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de saúde, médicos, enfermeiros e 
auxiliares, são os lares de idosos, 
técnicos e auxiliares dos mesmos, 
os elementos das autoridades po-
liciais e, com particular incidên-
cia, os bombeiros.

O empenhamento dos bombei-
ros na primeira linha do combate 
à pandemia, por outro lado, não 
os dispensa nem alivia de tantas 
outras missões, seja no combate 
a incêndios, acrescidos agora dos 
florestais e rurais, seja no pré-hos-
pitalar, no socorro a vítimas de aci-
dentes rodoviários, seja ainda no 
apoio e socorro nas praias ou, in-

Vice-Presidente CE LBP

E um obrigado aos bombeiros 
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BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

O cidadão José Barros foi vítima 
de um acidente de viação gra-
ve em julho de 2019 e foi so-
corrido então pelos Bombei-
ros Voluntários de Fafe. Fez 
questão de, passado um ano, 
e já em fase de convalescença 

umas das suas primeiras saídas fosse 
precisamente para visitar os bombei-
ros que o socorreram e salvaram.

Apresentou-se então perante o co-
mandante Paulo Ferreira e todos os 
operacionais que o socorreram com 
um sonoro obrigado, na qualidade de 
“vivo e agradecido”.

Como o José Barros, ao longo da 
história das associações e dos corpos 
de bombeiros, há muitos exemplos 
semelhantes. Muitos deles que, como 
os próprios testemunham, se senti-
ram já do lado de lá, mas que a com-
petência e a tenacidade dos bombei-
ros foram a mola e a razão para que se 
voltassem a sentir do lado de cá. Mas, 
também sabemos, nem todos têm 
tido a dignidade e o sentido do dever 
para o fazerem. Mas, não é por isso 
que os bombeiros voltarão a socorre-
-los, a eles ou outros, sempre que tal 
for necessário.

As demonstrações de gratidão, de 
um sonoro e simples obrigado, ou 
um abraço que só por ora não pode-
mos dar, são porventura a maior re-
compensa que cai bem dar e cai bem 
receber. É certo que os bombeiros não 
vivem disso nem para isso, mas, todos 
os sabemos, é sempre bom, sabe bem 
que o nosso trabalho seja reconhe-
cido, em particular, em momentos 
críticos e complexos como aqueles 
que envolvem o apoio e o socorro a si-
nistrados e doentes. Quantas vezes os 
bombeiros foram a mão amiga, a mão 
quente que nos segurou, que nos esti-
mulou e deu vida.

Há momentos na vida que não es-
quecemos pelas razões mais diversas. 
Podem ser momentos de alegria ou 
de tristeza, vividos por nós ou pelos 
nossos próximos, mas todos eles fa-
zem parte da nossa memória e todos 
eles, de uma forma ou de outra, mar-
cam e influenciam a nossa forma de 
estar na vida.

As bombeiras e bombeiros, antes 

de o serem, são também seres hu-
manos, cidadãos com percursos 
de vida diferentes, experiências 
diversas, mas uma missão e uma 
convicção comum sentida e pra-
ticada no dia a dia. Por isso, sen-
do diferentes dos restantes nesse 
domínio, também são iguais nos 
outros, na busca do bem-estar e 
da felicidade, na busca de uma 
realização profissional e familiar, 
vivendo e expressando os mais 
diversos sentimentos, vontades, 
sonhos e espectativas.

Ser bombeiro é ser um cidadão 
empenhado numa função pró-

pria, que envolve conhecimentos, 
competência, mas também des-
gaste físico e psicológico, incomo-
didade, desconforto, muitos ris-
cos e também muita vontade. Por 
isso, não o é quem pode, mesmo 
que até reúna condições técnicas 
para o ser, mas quem quer, quem 
verdadeiramente o quer ser e faz 
disso um desígnio de vida.

Inúmeros grupos sociais e ins-
tituições têm estado envolvidas 
no combate à pandemia COVID 
19, com diferentes graus de em-
penhamento e riscos associados. 
São, desde logo, os profissionais 

clusive, no transporte de doentes 
não urgentes com os riscos, pre-
cauções e mais custos associados.

O País tem-se prodigalizado em 
homenagens justas aos profissio-
nais de saúde, e os bombeiros até 
têm estado sempre na primeira li-
nha delas. E, por certo, o repetirão 
sempre que para tal forem desa-
fiados. Mas a justeza dessas home-
nagens não dispensa nem podem 
desvalorizar outras, nomeada-
mente aos próprios bombeiros.

De facto, neste processo longo, 
doloroso e difícil da pandemia 
tem tardado também uma home-

nagem aos bombeiros por razões 
mais que óbvias e justificadas. Os 
bombeiros são cidadãos como os 
outros, obrigados a gerir os receios, 
direi mesmo medos, que a situação 
gera. Mas também a apoiar e a ge-
rir os medos, os egoísmos, as reser-
vas e preconceitos dos outros que 
apoiam e socorrem.

Há uma marca indelével que faz 
a diferença entre uns e outros. To-
dos sentem receios e medos, mas os 
bombeiros, apesar disso, ultrapas-
sam-nos em prol dos seus concida-
dãos e ninguém pode ficar indife-
rente a isso.

À consciência dos bombeiros 
pelo dever cumprido, na maior 
parte das vezes em momentos 
difíceis, seria importante e justo 
acrescentar um momento, uma 
palavra, um gesto de obrigado. 
Não é à espera disso que eles vão 
continuar a fazer o mesmo de 
sempre, a correr os riscos de sem-
pre e a empenhar-se no mesmo de 
sempre. Mas, quando lembrados e 
homenageados, não deixarão de o 
fazer porventura com mais calor 
nas suas almas.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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Cmdt. Jaime Marta Soares

“É tempo de agir, amanhã poderá ser tarde”

Não vamos voltar ao que 
era antes da pandemia, é 
uma análise que tem vin-
do a tornar-se comum, 
mas que para muitos, no-
meadamente o próprio 
Estado, ainda não terá 
sido suficientemente in-
teriorizada e materiali-
zada numa nova postura 

perante a nova realidade que vivemos, 
em particular, para com as associações 
de bombeiros.

As coisas mudaram de um dia para 
o outro. Todos o sabemos e sentimos. 
Nas nossas associações, às dificulda-
des anteriormente sentidas no dia a 
dia, associadas a incumprimentos de 
pagamentos atempados e resistência 
à mudança dos valores e do próprio 
modelo de financiamento e das tabe-
las de preços praticados na prestação 
de serviços para o Ministério da Saúde, 
juntaram-se as condições decorrente 
da pandemia. Neste caso, a tudo o que 
aqui disse, juntou-se a quebra, repen-
tina e abrupta, de receitas decorrentes 
do transporte de doentes e o aumento 
acelerado de despesas decorrentes do 
investimento em equipamentos de 
proteção individual para os bombei-
ros em todos os transportes de doen-
tes.

As mudanças impostas pela pan-
demia tornaram-se incontornáveis 
na nossa vida pessoal, familiar, cole-
tiva e associativa. E, desde o primeiro 
momento, verificou-se que ficaram 
para durar. Logo, esse prazo terá que 
refletir-se em todos os aspetos da vida, 
inclusive das associações de bombei-
ros. Negar isso, como à primeira vista 
pareceu ressaltar da análise do Go-
verno, era falta de senso e sentido de 
responsabilidade. Depois, chamados 
à realidade pela LBP verificou-se uma 
mudança na análise e só mais tarde na 
atitude.

O Estado tem uma postura doentia 
em relação aos bombeiros. Frequente-

mente entende-os como coisa sua 
e força à mão para o que for neces-
sário. Mas quando se trata de fazer 
contas e assumir os custos reais 
não tarda em mudar de postura e 
hipocritamente defender que as 
associações são entidades de direi-
to privado em que não se quer en-
volver e que até dispõem de outras 
fontes de financiamento, sejam au-
tarquias, receitas próprias ou atra-
vés de beneméritos.

Trata-se de um verdadeiro jogo 
do gato e do rato que temos denun-
ciado por demais, mas que tarda 
em acabar.

Vejam-se, por exemplo, as orien-
tações emanadas pela ANEPC para 
os cuidados a ter durante o DECIR 
no âmbito do COVID 19 mas que 
ninguém tratou de assumir ou sa-
ber quem vai cuidar de pagar. Mais 
uma atitude típica de empurrar 
com a barriga à espera da solução 
que as associações e os bombeiros, 
e a LBP em nome de todos exige, 
mas que continua a não existir 
nem a haver demonstrações de 
vontade para resolver.

Esta é apenas uma de muitas 
questões que enfermam esta rela-
ção distorcida e abusadora do Es-
tado para com os bombeiros que 
não vem de agora, mas que, face ao 
ocorrido e à certeza de que nada 
vai ficar com antes, terá que mudar 
depressa e bem.

Além dos apoios que defende-
mos e exigimos com caráter de 
urgência para as associações no 
âmbito da pandemia temos vindo 
a desdobrar-nos em contatos com 
os Ministérios da Administração 
Interna e da Saúde para o chamado 
“day after”, que é já hoje.

Os custos associados ao pré-hos-
pitalar e ao transporte de doentes 
não urgentes, que timidamente co-
meçam a ressurgir, não podem es-
tar sujeitos às tabelas que vinham 

sendo aplicadas, porque então já 
ultrapassadas e agora, por maioria 
de razão totalmente desfasadas da 
nova realidade. No caso do pré-
-hospitalar, o uso de cada vez mais 
consumíveis e do próprio oxigénio 
tornou ruinoso qualquer serviço 
feito nesse âmbito. O transporte 
de doentes, com a limitação do 
número de doentes transportados 
nas viaturas e a obrigatoriedade de 
EPI para os bombeiros e doentes, 
tornou-se também ingovernável.

Nos tempos que correm, em 
fase pandémica e porventura a 
aguardar novo surto, todos nós, 
portugueses, somos chamados a 
refletir e definir novas priorida-
des, novos desafios, novos mo-
delos de desenvolvimento. E se, 
como já disse e é voz corrente, 
que no presente e no futuro nada 
será com de antes, tudo isso leva a 
que no universo dos bombeiros e 
das suas associações ponderemos 
bem sobre o que queremos e o 
que esperam de nós.

Veja-se que voltar ao passado, 
tout court, torna-se praticamente 
impossível salvo em pormenores 
irrelevantes. As próprias formas 
tradicionais de prestação de tra-

balho, nomeadamente presencial, 
sofreram uma mudança difícil de 
reverter a padrões tradicionais pas-
sados. Atente-se, por exemplo, ao 
teletrabalho que veio para ficar e 
alterar as relações laborais e sociais. 
Até que pouco o que se veio cons-
truindo vai conseguir mitigar ou 
anular o embate e as consequências 
do que aconteceu, nomeadamente, 
as dificuldades e as desigualdades 
que, entretanto, se acentuaram nas 
nossas vidas pessoais e das nossas 
associações e corpos de bombeiros.

