem equipas 
de sapadores florestais. 

Contas feitas, este apoio fi-
nanceiro ao “associativismo 
concelhio”, traduz um investi-
mento global de 344 mil euros.
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Partida deixa causa empobrecida
CAMPO DE OURIQUE 

“À Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Cam-
po de Ourique, cumpre com o 
doloroso dever de informar o 
falecimento o comandante do 
quadro de honra (QH) Arman-
do de Matos Fernandes”, foi 
desta forma que a instituição 
lisboeta anunciou a partida de 
uma figura ilustre dos bombei-
ros de Portugal.

Armando de Matos Fernan-
des ingressou, como aspirante, 
nos Voluntários de Campo de 
Ourique, a 2 de outubro de 1952, 
e ingressou no corpo ativo como 
bombeiro de 3.ª um ano depois, 
tendo subido a bombeiro de 2.ª 
em agosto de 1966.

Assumiu funções de adjun-
to de comando, de novembro 
de 1966 a janeiro de 1972, até ter 
alcançado o topo da estrutura, 
tendo-se destacando, sempre, 
pelo “empenho e eficiência na 
organização”. Foi, ainda, um 
dos elementos selecionado para 
frequentar um estágio no New 
York City Fire Department nos 
Estados Unidos, em 1977. A “de-
terminação, inteligência, saber 

e elevados conhecimentos 
técnicos” resultaram numa 
“notável resposta” do corpo de 
Bombeiros de Campo de Ouri-
que, “não só em termos de ope-
racionalidade, mas também ao 
nível da liderança”, conforme 
assinala a instituição. 

O comandante Matos Fer-
nandes integrou o CAT da Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), no qual “desenvolveu 
um importante papel no ape-
trechamento técnico dos bom-
beiros portugueses, a nível na-
cional, e também ao nível da 
cidade de Lisboa, enquanto re-
presentante dos Bombeiros no 
Conselho Municipal de Lisboa, 
em novembro de 1982”. Nesse 
mesmo ano, por sua iniciati-
va foi desenvolvida a primeira 
escola de recrutas femininas 
do País, abrindo as portas dos 
quartéis às mulheres.

Além das competências téc-
nicas, destacou-se pela “lealda-
de, a honestidade e o sentido 
de missão, que a par de intrín-
secas qualidades de liderança e 
das excelentes relações huma-

Bombeiros de luto
LOURES 

Faleceu Cristiano Pinto da 
Costa Santos, comandan-
te do Quadro de Honra e 
presidente honorário da 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Loures.

Numa publicação nas 
redes sociais, a instituição 
enaltece o “exemplar per-
curso profissional alicer-
çado na formação superior 
em Economia e Ciências 
Militares, para além de uma 
presença sempre ativa na 
comunidade local”, e subli-
nha que os bombeiros “fo-
ram inegavelmente a sua 
maior paixão”.

Comandante dos Volun-
tários de Loures entre 1958 
e 1982, assumiu, ainda, as 
funções de inspetor bom-
beiros, foi presidente da 
assembleia-geral e vice-pre-
sidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de 
Lisboa, assessor, vice-presi-
dente do conselho executi-
vo, presidente da mesa dos 
congressos e assembleia-ge-
ral da Liga dos Bombeiros 

Portugueses (LBP), membro 
do conselho coordenador do 
Serviço Nacional de Bombei-
ros, conselheiro da Inspeção 
de Bombeiros da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo e ocu-
pou a cadeira da presidência  
da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Loures de 1999 a 2009.

“Hoje, decidiu partir… 
quem sabe persentindo que 

dessa forma, num último ato 
de bravura e amor ao próximo, 
levava à letra o lema que duran-
te anos o apaixonou… Vida por 
Vida”, pode ler-se na nota de 
pesar publicada pela associa-
ção.

Cristiano Pinto da Costa 
Santos foi agraciado com o cra-
chá de Ouro da LBP e a medalha 
de Mérito da Câmara Munici-
pal de Loures.

OBITUÁRIO

nas que manteve com todos, 
fizeram com que merecesse 
a confiança e a admiração de 
todos os que com ele interagi-
ram”.

Detentor de uma “inques-
tionável disponibilidade e 
forte espírito de missão, exce-
cionais qualidades, pela afir-
mação constante de elevados 
dotes de caráter, abnegação, 

espírito de sacrifício e de 
competência profissional” 
foi justo merecedor de várias 
distinções, designadamente 
uma condecoração da Ordem 
da Benemerência da Repúbli-
ca Portuguesa (1972), a fénix 
de Honra (2017), o crachá de 
Ouro (2002), entre diversas 
outras condecorações da Liga 
dos Bombeiros Portugueses e 

o título de sócio benemérito e 
honorário da Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Campo de Ourique.