É a reflexão sobre tudo isto que 
urge fazer. Temos o esforço acresci-
do de não podermos fechar as por-
tas para pensar. Temos que o fazer 
em andamento, mas com a profun-
didade e a convicção que, indepen-
dentemente da problemática do 
dia a dia, tenha em conta o futuro 
que se começa a construir já hoje. É 
tempo de agir, amanhã poderá ser 
tarde demais! 

Como tal, não deixaremos de 
continuar a afirmar na prática a de-
fesa intransigente dos Bombeiros 
Portugueses.

Presidente LBP

Lu
sa

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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A ABRIR...
Inquérito pretende avaliar impacto nos quartéis

SONO E COVID 19

A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) apoia um es-
tudo ao impacto do sono 
no âmbito do COVID19, 
dirigido à população em 
geral, mas também aos 
bombeiros em especial, 
que vai ser desenvolvido 
por uma equipa multidis-
ciplinar de especialistas.

Assim, a LBP divulgou o referido 
inquérito junto das federações, asso-
ciações e corpos de bombeiros com o 
objetivo de cada bombeiro poder cola-
borar através do seu preenchimento.

A pandemia pela COVID-19 tem 
sido motivo de grande preocupação 
em todo o mundo pela sua rápida 
disseminação, tendo levado à ado-
ção de medidas sanitárias muito 
restritivas. Portugal tem vivido nos 
últimos meses grandes mudanças 
decorrentes da alteração repentina 
nas vidas individuais e das organiza-
ções, em virtualmente todos os seto-
res sociais e económicos. A COVID-19 
tem sido causa de ansiedade e stress 
decorrentes do medo da doença, da 
morte e da incerteza quanto ao futu-
ro e, também, do isolamento social 
resultante da perda da estruturação 
das atividades laborais e escolares.

Para os bombeiros, na linha da 
frente de contacto com doentes, 
houve a necessidade de adapta-
ções frequentes, o risco de infeção 
e as preocupações tidas com o equi-

pamento de proteção individual.
Paralelamente, os grandes in-

cêndios florestais são um enor-
me fardo físico e psicológico, 
que também põe em causa a 
segurança e a saúde dos bombeiros.

 Tendo em conta estes cenários, que 
todos vivemos com grande apreen-
são, a oportunidade do inquérito é 
premente já que, sublinhe-se, pre-
tende avaliar tanto o impacto da CO-
VID-19 como o da luta contra os fogos 
florestais na saúde, relações, hábitos 
e estilos de vida, e muito particular-
mente no sono, de todos aqueles que 
exercem a atividade de bombeiro. 

Este inquérito pretende ter um 
alcance nacional e já foi feito um in-
quérito semelhante, mas adaptado, 
a outros grupos profissionais, como 
médicos, enfermeiros e psicólogos.

 Este inquérito foi elaborado por 
uma equipa multidisciplinar com 
especialistas da área da Medicina 
do Sono liderada pela professora 
doutora Teresa Paiva e onde se in-
cluem, entre outros, a professora 
doutora Maria Raquel Silva (Nutri-
ção e Desporto), a professora dou-
tora Amélia Feliciano e dra. Joana 
Pimentel (Pneumologia), dra. Joana 
Vaz Castro (Otorrinolaringologia), 
dra. Ana Santa Clara e dr. Hugo Si-
mião (Psiquiatria), profª doutora 
Margarida Gaspar de Matos (Psico-
logia) e a profª doutora Helena Ca-
nhão (Reumatologia) num trabalho 
de cooperação do CENC – Centro de 
Medicina do Sono, do CHRC – Com-
prehensive Health Research Center 
da Univ. Nova e do ISAMB – Institu-
to de Saúde Ambiental – da FMUL.

Este inquérito foi aprovado pela 
Comissão de Ética do CENC, Cen-
tro de Medicina do Sono, sendo 
garantida a anonimização dos da-
dos, os quais serão submetidos a 
tratamento estatístico posterior. 

O inquérito que está a decorrer 
tem o apoio da Sociedade Portu-

guesa de Neurologia, Associação 
Portuguesa do Sono, da European 
Sleep Research Society, das Or-
dens dos Farmacêuticos, Psicó-
logos e Médicos. O link do Sur-
vey Bombeiros, Fogos e Covid é:
https://www.surveylegend.com/s/
2g2o.

Seguradoras alargam âmbito das compensações 

FUNDO SOLIDÁRIO

As empresas de seguros 
que operam em Portugal, 
decidiram alargar as si-
tuações abrangidas pelo 
apoio concedido pelo 
Fundo Solidário, consti-
tuído, no passado mês de 
maio, no seio da Associa-
ção Portuguesa de Segu-
radores (APS). 

Assim, para além das compensa-
ções devidas aos familiares de pro-
fissionais dos setores, que venham 
a falecer com a doença COVID-19, 
oportunamente, anunciadas o fun-
do as compensações chegam ago-
ra aos voluntários, das profissões 
e setores visados, que contraiam 

a doença COVID-19, a quem será 
atribuído um subsídio diário, em 
caso de internamento em unidade 
hospitalar, que será majorado caso 
tenha havido necessidade de inter-
namento em Unidade de Cuidados 
Intensivos. Este reforço, segundo 
a APS, “deve-se ao facto de, preci-
samente por serem voluntárias, 
terem menor proteção social se 
contraírem a doença, não estando 
abrangidas pelo regime de doenças 
profissionais”.

O período temporal de apoio do 
Fundo foi, igualmente, estendido 
até ao final de 2020. 

Toda a informação está disponí-
vel no site da APS.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
https://www.surveylegend.com/s/2g2o.
https://www.surveylegend.com/s/2g2o.
https://www.apseguradores.pt/pt/
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CONFEDERAÇÃO
Bombeiros exigem revisão urgente da Lei do Financiamento

POMBAL

A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) reuniu-se, no 
27 de junho, em Conselho 
Nacional, nas instalações 
da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntá-
rios de Pombal.
A ordem de trabalhos des-
ta sessão ordinária inte-
grou, entre outros pontos, 

a apreciação e votação da proposta 
de Revisão Orçamental de 2019 bem 
como do Relatório e Contas do exer-
cício do ano de 2019 e ainda a ratifica-
ção de uma decisão de utilização de 
verbas do Fundo de Proteção Social 
do Bombeiros. Todas estas matérias 
mereceram a aprovação dos conse-
lheiros.

As dificuldades sentidas pelo se-
tor, agravadas pela pandemia, esti-
veram na ordem do dia e levaram 
à aprovação de uma moção que foi 
dada a conhecer “ao Presidente da 
República, Presidente da Assembleia 
da República, Primeiro-Ministro, Mi-
nistro da Administração Interna, Se-
cretária de Estado da Administração 
Interna, Presidentes dos Grupos Par-
lamentares com assento na Assem-
bleia da República e ao Presidente 
da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil” conforme informa a confede-
ração em comunicado.

A LBP exige ao governo de Costa, 
não só “a revisão urgente da Lei do Fi-
nanciamento das Associações Huma-
nitárias de Bombeiros Voluntários”, 
mas também “o reforço imediato 

do Orçamento de Referência para 35 
milhões de euros” e o “pagamento 
imediato das dividas do Ministério 
da Saúde aos Bombeiros, referentes 
ao transporte de doentes não urgen-
tes e urgentes cujo valor da dívida é 
superior a 30 milhões de euros” e a 
reposição “das verbas gastas por cada 
associação com a compra de Equipa-
mentos de Proteção Individual para 
o combate à Pandemia do COVID 19”.

Os conselheiros foram mais longe 
ao estabelecerem “um prazo de 45 
dias para resolução destas questões 
importantes” até porque a inação 
pode, a breve trecho, “colocar em 
causa o sistema de proteção civil no 
qual os bombeiros portugueses são o 
inquestionável sustentáculo”.

No documento aprovado em 
Pombal, que transcrevermos na inte-
gra, pode ler-se:

“Considerando que:
A pandemia de COVID 19 sur-

preendeu-nos a todos, pela agressi-
vidade com que chegou ao território 
nacional, e sobretudo pelas exigên-
cias, justamente emanadas pela Di-
reção Geral de Saúde (DGS), visando 
a proteção da saúde dos bombeiros e 
dos doentes por si transportados; 

Aos bombeiros e às suas estrutu-
ras foram solicitadas intervenções, 
que se pautarão também por exigên-
cias de proteção individual e coletiva 
que não tiveram, nem têm, em conta 
os necessários e fundamentais forne-
cimentos destes Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), como era 

exigido aos ministérios da Saúde e 
Administração Interna;

Nessas condições, coube às asso-
ciações humanitárias de bombeiros 
substituírem-se ao Governo e adqui-
rir esses materiais por preços incom-
portáveis, o que trouxe um aumento 
considerável nos orçamentos e na te-
souraria destas entidades detentoras 
de corpos de bombeiros; 

Lamentavelmente, quer o Minis-
tério da Saúde, através do Institu-
to Nacional de Emergência Médica 
(INEM), quer o Ministério da Admi-
nistração Interna, através da Autori-
dade Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC), não souberam, 
ou não quiseram até hoje, dar uma 
resposta positiva, ao que foi abun-
dantemente solicitado pela Liga dos 
Bombeiros Portugueses, que sempre 
atuou em nome de toda a estrutura 
dos Bombeiros de Portugal, no tocan-
te ao fornecimento de tão necessá-
rios Equipamentos de Proteção Indi-
vidual.

O Governo aprovou o DL n.º 
19/2020, para apoiar com adianta-
mento de duodécimos e financiar 
sem juros, as AHB que face à pande-
mia deixaram de faturar ao Serviço 
Nacional de Saúde uma significativa 
percentagem do transporte de doen-
tes não urgentes, com perdas con-
sideráveis de receitas, mas que até 
hoje, não foram aprovados os proje-
tos candidatados por 54 Associações, 
porque não existe dotação financeira 
por parte da ANEPC; 

Considerando, ainda, que:
As exigências colocadas quanto ao 

transporte de doentes não urgentes, 
urgentes e emergentes, estão a criar 
dificuldades acrescidas às AHB que 
podem comprometer o futuro des-
te importante e principal agente de 
proteção civil em Portugal. Assim, o 
Conselho Nacional dos Bombeiros 
Portugueses, reunido em plenário 
presencial no dia 27 de junho de 2020, 
na Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Pombal decide:

1. Exigir ao Governo que sejam 
repostas as verbas gastas por cada 
Associação com a compra de Equipa-
mentos de Proteção Individual para o 
combate à Pandemia do COVID 19;

2. Exigir do Governo:
2.1. A revisão urgente da Lei do Fi-

nanciamento das Associações Huma-
nitárias de Bombeiros Voluntários, 
enquanto entidades detentoras dos 
Corpos de Bombeiros, como garantia 
de futuro;

2.2. O reforço imediato do Orça-
mento de Referência para 35 milhões 
de euros, no sentido de apoiar as AHB 
a colmatar as tremendas dificuldades 
financeiras com que se estão a deba-
ter;

2.3. O pagamento imediato das 
dividas do Ministério da Saúde aos 
Bombeiros, referentes ao transporte 
de doentes não urgentes e urgentes 
cujo valor da dívida é superior a 30 
milhões de euros;

3. Que a Assembleia da República 
aprove, em sede de Orçamento Reti-
ficativo medidas de apoio às AHB, no 
sentido de garantir a sua sustentabili-
dade e sobrevivência;

4. Dar ao Governo um prazo de 45 
dias para resolução destas questões 
importantes que sem uma decisão fa-
vorável, poderão colocar em causa o 
sistema de proteção civil no qual os 
bombeiros portugueses são o seu in-
questionável sustentáculo.

5. Enviar toda a documentação 
ao Senhor Presidente da República, 
Presidente da Assembleia da Repú-
blica e Primeiro Ministro, para que 
haja uma rápida e urgente decisão no 
sentido de serem concedidos os jus-
tos e necessários apoios às AHB, sem 
as quais o futuro do principal agente 
de proteção civil ficará irremediavel-
mente comprometido.

Moção aprovada por unanimida-
de e aclamação.
Pombal, 27 de junho de 2020.”

sofia.ribeiro@lbp.pt

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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CONFEDERAÇÃO
Parlamento aprova reforço de sete milhões 

APOIO 
DE EMERGÊNCIA

A Assembleia da Repúbli-
ca aprovou, com a abs-
tenção dos socialistas e 
votos favoráveis das res-
tantes bancadas parla-
mentares, uma proposta 
do Partido Comunista 
Português (PCP) que 
permite um reforço de 
sete milhões de euros 

nas transferências para as associa-
ções humanitárias de bombeiros.

Desta forma, segundo o PCP, “é 
criado um plano de apoio de emer-
gência de financiamento imediato 
das associações humanitárias de 
bombeiros a aplicar a partir do mês 
de julho de 2020”, que permite fazer 
face a uma “grave situação financei-
ra que ameaça a sua atividade na 
prestação de socorro às populações”.

Os comunistas defendem que 
“o valor mínimo de dotação do 
Apoio Extraordinário de Emer-
gência corresponde ao valor de 
três prestações mensais do fi-
nanciamento permanente orça-
mentado para 2020, nos termos 
da Lei n.º 94/2015 de 13 de agosto”.

Nesta proposta está, ainda, con-
sagrado que “50% da dotação é 
atribuída para apoio ao custo dos 
salários do pessoal remunerado, 
considerando esse custo equiva-
lente a 70% da despesa global” da 
associação e que “25% é atribuído 
igualitariamente por todas” as ins-
tituições   e os restantes 25% conce-
didos “proporcionalmente em fun-
ção dos custos de funcionamento”.

Entretanto, no dia 16 de julho, 
a comissão de Assuntos Constitu-

cionais aprovou uma alteração ao 
decreto-lei 19/2020, de abril, o que 
estabelece o “regime temporário e 
excecional de apoio às associações 
humanitárias de bombeiros, no 
âmbito da pandemia da doença co-
vid-19”. Desta forma, ficou definido 
o prazo de 45 dias para o pagamen-
to de serviços aos bombeiros pelas 
entidades públicas. Segundo a ver-
são alterada do diploma, caberá ao 
Governo “adotar as medidas legisla-
tivas e regulamentares necessárias” 
para assegurar a “melhoria dos va-

lores e condições de cobertura dos 
seguros de acidentes pessoais e de 
acidentes de trabalho dos bombei-
ros, por morte ou invalidez perma-
nente, incapacidade temporária e 
absoluta e tratamentos médicos”. 

Segundo o texto revisto e me-
lhorado compete à Autoridade 
Nacional de Emergência e Prote-
ção Civil (ANEPC) fazer chegar aos 
quartéis e custear “os equipamen-
tos de proteção individual neces-
sários e suficientes para que cada 
corpo de bombeiros possa cumprir 

as suas missões no âmbito da Co-
vid-19 em condições de segurança”.

Esta alteração, foi feita com base 
em propostas da bancada comunis-
ta, na sequência de uma apreciação 
parlamentar do diploma pedida por 
PCP, Bloco de Esquerda (BE) e Partido 
Animais e Natureza (PAN). A maioria 
das propostas foi aprovada com os 
votos do PCP, BE, PSD e CDS. Refira-se 
que a apreciação parlamentar é uma 
figura que permite, aos partidos, no 
parlamento, alterar ou fazer cessar a 
vigência de decretos-lei do Governo.

Suspensão prorrogada até fim de setembro

INSPEÇÃO DE VIATURAS

A suspensão de inspeções 
a viaturas de transporte 
de doentes pelo IMT foi 
prorrogada até 30 de se-
tembro próximo. Essa 
suspensão terminaria 
em 30 de junho, mas, por 
solicitação da Liga dos 
Bombeiros Portugueses 
(LBP), foi mantida por 

mais três meses.
O despacho n.º 6719-A/2020 que 

permite essa prorrogação foi assi-

nado pelos ministros da Adminis-
tração e Interna e da Saúde, Eduar-
do Cabrita e Marta Temido, e pelo 
secretário de estado das Infraestru-
turas, Jorge Delgado.

Esta prorrogação e a determina-
ção anterior de suspender as ins-
peções foram solicitadas pela LBP 
no âmbito das medidas de caráter 
extraordinário, temporário e tran-
sitório de resposta à epidemia re-
lativas à atividade de transporte de 
doentes.

Lu
sa
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CONFEDERAÇÃO
Confederação enaltece esforço dos operacionais

LINHA DA FRENTE

Os bombeiros portugue-
ses, como sempre, têm-
-se mantido na linha 
da frente no combate 
à pandemia COVID 19, 
aos incêndios florestais 
e rurais e na pronta “res-
posta a todas as outras 
situações a que são cha-
mados a intervir e socor-

rer, seja na floresta, em meio urba-
no, na praia, no mar ou no rio”, frisa 
a Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) numa nota enviada à comuni-
cação social.

A confederação enaltece, assim, 
“esse enorme esforço, das mulheres 
e dos homens fardados de soldados 
da paz e da vida que, contra todas as 
dificuldades e riscos, inclusive da 
própria vida, dão o melhor em prol 
de Portugal e dos portugueses”.

“Esse sacrífico é levado tantas ve-
zes ao limite, como já foi o caso este 
ano dos falecimento em serviço, 
do subchefe José Augusto Fernan-
des, dos Bombeiros Voluntários de 
Miranda do Corvo, e do bombei-
ro de 3.ª Filipe André Pedroso, dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria” 
e, nos últimos dias o bombeiro de 

3.ª Diogo Dias, do quartel de Proen-
ça-a-Nova, pode ler-se no mesmo 
comunicado que eleva, ainda,  “a 
dedicação e abnegação demonstra-
das no combate, em particular, dos 
dois bombeiros de 3.ª dos Voluntá-
rios de Cuba, Carlos Carvalho e Car-
los Heleno, que lutam pela vida nos 
hospitais”.

“Neste momento, importa lem-
brar que o esforço dos bombeiros 

em todas as frentes é amplamente 
conhecido e reconhecido pelas co-
munidades onde estão integrados”, 
assinala a LBP sublinhando que “os 
bombeiros são responsáveis por 
98 por cento do socorro prestado 
no nosso país, em geral, em cerca 
de 80 por cento no combate aos in-
cêndios rurais/florestais, bem como 
por 85 por cento do socorro pré-hos-
pitalar que lhes é solicitado e coor-

denado pelo Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM)”. 

“Portugal e os portugueses po-
dem continuar a contar com estes 
milhares de mulheres e homens 
que colocam acima da sua vida, a 
vida do outro homem seu irmão”, 
reforça a nota às redações que ter-
mina com o agradecimento a todos 
os que, em cada missão, honram o 
lema “Vida Por Vida”.

LBP desmente secretária de Estado

ASSOCIAÇÕES EM DIFICULDADE 

A Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP) lamenta 
que “a secretária de Es-
tado da Administração 
Interna, Patrícia Gaspar, 
tenha rejeitado na As-
sembleia da República 
existirem associações 
humanitárias de bom-
beiros ‘verdadeiramente 

em situação de rutura’, quando a 
realidade é precisamente ao con-
trário”.

Em comunicado, a confederação 
sustenta que “pelo menos 54 asso-
ciações pediram ajuda ao Governo 
e que este, contra o assumido, ain-
da não canalizou qualquer tipo de 
apoio” que permita atenuar as di-
ficuldades sentidas pelas associa-
ções nos últimos três meses, quan-
do confrontadas com “a quebra 
abrupta e imediata de receitas e o 
aumento exponencial e acelerado 

de despesas de funcionamento ope-
racional”.

Segundo a LBP, à secretária de Es-
tado, que conhece bem a realidade 
dos bombeiros, “fica mal não aceitar 
nem testemunhar” o que a confede-
ração classifica de “evidência” 

 “Nos últimos anos, sistematica-
mente, a LBP tem chamado a aten-
ção do Governo para as dificuldades 
sentidas pelas associações de bom-
beiros, perante apoios do Estado 
aquém dos custos reais e valores in-
suficientes pagos pelo Ministério da 
Saúde relativamente ao transporte 
de doentes não urgentes e ao socor-
ro pré-hospitalar via INEM/CODU”, 
esclarece a confederação para depois 
acrescentar que as dívidas da Saúde 
aos bombeiros, que rondam “os 30 
milhões de euros”.

“Esta situação para além de preo-
cupante é manifestamente lesiva dos 
reais e justos interesses de toda a es-

trutura dos Bombeiros portugueses”, 
pode ler-se na nota enviada às redações.

“Com o surgimento da pandemia e 
as circunstâncias que são conhecidas as 

dificuldades sentidas pelos bombeiros 
só poderiam mesmo agravar-se, ao con-
trário do que afirma a Sra. secretária de 
Estado Patrícia Gaspar”, sublinha a LBP.