“Partiu… deixando como he-
rança, o rigor da sua inteligência 
e a sua admirável integridade 
moral ao seu Corpo de Bombei-
ros, que serviu com notável ab-
negação”, assinala a associação 
nas redes sociais.
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OBITUÁRIO

Foi "com profundo pesar" 
que a Reviver Mais comu-
nicou o falecimento de um 
dos fundadores, o coman-
dante do quadro de honra 
Manuel Gomes de Oliveira, 
dos Voluntários de São João 
da Madeira e "reconhecida 
glória do voluntariado dos 
bombeiros portugueses."

Também a Associação 
Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de São João 
da Madeira expressou uma  
"enorme consternação" pela 
partida do homem e do ope-
racional reconhecido como 
um exemplo e que deixou 
um enorme legado à causa 
que serviu com toda dedica-
ção e entrega. 

"Todas as palavras são 
poucas para expressarmos 
a nossa gratidão e reconhe-
cimento pela sua dedicação 

Celoricenses evocam 
"dedicação e apego" 
de Fernando Freitas
CELORICO DE BASTO

Faleceu aos 77 anos Fernando 
Albino Fernandes de Freitas, 
antigo presidente da direção 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários Celori-
censes. "A mesa da assembleia 
geral, a direção, o conselho fis-
cal, o comando e o Corpo de 
Bombeiros endereçam as mais 
sentidas condolências à família 
enlutada e aos amigos mais ín-
timos". 

Em nota publicada nas re-
des sociais a instituição reforça 
"toda a dedicação e apego que 
o Fernando Freitas tinha pelos 
bombeiros, numa luta de mais 
de 40 anos para manter esta 
casa com vitalidade e pronta a 
servir os celoricenses".

Devido ao atual contexto 

pandémico, nas cerimónias 
fúnebres participou, apenas, a 
família mais próxima. 

"Esta não era certamente a 
homenagem que todos gosta-
ríamos de prestar e que o nos-
so estimado Fernando Freitas 
merecia na hora da partida", 
mas a possível para fazer cum-
prir as regras do confinamento 
a que todos estamos obriga-
dos, lê-se ainda na publicação 
da associação Humanitária.

A atual direção, presidida 
por Magalhães Costa, deu con-
ta publicamente "do mais pro-
fundo pesar pelo falecimento 
desta ilustre a dedicada figura 
que soube sempre dignificar a 
causa e as coisas dos bombei-
ros de Portugal."

Pandemia ceifa mais uma vida
AGUDA

Vítima de covid-19, faleceu, re-
centemente, Arménio Jaime 
Valverde Ferreira de Moura, 
comandante do quadro de 
honra dos Bombeiros Aguda. 

Numa sentida nota de pe-
sar a Liga dos Bombeiros Por-
tugueses evoca a figura que 
dedicou “parte da sua vida 
aos Voluntários da Aguda”, 
mas também à causa de todos 

os Bombeiros Portugueses, 
principalmente na área de so-
corro a náufragos, quer ao do 
já extinto Serviço Nacional 
de Bombeiros como asses-
sor, quer na Escola Nacional 
de Bombeiros, afirmando-se 
como “grande impulsiona-
dor na área de salvamento 
aquático” na qual durante 
largos anos “coordenou e 

Adeus a ilustre 
fundador

ministrou formação de con-
dução de embarcações de so-
corro e iniciou a formação de 
mergulho”. 

No mesmo ofício a con-
federação “apresenta since-
ras condolências à família e 
transmite o mais profundo 
sentimento de respeito e so-
lidariedade pela perda de um 
Homem que dedicou grande 

SÃO JOÃO MADEIRA
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parte da sua vida aos solda-
dos da paz e da vida”. 

Nas redes sociais esta per-
sonalidade maior é recordada 
pela Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários da 
Aguda que lamenta esta irre-
parável perda, considerando 
que "ficaram mais pobres os 
Bombeiros Portugueses e que 
o País fica mais pobre".

ao nosso corpo de Bombeiros", 
pode ler-se no comunicado.

https://bombeirosdeportugal.pt/
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"Louvor, reconhecimento e gratidão" 
chegam no centenário 
SANTA MARIA DA FEIRA 

A Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira aprovou, por una-
nimidade, na reunião de 8 de 
março, um Voto de Louvor, Re-
conhecimento e Gratidão à As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários da Feira, que 
completa 100 anos no próximo 
dia 1 de maio. 