Lu
sa

Lu
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DESTAQUE

MORTES EM SERVIÇO 

Um país em estado de 
alerta sob risco má-
ximo de incêndios, 
quatros bombeiros 
falecidos e mais de 
duas dezenas de ou-
tros feridos em ser-
viço, um deles em 
estado muito grave, 
eis o balanço trági-

co do combate aos incêndios 
rurais e florestais deste ano, a 
par da pandemia que também 
não dá tréguas aos bombeiros.

“Herói não é qualquer um”, 
dizia-nos um popular enquan-
to decorriam as exéquias fúne-
bres do bombeiro de 3.ª Dio-
go Miguel Alves Dias, 21 anos, 
no interior da capela de Peral, 
Proença-a-Nova, o último de 
três cuja morte há a lamentar 
ocorrida no teatro de operações.

O bombeiro Diogo Dias era 
um jovem comprometido com a 
sua comunidade em diversas fa-
cetadas, em que o voluntariado 
era mais uma. Entre outras ati-
vidades, integrava o coro “Jagas” 
que acompanhou a missa con-
celebrada e presidida pelo bispo 
de Portalegre e Castelo Branco, 
D. Antonino Dias. Diogo Dias foi 
a única vítima mortal do despis-
te da viatura onde se deslocava 
com mais companheiros, que 
ficaram feridos, para uma nova 
frente do incêndio de Oleiros.

Estiveram presentes, o Presi-
dente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, a ministra da Coe-
são Territorial, Ana Abrunhosa, 
os secretários de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gaspar, 
e das Florestas, João Catarino, o 
presidente da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP), comandante 
Jaime Marta Soares, o comandante 
nacional de operações de socorro 
da ANEPC, general Duarte Costa, 
os presidentes das câmaras muni-
cipais de Proença-a-Nova, Oleiros 
e Sertã, muitos elementos de co-
mando e dirigentes de bombei-
ros bem como muitos populares.

Os funerais do chefe José Au-
gusto Dias, dos Bombeiros de 
Miranda do Corvo e  do bombei-
ro de 3.ª dos Voluntários de Lei-
ria, André Pedrosa, – mereceram, 
igualmente, uma enorme moldu-
ra humana, de entidades oficiais, 
bombeiros, comandos e dirigen-
tes de associações bem como fa-
miliares, amigos e até muitos ci-

dadãos que, não tendo alguma 
afinidade próxima com os fale-
cidos, não quiseram deixar de 
lhes testemunhar uma homena-
gem anónima e desinteressada 
de respeito para com os bom-
beiros e de reconhecimento 
do seu estatuto de verdadeiros 
heróis. Já no fecho desta edição 
recebemos mais uma triste notí-
cia do falecimento do bombeiro 
de 3.ª Carlos Manuel Lopes Car-
valho. O operacional do quartel 
de Cuba, depois de 17 dias a lutar 
pela vida, não resistiu à gravida-
de dos ferimentos que sofreu no 
combate a um incêndio rural no 
passado dia 13, em Castro Verde.

Na sequência das quatro 
mortes, por orientação da LBP, 
as associações e corpos de bom-
beiros mantiveram nos seus 
quarteis as bandeiras a meia 
haste, a da confederação e, even-
tualmente, a da própria institui-
ção, até ao final do dia do fune-
ral de cada um dos bombeiros.

Entretanto, no hospital de 
São José, em Lisboa, o bom-
beiro de 3.ª, também, de Cuba, 
Carlos José Coelho Heleno, já 
fora do coma, prepara-se uma 
nova fase da sua recuperação.

Os equipamentos de pro-
teção individual que enverga-
vam foram consumidos pelas 
chamas. A LBP exigiu de ime-
diato uma investigação rigo-
rosa, lamentando não ter sido 

devidamente escutada sem-
pre que tem reivindicado mais 
equipamentos já que, inclu-
sive, muitos dos existentes, 
como era o caso, já tinham seis 
anos de uso e tinham sido su-
jeitos a sucessivas lavagens.

A primeira morte ocorrida 
este ano no combate aos incên-
dios florestais foi a do chefe José 
Augusto Dias, 55 anos, dos Bom-
beiros Voluntários de Miranda 
do Corvo, quando combatia 
um incêndio em Trevim, Lousã, 
Coimbra. Então, além da mor-
te do carismático chefe ficaram 
também feridos outros três ele-
mentos do corpo de bombeiros.

Pelo conhecimento do faleci-
do, figura estimada nos bombei-
ros e na autarquia de que era fun-
cionário, e das circunstâncias 
em que a morte terá ocorrido, o 
seu funeral suscitou também a 
presença de milhares de pessoas.

A segunda morte ocorrida, 
do bombeiro de 3.ª dos Volun-
tários de Leiria- Seção de Monte 
Redondo, Filipe de André Pedro-
sa, 34 anos, quando se encontra-
va em vigilância de um incên-
dio em Arrabal, colheu todos 
de surpresa e, não obstante as 
manobras de reanimação que 
prontamente os seus compa-
nheiros realizaram, infelizmen-
te, nada havia a fazer. Situação 
dramática que inclusive coinci-
diu com o nascimento de uma 
filha dias antes. Filipe Pedrosa 
veio a ser vítima de uma situa-
ção que marcou também a sua 
vida já que quando nasceu seu 
pai havia falecido dias antes.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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ACIDENTES RODOVIÁRIOS 
SÃO A PRINCIPAL CAUSA 

Dados coligidos pela Liga 
de Bombeiros Portugue-
ses (LBP), referentes aos 
últimos 40 anos, permi-
tem concluir que a prin-
cipal causa das mortes de 
bombeiros no combate 
aos incêndios são os aci-
dentes rodoviários. Nas 
últimas quatro décadas 

morreram 231 bombeiros, sendo que 
94 deles, 41por cento do total, ocor-
reram quando se deslocavam nas 
viaturas de combate aos incêndios.

O bombeiro Diogo Dias, dos Vo-
luntários de Proença-a-Nova, foi o 94.º 
falecido num acidente rodoviário.

O ano em curso já é o que mais 
vítimas mortais contabiliza nos úl-
timos sete anos. O ano de 2013 ficou 
também assinalado pela morte de 
nove bombeiros. A recolha come-
ça em 1980, e além de contabilizar 
as mortes por ano, identifica, por 
exemplo, os distritos e as causas e 
circunstâncias em que morreram 
os bombeiros que estavam no de-
sempenho de funções. No total, 
nas últimas quatro décadas, mor-
reram 231 voluntários e sapadores. 

O ano de 1985, em que se registou 

o grande incêndio de Armamar, foi 
o mais mortal para os bombeiros. 
No total, contabilizaram-se 18 víti-
mas. O ano seguinte, 1986, e 2005 
foram os outros dois anos a regis-
tar mais mortes nas últimas qua-
tro décadas. Foram 16 em cada ano. 

O presidente da LBP, comandante 
Jaime Marta Soares, em entrevista à 
“RR”,enquadra a situação dos aciden-
tes rodoviários com a necessidade 
que há de ser rápido na atuação. Não 
considera que o número seja despro-
porcionado em relação ao tipo de 
funções desempenhadas por estes 
homens e mulheres, “para quem o 
risco é uma atividade quase diária”. 

“Muitas vezes são falhas me-
cânicas, são situações que não se 
explicam pela falta de cuidado 
da condução ou da irresponsabi-
lidade da condução. São situações 
que acontecem dentro do que é o 
risco de andar na estrada e em es-
tradas como são as portuguesas”, 
avança o presidente da LBP à “RR”. 

O dirigente alude ainda à fal-
ta de cultura de responsabilidade 
nas estradas nacionais, que se ma-
nifesta em muitas ocasiões, e que 
também atinge os bombeiros. E 

rejeita a ideia de falta de formação 
em condução de risco, que pode le-
var a que a proporção de acidentes 
rodoviários como causa de mor-
te de bombeiros seja tão elevada. 

“Os bombeiros fazem exercí-
cio e formação dentro e fora de 
estrada, em estrada, em tudo. Os 
bombeiros portugueses têm for-
mação que o cidadão comum 
gostaria de ter quando lhes dão 
a carta de condução”, defende o 
comandante Jaime Marta Soares. 

Nos dados divulgados pela Liga 
de Bombeiros Portugueses à “RR” 
há um grande conjunto de casos, 58 
no total, cuja causa de morte é des-
conhecida, mas ainda assim é pos-
sível perceber que a morte súbita 
(21), e acidentes no combate direto 
ao fogo, como queimaduras graves 
(24), explicam mais de 20% das mor-
tes entre os bombeiros em serviço. 

Apesar de haver um considerá-
vel número de casos em que não há 
registo da idade, a média de idades 
dos bombeiros que morreram a tra-
balhar é de 36 anos. O mais novo ti-
nha 14 anos e o mais velho 62 anos. 

Em Portugal Continental, no pe-
ríodo de análise feito pela LBP, Avei-
ro e Lisboa são os distritos com mais 
fatalidades. Viana do Castelo, Por-
talegre e Évora são os distritos que 
registam menos desfechos mortais.

DESTAQUE

Lusa

rama.silva@lbp.pt
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TRIBUTO
Causa perde importante ativista

CALDAS DA RAINHA 

A presidente da direção 
da Associação Huma-
nitária de Bombeiros 
Voluntários de Caldas 
da Rainha, Abílio Cama-
cho, faleceu vítima da 
doença com que vinha 
lutando há anos com a 
mesma tenacidade que 
aplicou em vida à função 

de dirigente associativo e autarca.
“Uma perda inestimável, um 

exemplo de cidadania e entrega à 
causa pública e aos bombeiros”, 
era o comentário mais ouvido du-
rante as exéquias fúnebres de Abí-
lio Camacho realizadas no quartel 
dos bombeiros, cujo cortejo foi 
alargado a vários locais da cidade 
de modo a ser homenageado pe-
las várias instituições a que este-
ve ligado. A passagem do féretro 
para o cemitério de Santo Onofre, 
em direção ao talhão dos bombei-
ros, foi assinalada ao longo do per-
curso por palmas em memória de 
“um lutador por grandes causas”.

Abílio Camacho ocupou o car-
go de presidente da direção dos 
Bombeiros de Caldas da Rainha 
nos últimos 14 anos, iniciados 
num período particularmente 
difícil da instituição que soube 
ultrapassar com a frontalidade 
e honestidade que o caracteriza-
ram. Foi presidente da Junta de 
Freguesia de Santo Onofre e pos-
teriormente da União de Fregue-
sias de Santo Onofre e Serra do 
Bouro. Dirigiu durante 23 anos, no 
Bairro dos Arneiros, a Associação 
Cultural, Recreativa e Desportiva 
Arneirense, a cujo pavilhão gim-
nodesportivo deu o nome, e foi 
ainda presidente da Associação 
para o Desenvolvimento Indus-
trial do Oeste, gestora da Expoeste.

Enquanto autarca, durante 
os quatro mandatos cumpridos, 
Abílio Camacho marcou de for-
ma significativa os seus mandatos 
com obras marcantes nas fregue-
sias, saneamento básico e abaste-
cimento de água, arranjo de es-

tradas, de parques infantis e da 
zona desportiva local, bem como 
os tradicionais passeios dos ido-
sos. Atualmente, integrava a as-
sembleia da união de freguesias.

Aos seus familiares, aos as-
sociados, bombeiros, coman-

do e dirigentes dos Bombeiros 
Voluntários de Caldas da Rainha 
dirigimos uma saudação de senti-
dos pêsames lembrando um gran-
de cidadão empenhado e dirigen-
te associativo com quem tivemos 
o gosto de privar inúmeras vezes.

Espírito de missão

O presidente da 
direção da Associação 
Humanitária 
de Bombeiros 
Voluntários de Caldas 
da Rainha, Abílio 
Camacho, vítima da 
doença com a qual 
lutou durante anos a 

par do esforço que desenvolveu 
também durante muito tempo 
para levar a bom porto aquela 
instituição.
Abílio Camacho vai ficar 
indissociavelmente ligado à 
história das Caldas da Rainha, 
enquanto autarca e também 
enquanto dirigente associativo. 
Em ambas as missões 
demonstrou apego à causa e um 
esforço denodado em prol do 
bem-estar das populações.
À família de Abílio Camacho, 
aos dirigentes, comando 
e bombeiros de Caldas da 
Rainha apresentamos sinceros 
pêsames. 
 
Rui Rama Silva 
Diretor do jornal  
Bombeiros de Portugal
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TRIBUTO
Movimento associativo fica mais pobre

“Este processo permitiu humanizar a instituição”

Homem de trato fácil e de uma simplicidade 
natural, Abílio Camacho granjeava simpatia e 
admiração, também, no mundo dos bombeiros. 
Acérrimo ativista da causa, sempre disponível 
era, contudo, um exemplo de discrição, ainda que 
tivesse, sempre, uma voz ativa na dignificação do 
setor e na defesa das mulheres e dos homens que 
fardam de soldados da paz.

Em 2016, o jornal Bom-
beiros de Portugal, no 
habitual périplo pelo 
País, passou pelas Cal-
das da Rainha e esteve 
à conversa com Abílio 
Camacho, da qual resul-
tou uma peça assinada 
por Sofia Ribeiro, com 
imagens de Marques 

Valentim que faz sentido re-
produzir, em jeito de tributo 
a uma figura ímpar que partiu 
prematuramente, deixando, 
contudo, um notável legado: 

Passado 
não compromete 
o futuro
 

“Depois de um grande esforço 
e “muitas dores de cabeça” os Vo-
luntários das Caldas da Rainha 
recuperaram a tranquilidade que 
permite gerir o presente e proje-
tar o futuro e, desta forma, acres-
centar mais um capítulo de ouro 
numa história que começou a ser 
escrita em finais do século XIX.

Hoje Abílio Camacho já fala 
de cabeça erguida do projeto que 
encabeça, mas confessa que há 
nove anos quando assumiu a pre-
sidência da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários 
das Caldas da Rainha, chegou 
a ponderar abdicar do voto de 
confiança que lhe foi concedido 
pelos associados, pois confessa 
foi confrontado com uma “situa-
ção muito difícil”, traduzida em 
“dividas na ordem de um milhão 
euros” e “um complicado litígio 
envolvendo 19 funcionários”. 
Contudo, uma equipa coesa e 
unida na forte determinação de 
devolver estabilidade à institui-
ção conseguiu inverter o rumo. 

As dívidas e as animosida-
des foram sanadas e, hoje, a as-
sinalar 121 anos de assinaláveis 
serviços ao concelho, ao distri-

to de Leiria e ao Pais, esta as-
sociação humanitária exibe 
com vaidade um projeto de 
futuro, assente na preparação 
e prontidão dos bombeiros e 
na qualidade dos meios colo-
cados ao serviço do socorro.

“Devo reconhecer que me 
sinto muito satisfeito, porque 
todo este processo permitiu 
humanizar a instituição e me-
lhorar a qualidade de vida des-
tas mulheres e homens, que 
trabalham connosco e que, 
afinal, são quem no terreno 
dignifica o bom nome da insti-
tuição”, regista o presidente da 
direção, salientando ainda que 
a nomeação do comandante 
Nelson Santos, “um homem 
da casa”, acabou por ser deter-
minante para o início de um 
novo ciclo, marcado por um 
enorme dinamismo que en-
volve bombeiros e dirigentes.

As Caldas da Rainha têm 
além de outras “características 
especiais”, a “particularidade” 
da comunidade estar sensibili-
zada para as causas e as coisas 
dos bombeiros, tanto que um 
cortejo de oferendas pode ga-
rantir mais de cem mil euros 
à instituição. Ações várias, no-
meadamente junto das empre-
sas - leia-se “muito trabalho, 
uma gestão apertada e regrada 
e passos seguros” - permitiram 
com alguma serenidade que a 
associação conseguisse dar a 
volta à crise e relançar o futuro. 
O dirigente salienta ainda os 
apoios concedidos pela câmara 
municipal, juntas de freguesia 
e empresas da região. Importa 
salientar que, no campo da re-
ceita, a completar os serviços 
que presta, a associação dina-
miza ainda uma piscina e um 
parque de estacionamento. 

O corpo de bombeiros con-
ta, atualmente, com 111 ope-
racionais, um número que 
certifica a vitalidade deste 

quartel onde nos últimos anos 
o investimento não tem pa-
rado, nomeadamente a nível 
de viaturas. Nos três manda-
tos de Abílio Camacho foram 
adquiridos 19 carros, “dez dos 
quais nos últimos dois anos”.

Da mesma forma também 
o quartel recebeu múltiplos 
melhoramentos, dos quais 
se destaca o mais recente e 
que permitiu a cobertura de 
um dos parqueamentos do 
complexo operacional que, 
assim, ganha alguma poliva-
lência podendo acolher vá-
rias iniciativas e ações pro-
movidas pela associação. 

A iniciar o quarto manda-
to Abílio Camacho e já com 
muita obra feita lamenta que 
os fundos comunitários não 
tenham chegado para requali-
ficação do quartel e, esse surge 
agora, como o grande desíg-
nio para os próximos quatros 
anos, até porque o dirigente 
reconhece urgência na adap-
tação das instalações a no-
vas exigências operacionais. 

Se as janelas de oportunida-
de do Programa 2020 se fecha-
rem “a obra avança na mesma”, 
garante o vice-presidente An-
tónio Marques, adiantando 
que a empreitada deverá ron-
dar os 600 mil euros, havendo, 
contudo, uma promessa da 
autarquia em colaborar no fi-
nanciamento da empreitada. 

A união tem sido o “segre-
do” do sucesso deste projeto. 
O comandante do corpo de 

bombeiros, Nelson Cruz, não es-
quece neste esforço combinado, 
a ação dos bombeiros sempre 
disponíveis para fazerem parte 
da solução de todo e cada um 
dos desafios lançados pela asso-
ciação. Operacionais preparados 
nos vários teatros de operações e 
em prontidão para intervir “no 
que for necessário no quartel, 
assumindo funções de pinto-
res, pedreiros, ou mecânicos…”. 

Nelson Cruz enaltece o esforço 
destes homens e mulheres, mas 
reconhece que a direção tudo 
tem feito para dar condições de 
trabalho aos seus bombeiros, 
salientando que não lhes faltam 
os meios para prestar um servi-
ço de qualidade ao concelho.

Uma visão desassombrada, 
realista, é apanágio desta insti-
tuição que, assumindo uma pos-
tura combativa e interventiva, 
conseguiu relançar o futuro e 
encontrou na independência o 
mecanismo para recuperar a cre-
dibilidade que lhe permite, no 
presente, vir a terreiro para exigir 
ao País respeito e reconhecimen-
to pelos bombeiros de Portugal”.

Refira-se que, nos quase qua-
tro anos seguintes, muitos ou-
tros investimentos permitiram 
acrescentar melhorias às condi-
ções de trabalho, aos equipamen-
tos e aos meios disponibilizados 
aos bombeiros e, desta forma, 
ampliar a qualidade do serviço 
prestado ao concelho e ao País.
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sofia.ribeiro@lbp.pt
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COVID-19
Apoio no desconfinamento

ALMOÇAGEME

A Associação Humani-
tária de Bombeiros 
Voluntários de Almo-
çageme, Sintra, está 
a oferecer simbolica-
mente três máscaras a 
cada um dos seus asso-
ciados com o objetivo 
de sensibilizar todos 
para os cuidados a ter 

no processo de desconfinamen-
to.

Segundo o presidente da di-
reção, Maurício Barra, “se todos 
e cada um de nós tomarem as 
medidas certas, vamos conse-
guir equilibrar a economia com 
saúde, equilibrara a nossa ativi-
dade profissional e os momen-
tos de lazer com a nossa prote-

ção individual e a proteção 
da nossa família”.

Ao justificar o uso da más-
cara aquele dirigente de-
fende que “as máscaras não 
podem ser consideradas um 
ato de fraqueza, devem ser 
um símbolo de força”.

Entretanto, os Bombeiros 
Voluntários de Almoçage-
me adiantam que o plano 
de contingência próprio 
para o COVID19 “permane-
cerá como regra de funcio-
namento do nosso quartel, 
limitando o acesso civil e 
a mobilidade interna nas 
áreas operacionais, enquan-
to não estiver erradicado o 
vírus COVID 19”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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COVID-19
Bombeiros garantem  
transferência de idosos

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Oito corpos de bom-
beiros do distrito de 
Évora assumiram, 
no início deste mês 
de julho, a complexa 
transferência de mais 
de meia centena de 
idosos infetados com 
a Covid 19, do lar da 
Fundação Maria Iná-

cia Vogado Perdigão Silva para o 
pavilhão no parque de feiras de 
Reguengos de Monsaraz. A ope-
ração que envolveu uma dezena 
de ambulâncias teve a chancela 
da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Évora 

Recorde-se que o surto, de-
tetado a 18 de junho, matou 17 

pessoas, 16 utentes e uma 
funcionária da instituição.  O 
número de casos positivos, di-
retamente relacionados com 
o lar, ascendeu aos 90, haven-
do, ainda, a registar mais uma 
morte e cerca de meia centena 
de doentes na comunidade. 