O Voto de Louvor, Reconhe-
cimento e Gratidão enaltece o 
“percurso ímpar e meritório 
que marcou o primeiro século 
de atividade” desta associação, 
sem esquecer os novos desafios 
impostos pela covid-19. “Com 
resiliência e determinação, os 
Bombeiros Voluntários da Feira 
sempre estiveram na linha da 
frente no combate à pandemia, 
assegurando em simultâneo 
outras frentes de atuação, com 

igual abnegação e altruísmo”, 
salienta a proposta.

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários da 
Feira foi distinguida pela autar-
quia com a medalha de Mérito 
Municipal por duas ocasiões, 
a primeira em 1941 e a outra 
em 1960 (Ouro), como forma 
de reconhecimento do “espí-
rito de missão e o sentido de 
responsabilidade em prol do 
trabalho humanitário, de ca-
riz voluntário, que desenvolve 
desde 1921”.

Seis décadas depois da atri-
buição da medalha de ouro, 
a câmara reitera, com o voto 
agora aprovado, “a sua pro-
funda gratidão, admiração e 
homenagem às sucessivas di-
reções e comandos, e de uma 

forma especial ao corpo ativo 
de soldados da paz”. 

Também unanime, o execu-
tivo deliberou conceder um 
apoio financeiro de 50 mil eu-
ros à instituição, para a aquisi-
ção de uma viatura de desencar-
ceramento, considerado “um 
importante reforço da frota dos 
Bombeiros da Feira, que atual-
mente dispõem, apenas, de um 
carro para este fim, com mais de 
15 anos e que já acusa o desgaste, 
contrariando a celeridade que 
este tipo de socorro exige”. A 
nova viatura servirá todo o con-
celho, “território que regista 
um intenso tráfego rodoviário 
e, consequentemente, um ele-
vado risco de ocorrências asso-
ciadas à sinistralidade”, confor-
me assinala a autarquia.

Associação assinala 
72.º aniversário
ENTRONCAMENTO

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do En-
troncamento assinalou de for-
ma bem simbólica 72 anos de 
existência, que coincidiu com 
a apresentação dos novos Ór-
gãos Sociais, eleitos dias antes.

Atendendo ao contexto 
pandémico, o programa e o 
número de convidados foram 

reduzidos, mas acrescida a 
dignidade conferida ao ato 
ao nível do a instituição exi-
ge e naturalmente merece.

Após o hastear das ban-
deiras, realizou-se a roma-
gem de saudade ao cemi-
tério local, seguida de uma 
sessão singela, dirigida aos 
órgãos sociais, bombeiros e 
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alguns amigos da institui-
ção, durante a qual usaram 
da palavra o edil do Entron-
camento, Jorge Faria e na 
qualidade de anfitriões os 
presidentes da assembleia 
geral, Rui Maurício, da di-
reção, Carlos Amaro e o co-
mandante do corpo de bom-
beiros, Rodrigo Bertelo.

https://bombeirosdeportugal.pt/


"Velhos" contemporâneos na missão
AVEIRO 

Os Bombeiros “Velhos” de 
Aveiro celebraram 139 anos de 
existência com uma cerimónia 
“contida”, adaptada às restri-
ções impostas pela pandemia. 
Mesmo em tempos de “grande 
adversidade”, o comandante 
Carlos Pires na sessão, assegu-
rou que este contingente, hoje 
como no passado, “prova estar 
à altura das contrariedades”.

No quartel da Rua Mário Sa-
cramento, sem público e sem 
convidados, a centenária ins-
tituição deu a boas-vindas a 13 
novos bombeiros de 3.ª. Inte-
gram este importante reforço 
Ana Beatriz Gomes Ferreira, 
André Guilherme da Cruz Si-
mões, Cristiana Almeida Alei-
xo, Domingos Pinho dos Santos 
Júnior, Fábio de Souza Oliveira, 
Flávio Maia Lopes, João Ma-
nuel Reis Costa, Joaquim Arlin-
do Gonçalves Araújo, Marina 
Stela de Souza, Nelson Gabriel 
Costa Morais, Patrícia Almeida 
Marques, Pedro Jorge Victória 
Campino e Zélito Silva Ribeiro.