Os funcionários do lar 
recuperam em casa, assim 
como alguns dos seniores, 
sendo que os restantes uten-
tes estiveram “num pavilhão 
climatizado” preparado para 
responder às necessidades 
dos doentes, segundo assegu-
rou José Calixto, presidente 
da Câmara Municipal de Re-
guengos de Monsaraz.

Voluntário 115  
regressado ao quartel

FAMALICENSES 

O bombeiro n.º 115 dos 
Voluntários Famalicen-
ses regressou ao quar-
tel para uma visita aos 
seus companheiros, de-
pois de cumprido um 
período difícil de com-
bate ao COVID19.

Manuel, de 56 anos, 
esteve em coma in-

duzido ligado a um ventilador na 
unidade de cuidados intensivos 
do Hospital de Braga durante parte 
dos meses de abril e de maio.

Este operacional foi um dos oito 
elementos do quartel infetado pelo 
COVID 19 no início de abril, e em 
meados desse mês, quando estava 
a recuperar em casa o seu quadro 

clínico agravou-se devido a dificul-
dades respiratórias. Acabou por ser 
internado no hospital durante um 
mês.

Os restantes sete bombeiros, já 
todos testaram negativo à doença, 
depois de um mês conturbado no 
quartel. O Manuel foi o único a ne-
cessitar de internamento hospita-
lar e padecia de comorbidade.

“A notícia que tanto esperáva-
mos… O nosso Manuel voltou ao 
quartel”, escreveram os Bombeiros 
Famalicenses na sua página de Fa-
cebook, apelidando o voluntário 
como “guerreiro” e “vencedor”.

“Irá continuar agora a sua recu-
peração funcional, para minimizar 
os impactos criados pelos trata-
mentos”, explicam. 

“O nosso Manuel, guita de san-
gue e por isso um guerreiro, lutou 
arduamente contra o vírus e saiu 
vencedor!”

Autarquia assume  
recolha de resíduos

CASCAIS

A Câmara Municipal de 
Cascais apoia as cinco as-
sociações de bombeiros 
voluntários do concelho 
na recolha e encaminha-
mento dos resíduos hos-
pitalares em virtude do 
aumento do seu volume e 
perigosidade no período 
de pandemia.

Assim, a partir de amanhã, 3 de 
julho, serão instalados em cada um 
dos cinco quartéis de bombeiros seis 
contentores de 50 litros que serão re-
colhidos quinzenalmente.

Este apoio sistemático substitui 
outro que vinha sendo dado de for-

ma pontual e que se veio a provar 
ser insuficiente para fazer face 
ao volume e tipo de resíduos em 
causa, maioritariamente caracte-
rizado por equipamentos de pro-
teção individual, luvas, máscaras 
batas entre outros, para além dos 
resíduos normais associados ao 
socorro pré-hospitalar.

Mais de uma centena nos aeroportos 

FARO E PORTO

Mais de uma centena 
bombeiros volun-
tários asseguraram, 
desde o passado 
dia 23 de março e 
até meados de des-
te mês de julho, a 
operação de contro-
lo da temperatura 
dos passageiros nos 

aeroportos de Faro e do Porto, no 
âmbito das medidas de combate à 
pandemia da doença COVID-19.

O Ministério da Administração 
Interna, em nota enviada às reda-
ções, “agradece a todos os operacio-
nais que, sob coordenação da Auto-
ridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, contribuíram para 

mais esta missão, com a dedicação 
e profissionalismo que sempre 
caracterizam os bombeiros portu-
gueses”.

Registe-se que esta missão nos 
aeroportos passou a ser assegurada 
pela ANA - Aeroportos de Portugal.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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OBITUÁRIO
CARCAVELOS E S DOMINGOS DE RANA 

A COVID 19 impossibilita a 
devida e merecida homena-
gem a mais um bombeiro 
falecido durante a pande-
mia. É o caso do subchefe 
José António Sousa Ferreira, 
vítima de doença prolon-

gada e membro do quadro ativo da 
Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Carcavelos e 
S. Domingos de Rana, concelho de 
Cascais.

À sua família, aos bombeiros, co-
mando e dirigentes dos Voluntários 
de Carcavelos e SD Rana apresenta-
mos os nossos mais sentidos pêsa-
mes.

O subchefe José Ferreira era uma 
figura de referência do corpo de 
bombeiros e destacou-se pelas qua-
lidades pessoais e profissionais que, 
ao serviço da Associação, dedicou a 
toda a comunidade.

O atual estado de contenção e 
isolamento sanitário que as medi-
das contra o COVID 19 impõem, e 
das quais ele era um dos primeiros 
defensores, obrigaram a que não 

fosse possível promover nenhuma 
cerimónia pública em sua memória, 
como seria justo e legítimo fazer.

Última 
homenagem 
ao subchefe  
José Ferreira

AZAMBUJA 

O  falecimento recente da pri-
meira mulher maqueira da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros da Azam-
buja e também fadista de 
mérito levou-nos a solici-
tar ao comandante o cor-

po de bombeiros, Ricardo Correia, 
uma nota a propósito do desapare-
cimento daquela figura tão estima-
da nos bombeiros como na própria 
comunidade.

É o resultado dessa colaboração, 
o texto que a seguir reproduzimos:

“Maria de Fátima Ferrão Rega-
teiro Dias, nasceu a 16 de julho de 
1960, foi admitida no corpo de 
Bombeiros de Azambuja a 30 de 
julho de 1974, após a revolução dos 
cravos, altura em que as mulheres 
foram aceites nas corporações gra-
ças à revolução do 25 de abril.

Com apenas 14 anos serviu como 
auxiliar do serviço de saúde trans-
formando-se numa das primeiras 
mulheres na corporação, numa al-
tura em que as mesmas fardavam 
de bata branca, como maqueiras, 
com o único objetivo de colabora-
rem na assistência sanitária, sendo 
muito difícil ou quase impossível 
marcarem presença noutras mis-
sões pelos estereótipos de género 
que existiam na altura.

Envolvida em várias ocorrências 
marcantes na história da corpora-
ção e até da nação, viu-se envolvida 
durante a prestação de um servi-
ço sanitário a Lisboa no Ataque ao 
Ralis a 11 de março de 1975, quando 
tropas paraquedistas ligadas ao ge-
neral Spínola atacaram o Regimen-
to de Artilharia Ligeira (RAL1) em 

Lisboa. Depois de algumas horas 
de tensão, o golpe militar não foi 
por diante, história esta que conta-
va com toda a emoção, afinal havia 
sido barrada durante horas den-
tro de uma ambulância enquanto 
acontecia o golpe militar. 

Foi voluntária durante uma altu-
ra em que o quartel não reunia con-
dições para pernoitar, ninguém fi-
cava se quer no quartel no período 
noturno, viu-se muitas vezes limi-
tada nas suas ações por ser mulher, 
num mundo tendencialmente só 
de homens até então. 

Por ocasião do 87 aniversário 
da associação, em 20 de janeiro de 
2019, decidiu a assembleia geral 
atribuir-lhe a medalha de Gratidão, 
tantas foram as vezes que com esta 
instituição colaborou em inúmeras 
ocasiões e não apenas como a fadis-
ta excecional que era, participando 
nos inúmeros espetáculos levados 
a cabo para angariação de fundos.

Afastou-se da corporação en-
quanto bombeira a quando do seu 
casamento, no entanto permane-
ceu sempre próxima de forma ati-
va, tendo estado recentemente nos 
finais de 2018, num evento organi-
zado para os bombeiros antigos a 
partilhar a sua história e as suas ex-
periências com o corpo ativo”.

Tributo a fadista 
e primeira 
maqueira

AMADORA 

Foi “com o mais profundo 
pesar” que a Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Amadora 
anunciaram o falecimen-
to de Manuel Lourenço da 
Silva, bombeiro de 3.ª do 

Quadro de Honra, admitido no 
quartel a 31 de maio de 1959.
O bombeiro n.º 63 conta na fo-
lha de serviço de uma carreira 
com mais de 60 anos com a in-

Associação perde dois bombeiros

VILA VIÇOSA
Recordado pela entrega à causa

Faleceu no hospital de Évora, 
no passado dia 9 de julho, aos 
64 anos, Carlos Alberto de 
Abreu Vitorino, comandante 
do Quadro de Honra dos Vo-
luntários de Vila Viçosa.

Em comunicado direção, 
comando e corpo ativo desta cen-
tenária instituição do distrito de 
Évora manifestam “profunda cons-
ternação e tristeza” provocada pela 
inesperada partida de um homem 
que “honrou permanente a causa”. 

“Elevada disponibilidade, al-
truísmo e solidariedade” marca-
ram um percurso de duas décadas e 
serviram de exemplo e estímulo às 
mulheres e aos homens que servem 
neste quartel.

Carlos Vitorino ingressou no cor-
po de Bombeiros de Vila Viçosa a 30 
de abril de 1996, meses mais tarde, 
assumiu a estrutura que comandou 
até 14 de setembro de 2016, quando 
passou ao Quadro de Honra.

tervenção no grande Incêndio do 
Chiado, integrando a primeira 
equipa dos Voluntários da Ama-
dora a chegar ao teatro de opera-
ções para defender as instalações 
do Tribunal da Boa Hora, na Rua 
Nova do Almada.

O mês de junho roubou outro 
elemento desta família. Libertário 
Agostinho Marques, bombeiro de 
3.ª do Quadro de Reserva, pereceu 
no passado dia 26 de junho.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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INCÊNDIOS RURAIS
Liga dos Bombeiros Portugueses acusa ANEPC de “desnorte”

DECIR 2020

No decorrer do mês, en-
quanto era exigido 
empenhamento má-
ximo aos bombeiros 
portugueses, sempre 
na linha da frente em 
vários combates  soou a 
afronta nota da Autori-
dade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil 

(ANEPC) enviada às associações 
humanitárias dando conta que 
“constrangimentos de natureza 
administrativo-financeira impossi-
bilitaram a transferência do refor-
ço orçamental” protelando, assim, 
o pagamento das verbas devidas 
aos operacionais que integram 
o Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndios Rurais (DECIR).

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP), não perdeu tempo e, no 
imediato, não sou denunciou publi-
camente o incumprimento, como 
acusou a ANEPC de “desnorte” exi-
gindo que “com a mesma pressa 
que quis garantir a participação 
dos bombeiros no DECIR”, assegu-

rasse o pagamento aos bombeiros.
Esta situação que não é nova, mas 

causou redobrada indignação num 
período, reconhecidamente, difícil 
para o setor, “marcado por dúvidas 
e apreensão que nada abonam à res-
ponsabilidade e à credibilidade do 
Estado, pela forma leviana e irres-
ponsável como está a ser tratado o 
principal agente de Proteção Civil”, 
conforme assinalou a confederação. 