Carlos Pires, na presença do 
presidente da Câmara Munici-
pal de Aveiro, Ribau Esteves, fa-
lou do “aumento significativo 
das despesas” com a aquisição 
de equipamentos de proteção 
individual (EPI) e materiais de 
desinfeção e a “redução drás-
tica das receitas” dos serviços 
prestados ampliaram “dificul-
dades”, o que a juntar às “limi-
tações de operacionalidade ao 
nível dos recursos humanos”, 
rotularam 2020 de “ano muito 
difícil e trabalhoso”.

De Aveiro chegaram ainda 
críticas “à administração cen-
tral”, designadamente à falta 
de estratégia e “de certezas” da 
tutela. “Muitas vezes interro-
gamo-nos sobre como agir ou 
reagir”, revelou Carlos Pires, 
sublinhando, ainda assim, que 
os Bombeiros Velhos já mos-
traram estar à altura, “com um 

desempenho extraordinário”, 
com a “dedicação e profissio-
nalismo” que, aliás, caracteri-
zam os soldados da paz. 

“Apesar da idade, os Bom-
beiros Velhos são um corpo 
muito contemporâneo na for-
ma como interpretam a sua 
missão”, disse, deixando “uma 
palavra de apreço” à autarquia 
pelo “apoio oportuno e eficien-
te, determinante para prestar 
um socorro de qualidade aos 
aveirenses”. 

Nesta cerimónia, Ricardo 
Guerra tomou posse como ad-
junto do comando, cargo que 
disse assumir com “muita hon-
ra”. Em dia de festa, direção, 
comando e corpo ativo presta-
ram tributo a Francisco Lopes 
e Manuel Freire, dois homens 
bons que pautaram a sua mis-
são pelo “exemplo, profissio-
nalismo e abnegação” e que in-
gressam, agora, no quadro de 
honra (QH).

O programa incluiu, igual-
mente, a inauguração do 
Centro de Apoio à Decisão e 
a entrega de medalhas de as-
siduidade da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP) a 
Manual Vinagre, Mário Prata, 
Albino Martins, Dimas Ferrei-
ra e Carlos Pinto (grau Ouro 
- três estrelas); Pedro Simões, 
Fernando Amaro, Fernando 
Nascimento, Rui Costa, Ernes-
to Cruz, Carlos Oliveira e Fer-
nando Pinheiro (Ouro - duas 
estrelas); João Barreto, Nelson 
Rodrigues, Ana Ribeiro e Ana 
Duarte (Ouro - uma estrela) 
e Carlos Pires (Prata). Foram 
agraciados com a medalha de 
Dedicação da associação, José 
Martins (45 anos); Manuel 
Duarte, Vítor Santos, José Au-
gusto, João Lopes e António 
Simões (40 anos); José Gonçal-
ves, Henrique Lopes, Fernando 
Cerqueira e Renato Marques 
(35 anos) e Rui Fernandes (30 
anos).

sofia.ribeiro@lbp.pt
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Aureliano Duarte deixa legado ímpar
LINDA-A-PASTORA 

Faleceu, aos 96 anos, Aureliano 
Duarte, subchefe do Quadro de 
Honra dos Bombeiros de Linda-
-a-Pastora, uma figura notável 
que o jornal Bombeiros de Por-
tugal deu a conhecer em 2019, 
quando o decano assinala, orgu-
lhosamente, 92 anos de entrega 
à causa que serviu afincadamen-
te não apenas como operacional 
dedicado, mas também como 
dirigente.

Em jeito de homenagem, 
importa recordar essa conversa 
com os jornalistas deste “filho, 
neto e sobrinho de bombeiros” 
que naturalmente “não teve es-
colha”. 

Com apenas três anos, a 7 
de agosto de 1927, ingressa nos 
Voluntários de Linda-a-Pastora 
com número de matrícula “32” e 
a categoria de aspirante.

“Aqui nasceram-me os den-
tes”, contou ao jornal Bombei-
ros de Portugal, este histórico 
dos bombeiros que, volvidos 92 
anos, era ainda, um entusiasta 
da causa e uma presença assí-
dua naquela que era a sua casa e 
que, curiosamente, tinha e tem 
ainda na cadeira da presidên-
cia a sua filha Cristiana Duarte, 
provando que, neste meio, es-
tas coisas de família, hoje como 
ontem, ainda pesam, ainda con-
tam.