Na nota enviada à comunicação 
social, os bombeiros afirmam-se 
“conscientes das suas responsabi-
lidades no socorro às populações” 
e, assim sendo, “mantêm-se firmes 
nesse propósito”, ainda que, sal-
vaguardam, não possam “garantir 
que no dispositivo, do qual são par-
te insubstituível, deem a mesma 
resposta em vertentes ligadas às 
operações, como por exemplo os 
pré posicionamentos, constituição 
de grupos de reforço entre outras”.

A LBP pediu, ao Governo e à 
ANEPC, esclarecimentos e ga-
rantias de celeridade na reso-
lução do problema, até por-
que os bombeiros se afirmam 
revoltados e “fartos de serem re-
petidamente desrespeitados”. 

Horas depois da denúncia da 
LBP, Eduardo Cabrita apressou-se 

a anunciar que a ANEPC já estaria 
em condições de pagar aos bom-
beiros o serviço prestado, subli-
nhe-se, no passado mês de junho.

Num comunicado conjunto, os 
ministérios das Finanças e da Admi-
nistração Interna deram conta do 
“reforço da dotação da ANEPC” que 

permitiu dias depois da celeuma res-
sarcir os operacionais que represen-
tam o braço armado do dispositivo. 

“Os processamentos necessá-
rios para a transferência da ver-
ba de 4107960 euros aos opera-
cionais estão já a ser efetuados”, 
podia ler-se no comunicado.

Urge atualização

PLANEAMENTO

Mais de um terço dos 
planos municipais 
de defesa da floresta 
contra incêndio es-
tão desatualizados 
e, destes, há quem já 
leve oito anos de atra-
so nesse processo.

Em 2006 surgiu 
a primeira geração 

desses planos, em 2012 a segunda 
geração destes previu a obriga-
toriedade de atualização a cada 
cinco anos e em 2018 esse prazo 
passou para 10 anos. Contudo, al-
guns dos planos por atualizar ain-
da pertencem à primeira geração.

É nos distritos de Portalegre (13 
municípios), Guarda (11 municí-
pios), Aveiro e Viseu (ambos com 10 
municípios) que se regista o maior 
número de planos desatualizados.

Para os especialistas a ques-
tão não está particularmente no 
atraso, mas, em especial, no for-
mato dos próprios planos, de-
fendendo, em alternativa uma 
escala intermunicipal ou adap-
tada a uma área específica, por 
exemplo, uma mata nacional.

Restaurar é prevenir incêndios

PROPOSTA IBÉRICA

Acaba de ser divulgada 
a Proposta Ibérica da 
World Wildlife Funda 
For Nature (WWF) Para 
a Prevenção dos Incên-
dios Rurais em que uma 
das ideias chave defen-
dida é “restaurar é pre-
venir incêndios futu-
ros”, admitindo que “os 

incêndios, dentro da fatalidade, 
podem constituir uma oportuni-
dade para criar paisagens menos 
inflamáveis e evitar que voltem a 
arder no espaço de 20 ou 30 anos”.

O documento afirma que, a 
cada ano, arde entre 3 e 4 por cen-
to da superfície terrestre do pla-
neta e que, 2019 ficará na história 
pelo triste recorde de incêndios 
excecionais em todo o planeta.

Na Península Ibérica, vulnerá-
vel aos super incêndios, “o pro-
blema é cada vez maior” e com 
razões que são conhecidas, a sa-
ber,” alta sinistralidade e inten-
cionalidade, o despovoamento 
rural, o abandono de usos tradi-
cionais, a ausência de incentivos 
e políticas que possam gerir de 

forma coerente o território e os 
efeitos das alterações climáticas”.

O documento do WWF admite 
que “a pandemia COVID 19 tem uma 
clara relação com a desflorestação e 
a perda de biodiversidade” já que os 
incêndios, “como ferramenta para a 
destruição de florestas, podem sere 
a receita perfeita para a propaga-
ção de agentes patogénicos”, apon-
tando claramente que “a proteção 
das florestas em todo o mundo é a 
vacina mais eficaz e sustentável”.

O WWF aponta que “Portugal é o 
país da Europa mais castigado pelos 
incêndios”, precisando que “todos 
os anos Portugal vê arder mais de 3 
por cento da sua superfície florestal, 
em comparação com 0,4 por cento 
em Espanha”. Aliás, “Portugal é o pri-
meiro país da Europa e o quarto do 
mundo que perdeu a maior massa flo-
restal desde o início do século XXI”.

No estudo refere-se que em Es-
panha o problema dos incêndios 
florestais também é  grave, mas que 
este “é o país que mais orçamento 
investe em extinção por hectare”.

Entre outros considerados, o 
WWF considera que se a situa-
ção grave se mantiver, “os in-
cêndios, em especial os que afe-
tam a área de interface urbano 
rural, vão colocar cada vez mais 
em sério risco a vida das pessoas”. 

Lu
sa
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INCÊNDIOS RURAIS
Julho termina com balanço trágico

Julho terminou manchado pela tragédia com a 
morte de quatro bombeiros e o registo de dezenas 
de feridos. O chefe José Augusto Dias Fernandes 
e os bombeiros de 3.ª Filipe André Azinheiro 
Pedrosa, Diogo Miguel Alves Dias e Carlos Manuel 
Lopes Carvalho morreram no campo de batalha 
no sempre desigual combate com o fogo.

O previsível agravamen-
to do risco de incêndio 
rural, com base nas pre-
visões meteorológicas 
que apontavam para um 
significativo aumento 
da temperatura, levou 
os ministros da Admi-
nistração Interna e do 
Ambiente e Ação Climá-

tica a acionar a “Situação de Alerta” 
em todo o território continental por 
duas vezes na segunda quinzena do 
mês de julho. Na verdade o calor, as 
altas temperaturas e o vento acaba-
ram por ser os aliados das chamas. 

Sem surpresa, os incêndios la-
vraram, e continuam a fazer estra-
gos, por todo o País, com particular 
intensidade e a tragédia abateu-se 
sobre os bombeiros, que em ape-
nas 17 dias perderam quatro dos 
seus combatentes, num violento 
campo de batalha, onde dezenas 
de outros não escaparam ilesos.

O mês de julho chegou com 
temperaturas altas e no dia 13, em 
Castro Verde, cinco bombeiros fi-
caram feridos quando combatiam 
as chamas, dois deles com gravi-
dade. O bombeiro de 3.ª Carlos 
Carvalho acabou por não resistir 
à gravidade dos ferimentos e mor-
reu dia 30, enquanto Carlos Heleno 
continuava a lutar pela vida. Para 
além dos dois bombeiros de Cuba, 
foram apanhados pelas chamas 
elementos dos quartéis de Ferreira 
do Alentejo, Castro Verde e Alvito

O incêndio, que começou a la-
vrar, pouco passava das 17 horas do 
dia 13, em Lagoa da Mó, perto de Ca-
sével e foi dado como dominado na 
madrugada de dia 14, chegou a mobi-
lizar 165 operacionais, apoiados por 
60 veículos, e vários meios aéreos.

Nesse mesmo dia, o fogo provo-
cou danos avultados em oito em-
presas na Zona Industrial de Caste-
lo de Paiva. A elevada quantidade 
de materiais inflamáveis no desig-
nado Centro de Apoio à Criação de 
Empresas (CACE) do Vale do Sousa 
constituiu a principal dificuldade 
dos bombeiros, que colocaram no 

teatro de operações cerca de 170 
efetivos, apoiados por 54 viaturas.

Os operacionais consegui-
ram salvar dois pavilhões, mas 
perto de 600 postos de tra-
balho estão, agora, em risco.

A alarme soou nos quar-
téis cerca das 18.30h., menos de 
quatro horas depois o incên-
dio foi dado como dominado.

No dia 16 de julho, o País olha-
va com preocupação para o con-
celho de Cascais, onde as chamas 
começaram a lavrar, ao final da 
tarde, na localidade de Alvide e 
muito trabalho deram aos qua-
se 300 operacionais no terreno.  

Este fogo que atingiu os telha-
dos de três prédios, deixou oito 
habitações inabitáveis e fez dois 
feridos ligeiros, um bombeiro e 
um civil chegou a mobilizar 275 
operacionais, 82 veículos, três 
helicópteros e quatro aviões 
de asa fixa Fireboss. Debelado 
o incêndio permaneceram no 
terreno, no dia seguinte, em vi-
gilância ativa, meia centena de 
bombeiros apoiados por 15 veículos. 

O fumo provocado por este 
incêndio foi visível a vários qui-
lómetros de distância, nomea-
damente nas praias da Costa de 
Caparica, na margem sul do Tejo.

Registe-se, a título de curiosida-
de, que o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa esteve, 
durante a madrugada, no teatro de 
operações deixando palavras de 
alento e agradecimento aos ope-
racionais que conseguiram evitar 
o que poderia ter sido uma cala-
midade dada a proximidade do 
fogo com dezenas de habitações.

No dia seguinte, as atenções vol-
tavam-se para Valongo e para a pro-
gressão das chamas que, rapida-
mente, alastraram aos concelhos 
de Paços de Ferreira e Santo Tirso.

O fogo provocou avultados 
estragos numa empresa do par-
que industrial de Seroa, Paços 
de Ferreira e transformou um 
canil num inferno. Mais de 70 
animais morreram e, depois de 

muita polémica, foi possível 
resgatar, com vida, outros 190.

O bombeiro André Pedrosa, 
dos Voluntários de Leiria, per-
deu a vida, no dia 18, na fregue-
sia de Arrabal. O operacional, de 
34 anos não resistiu a uma pa-
ragem cardiorrespiratória que 
sofreu no lugar de Vale Maior 
onde estava empenhado nos tra-
balhos de rescaldo de um incên-
dio, conjuntamente com mais 
de duas dezenas de bombeiros.

O território mártir de Oleiros, 
mais uma vez, esteve em alerta 
máximo. A rapidez no acionamen-
to dos meios não foi suficiente 
para travar a progressão e, rapi-
damente, o fogo estendeu-se aos 
concelhos de Proença-a-Nova e 
Sertã. Neste verdadeiro inferno, 
numa corrida contra o tempo 
para salvar habitações e proteger 
as populações, uma viatura dos 
Bombeiros de Proença-a-Nova 
acabou por se despistar. O bom-
beiro de 3.ª Diogo Dias morreu 
e quatro outros ficaram feridos.