Impecavelmente ataviado, o 
subchefe Aureliano Duarte rece-
beu os jornalistas no quartel dos 
Voluntários de Linda-a-Pastora e 
com enorme simpatia e boa dis-
posição foi debitando uma e ou-
tra história, citou vários dos no-
mes daqueles que figuram hoje, 
por mérito próprio, na galeria 
dos mais notáveis bombeiros de 
Portugal. Não se inibe de profes-
sar uma ou outra implicância 
pessoal, e perde-se num mundo 
das estórias que, na realidade, 
ajudam a contar a história das 
associações humanitárias e ex-
plicar a evolução do setor.

Das inúmeras missões cum-
pridas, muitas vezes com san-
gue, suor e lágrimas, - “porque 
a vida de bombeiro é mesmo 
assim” – destacou o terrível in-
cêndio de Sintra, que no dia 7 
de setembro de 1966, ceifou a 
vida a 25 jovens militares do Re-
gimento de Artilharia de Que-
luz e deixou profundas marcas 
que o tempo não apagou em 
todos os que estiveram na-

quele dantesco teatro de ope-
rações. Lembrou ainda outros 
grandes incêndios em Belas e 
na Quinta da Urca, e embora 
se perdesse nas datas, tudo o 
resto estava bem presente: os 
nomes dos camaradas, as con-
trariedades, os parcos meios 
disponíveis em cada um dos 
árduos combates. 

Curiosamente, aos 95 anos, 
o subchefe Duarte não estava 

preso ao passado. Sim, recor-
dou com nostalgia alguns epi-
sódios de uma vida de bom-
beiro cheia, mas falou com 
genuíno entusiasmo das coisas 
do presente, das conquistas, 
do processo de modernização 
dos meios e equipamentos, de-
nunciando um óbvio orgulho 
no desenvolvimento desta sua 
associação e neste que é o seu 
corpo de bombeiros.

A família Duarte, “a quem 
chegaram a chamar os donos 
disto”, como nos revelou, inte-
grou o grupo de fundadores des-
ta centenária instituição, e esse 
legado foi sempre respeitado e 
respeitosamente seguido por 
Aureliano que integrou a ban-
da de música com apenas três 
anos, na qual se estreou “a tocar 
flauta e mais tarde clarinete”, 
esteve no quadro ativo do cor-
po de bombeiros quase quatro 
décadas e fez parte dos órgãos 
sociais.

Aureliano Duarte recebeu 
as divisas de bombeiro de “3.ª 
classe” no dia 2 de abril de 1955, 
que manteve até 27 de feverei-
ro de 1969 quando, integrando 
o quadro auxiliar, foi promovi-
do a bombeiro de 1.ª.  Em 11 de 
agosto de 1991, já com 67 anos de 
idade, ingressou no quadro de 
honra como subchefe. Refira-se 
que o nosso interlocutor se afir-
mava, orgulhosamente, como 
bombeiro voluntário, estatuto 
que conciliou com um percurso 
profissional na Carris.

Afirmava-se realizado nesta 
que foi a sua principal missão de 
vida, da mesma forma que não 
escondia alguma vaidade em 
ver a filha tão dedicada à causa, 
ainda que nunca lhe tenha per-
mitido envergar a farda. Mas 
como “quem sai aos seus não 
degenera”, Cristiana arranjou 
forma de cumprir o desígnio 
familiar, não como teria ideali-
zado, mas zelando, trabalhando 
muito, para que nada falhe, para 
que nada falte aos bombeiros de 
Linda-a-Pastora.

O corpo do subchefe Aure-
liano Duarte repousa agora no 
Talhão dos Bombeiros, no cemi-
tério de Carnaxide.

À família e amigos bem como 
à Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Lin-
da-a-Pastora, o jornal Bombei-
ros de Portugal endereça a mais 
sentidas condolências.

sofia.ribeiro@lbp.pt
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O efeito da Bola Preta
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A p a n d e m i a 
que estamos 
a viver por 
razões do nosso 
quotidiano tende 
a ser interpretada 
com a mesma 
desumanidade 
com que tantas 
vezes também 

se interpretam os números 
das mortes da estrada ou dos 
incêndios florestais ou urbanos, 
ainda dos suicídios ou também 
das chamadas abertura de 
portas com socorro.

A tendência natural é, 
infelizmente, a massificação dos 
números. No momento em que 
vos escrevo estas notas começa-
se já a verificar uma regressão 
dos números de óbitos e de 

novos infetados. E é comum 
os comentadores rejubilarem 
com isso numa lógica teórica 
que se entende, mas que 
também não pode deixar 
de se lamentar. É comum a 
afirmação de que neste ou 
naquele dia já só morreram 
100 ou 200 pessoas. Arrepia 
a frieza com que isso é dito, 
como se falássemos apenas de 
números, mas, na realidade, 
de pessoas, gente como nós, 
que tinham vida, família, 
profissão, cada uma delas sem 
exceção.

Falar dos mortos não se 
esgota nos números que 
descem ou que sobem. Aliás, 
dizem até respeito a níveis 
etários diversos, mas com 
maior incidência nos mais 

idosos, muitos em lares, uns 
dependentes, ou não, mas 
todos dignos do respeito da 
comunidade por tudo o que 
fizeram em vida. 

As nossas associações 
e corpos de bombeiros 
circunscrevem-se a essa 
comunidade local onde 
tantas vezes as pessoas se 
conhecem ou pelo menos têm 
conhecidos ou amigos em 
comum.

São muitas destas histórias 
com que os bombeiros se 
deparam quando tantas vezes, 
e com frequência no início 
da manhã, se debatem com 
situações de “bola preta”. 
Quantas vezes cabe aos 
bombeiros, não só proceder 
à remoção do cadáver, mas 

A FECHAR...

BOMBEIRO MANEL
também ser o primeiro ombro 
a que se acolhem os familiares 
ou amigos do falecido.

Todos o sabemos que 
são muitas as intervenções 
destas, em que os bombeiros 
intervêm no dia a dia, 
confrontados com as mais 
diversas situações e razões, ou 
a ausência de elas.

Apesar da experiência e, 
pode dizer-se, da habituação 
a estes casos, contudo, os 
bombeiros pensam estas 
situações de outro modo.

Uma “bola preta”, mesmo 
que frequente, vem sempre 
afetar o dia dos bombeiros 
chamados a intervir. Não 
são os números grandes 
ou pequenos de óbitos 
esgrimidos pela comunicação 

social e que se comenta à 
distância. É o caso do homem 
e da mulher, conhecida ou 
não, mas sempre uma pessoa, 
com rosto, com corpo pouco 
depois de ter deixado esta 
vida que os bombeiros tratam 
sempre com respeito e com 
profissionalismo.

Gestos que reforçam a esperança
MIRANDA DO CORVO

Mais de um ano depois do início 
da pandemia são muitas a ima-
gens e histórias que, dificilmente, 
serão esquecidas, sobretudo as do 
início deste ano, quando o núme-
ro de novos infetados pelo novo 
coronavírus, de internamentos e 
de mortes disparou tragicamen-
te.

Portugal acompanhou ao mi-
nuto em longos diretos televisi-
vos e em imagens publicadas na 
imprensa ou partilhadas nas re-
des sociais os momentos de caos 

vividos pelos bombeiros às por-
tas dos hospitais, enquanto os 
profissionais de saúde se desdo-
bravam para a acudir às dezenas 
de doentes nas unidades de saú-
de e no interior das ambulân-
cias de socorro numa tentativa 
limite de ganhar a guerra com o 
implacável vírus. Dias e noites a 
fio, o País viveu intensamente o 
drama só mitigado pela entrega 
de todos que na linha da frente 
deram tudo de si para salvar vi-
das.

Para que conste, para memó-
ria futura, importa aqui recor-
dar o gesto de absoluto afeto e 
amor ao próximo do bombeiro 
Tiago Guiomar dos Voluntários 
de Miranda do Corvo, na entrada 
para a urgência da Unidade dos 
Covões, do Centro Hospitalar da 
Universidade de Coimbra, que 
não só cedeu a sua refeição ao 
doente na maca da ambulância 
que tripulava como, com todo o 
desvelo, lhe levou à boca a comi-
da. Esta atenção foi “apanhada” 
pelas câmaras e o vídeo tornou-
-se viral nas redes sociais. Tocan-
te, sem dúvida, a forma despre-
tensiosa como este operacional 

de 29 anos falou à comunicação 
social, banalizando afinal o mais 
nobre do atos minimizando 
aquele aconchego bom a um 
idoso de 80 anos doente que 
esteve largas horas à espera de 
uma vaga para internamento 
naquela unidade hospitalar.

Obrigada Tiago Guiomar pela 
ternura do momento que em 
tempo de desesperança, nos per-
mite ganhar forças e acreditar 
que juntos será, certamente, mais 
fácil enfrentar os dias cinzentos 
que ainda se avizinham em Por-
tugal e no mundo.
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