Perto de seis mil hectares ar-
deram neste incêndio que mobi-
lizou cerca de 900 operacionais, 
300 viaturas e vários meios aéreos.

À hora de fecho desta edição 
estavam ainda ativos, e causa-
vam maior preocupação os in-
cêndios na Covilhã e em Cha-
ves, de onde chegavam registo 
de vários bombeiros feridos.

Segundo dados provisórios do 
Instituto de Conservação da Natu-
reza e Floresta (ICNF) desde o iní-
cio do ano há a contabilizar 20896 
hectares de área ardida em espaços 
rurais e um total de 5234 ocorrên-
cias, sendo que os números dispa-

sofia.ribeiro@lbp.pt
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INCÊNDIOS RURAIS

LBP solicita inquérito rigoroso

“Lamentavelmente, mais 
dois bombeiros sofreram 
queimaduras no incêndio 
rural que ocorreu em Cas-
tro Verde, no dia 13 de julho, 
um deles em mais de 70% 
do corpo, quando de forma 
denodada e com alto pro-
fissionalismo, combatiam 
contra um inimigo brutal 

e traiçoeiro”, denuncia a Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) 
numa nota à comunicação social.

No mesmo texto, a confe-
deração avança que “presumi-
velmente o equipamento de 
proteção individual (EPI) não 
terá cumprido a missão de pro-
teção aos bombeiros”, pelo que 
a confederação “já solicitou 

ao Ministro da Administração 
Interna que seja aberto um ri-
goroso inquérito a este aciden-
te e que o EPI seja enviado para 
o CITEVE para análise técnica”. 

“Com esta decisão, a LBP 
pretende pura e simplesmen-
te apurar rigorosamente a qua-
lidade do equipamento, por 
forma a defender intransigen-
temente os bombeiros portu-
gueses”, esclarece o comunicado.

Horas depois da confedera-
ção ter exigido ao ministério 
da Administração Interna “um 
rigoroso inquérito”, Eduardo 
Cabrita tornou público um pe-
dido de averiguações à Auto-
ridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil (ANEPC).

Lu
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INCÊNDIOS RURAIS

Cuidados em “empenhamento operacional reforçado”

DON-02

Com o início dos níveis 
de empenhamento ope-
racional reforçado – III e 
IV, descritos na Diretiva 
Operacional Nacional 
n.º2, durante os quais 
as operações requerem 
na sua maioria, um nú-
mero considerável de 
operacionais durante as 

intervenções, importa, ter aten-
ção às medidas de mitigação do 
risco associado à infeção por SAR-
S-CoV-2:

Utilização da máscara cirúrgi-
ca/FFP2 (exepto nas operações de 
combate direto aos incêndios)

Manter o distanciamento fi-
síco entre operacionais e com as 
restantes pessoas em geral

Cumprir as regras de etiqueta 
respiratória (tossir e espirrar para 
cotovelo ou lenço de papel, nun-
ca para as mãos)

Efetuar a higienização cons-
tante das mãos com água e sabão 
ou solução de base alcoólica

Efetuar uma higienização fre-
quente dos espaços, veículos e 
equipamentos

Não partilhar objetos pes-
soais

Assegurar a vigilância regu-
lar de sinais e sintomas.

Devido à sua atividade, os 
bombeiros estão frequente-
mente expostos a uma maior 
probabilidade de contágio por 
COVID-19. Contudo, esta poderá 
ser minimizada, em parte, pelas 
barreiras físicas do EPI. É, por 
isso, necessário efetuar a lim-
peza e desinfeção de forma ade-
quada e com maior frequência, 
permitindo reduzir o período 
temporal de permanência do 
vírus na sua superfície. 

Lembre-se que o EPI pode 
transmitir uma falsa sensação 
de segurança se o mesmo não 
estiver

devidamente limpo e desin-
fetado, importando, por isso, 
ter em consideração a manuten-
ção do EPI antes e após as opera-
ções.

Para saber mais, consulte 
a Orientação número 07.2020 
“ORIENTAÇÃO SOBRE LIMPE-

ZA E DESINFEÇÃO DO EQUI-
PAMENTO DE PROTEÇÃO IN-
DIVIDUAL (EPI) E VEÍCULOS 
UTILIZADOS EM CONTEXTO 
COVID-19” da Autoridade Na-
cional de Emergência e Prote-
ção Civil.

Para mais informações ou escla-
recimentos, contacte a Divisão de 
Segurança, Saúde e Estatuto Social 
da Direção Nacional de Bombeiros 
(ANEPC), através do telefone 214 
247 100 ou do endereço eletrónico 
dsses@prociv.pt.

ALERTA VERMELHO

Dispositivo apresenta-se em força

CRUZ BRANCA 

Com o arranque da fase IV 
do Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR) – a fase 
mais crítica em matéria 
de fogos –, que se prolon-
ga até 30 de setembro, do 
quartel da Cruz Branca, 
em Vila Real, chegam 
garantias de prontidão e 

reforço da capacidade de resposta.
Nos próximos meses, este cor-

po de bombeiros garante cinco 
equipas de combate a incêndios 
(ECIN), três das quais colocadas 
em pontos estratégicos da sua área 
de intervenção; uma outra de 
Logística de Apoio ao Combate 
(ELAC); elementos para a função 
de Comandante de Permanência 
às Operações (CPO); pessoal para 
de apoio ao Comando Distrital de 
Operações e Socorro (CDOS), ao 

Centro de Meios Aéreos (CMA) 
e, ainda, operacionais na Base 
de Apoio Logístico (BAL) de Vila 
Real. 

“Ao todo, estarão envolvidos 
mais de 30 elementos por dia”, 
conforme regista, Orlando Ma-
tos, o comandante dos Voluntá-
rios da Cruz Branca, salientando 
que “para esta forte participação 
contribuiu o enorme esforço do 
corpo de bombeiros e do seu co-
mando em formar novos elemen-
tos ao longo de vários anos e na 
concretização da sua disponibi-
lidade neste ano, em particular”.

Segundo dados oficiais, o nú-
mero de ignições e a área ardida 
na floresta têm vindo a dimi-
nuir, o que o comandante atri-
bui “não só à consciência que 
as pessoas vão tendo enquanto 
parte ativa na solução do pro-
blema dos fogos”, mas, também, 
ao empenho e ao esforço destes 
bombeiros, que continuam a fa-
zer mais e melhor ao serviço da 
comunidade”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
mailto:dsses%40prociv.pt?subject=


julho 2020            bombeirosdeportugal.pt • 19  

FORMAÇÃO E TREINO
Treinar o combate a incêndios rurais e à Covid-19 

CASCAIS 
PROMOVE 
EXERCÍCIO 

Operacionais das cinco as-
sociações humanitárias 
de bombeiros voluntá-
rios do concelho de Cas-
cais participaram, recen-
temente, no Exercício de 
Combate a Incêndio Ru-
ral Malveira da Serra’20, 
sendo que a quase totali-
dade dos equipamentos 

e viaturas usadas foram obtidas com 
fundos do Orçamento Participativo 
de Cascais, promovido pela autar-
quia local.

O grande objetivo do exercício, 
que juntou 70 bombeiros, foi trei-
nar, testar e avaliar a capacidade 
de resposta e combate a incêndios 
rurais no concelho com a imple-
mentação das medidas de proteção 
ao Covid-19. O cenário do suposto 
incêndio teve lugar na encosta en-
tre a Peninha e a Pedra Amarela, no 
vertente sul da serra de Sintra. Ali 
várias equipas de bombeiros foram 
distribuídas por diferentes locais si-
mulando o combate a um incêndio 
em diferentes frentes.

“É fundamental estabelecermos 
estes simulacros onde são simula-
dos focos de incêndio, neste caso 
tratar-se-ia de um grande incêndio 
na serra. Estando as cinco corpora-
ções de bombeiros de Cascais coor-
denadas, no dia em que houver, e 
esperamos que não haja, alguma 

situação semelhante, estão mais 
preparadas para poder ter um 
excelente resultado no comba-
te a incêndios”, salientou Carlos 
Carreiras, presidente da Câmara 
Municipal de Cascais.

Esta foi, também, uma oportu-
nidade de treino para os elemen-
tos do posto de comando, ins-
talado na Sociedade Recreativa 
e Familiar da Malveira da Serra, 
seguindo as orientações no âm-
bito das medidas de proteção ao 
Covid-19. O exercício foi acom-
panhado no local pelo presiden-
te da Câmara, Carlos Carreiras, 
a coordenadora municipal da 
proteção civil, Mónica Araújo, o 
diretor do mesmo serviço, Rui 
Ângelo, o presidente da Junta de 
Freguesia de Alcabideche, José Fi-
lipe Ribeiro, e pelo comandante 
e segundo comandante distritais 
da Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC), 
Carlos Mata e Hugo Santos.

O Exercício de Combate a In-
cêndio Rural Malveira da Ser-
ra’20 foi organizado pelas cinco 
associações de bombeiros volun-
tários, através do seu secretaria-
do, contou com a participação 
do Serviço Municipal de Prote-
ção Civil de Cascais, da Polícia 
Municipal e da GNR.

Participaram no exercício cin-
co veículos florestais de combate 
a incêndio (VFCI), dois veículos 
tanque tático florestal (VTTF), 
dois veículos ligeiros de comba-
te a incêndios (VLCI), um veículo 
tanque tático Urbano (VTTU) e 
um veículo florestal de combate 
a incêndios (VFCI) de todos os 
corpos bombeiros do concelho.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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ACTIVIDADE OPERACIONAL
Cruz Branca deslocaliza equipas

VILA REAL

Com o objetivo de garantir 
maior rapidez na inter-
venção e dar continuida-
de ao programa de sensi-
bilização das populações, 
os Bombeiros Voluntários 
da Cruz Branca de Vila 
Real decidiram ampliar a 
estratégia de distribuição 
de equipas de combate a 

incêndios (ECIN) pela sua área de 
intervenção.

Assim, à semelhança de anos 
anteriores, o corpo de bombeiros 
deslocalizou três das cinco equipas, 
abrangendo, as 10 freguesias da sua 
área de intervenção. Às equipas Ma-
rão (Campeã) e Alvão Norte (Bena-
gouro), este ano, junta-se a de Alvão 
Sul (Mondrões).

Esta estratégia de atuação resulta 
de acordos de colaboração entre a 
Autoridade Nacional de Emergên-
cia e Proteção Civil - Comando Dis-
trital de Operações e Socorro de Vila 
Real, a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Salvação 
Pública e Cruz Branca de Vila Real, 
entre outras entidades.

Segundo o comandante Or-
lando Matos, “importa referir 
que as entidades signatárias 
destes acordos, colaboram com 
a nossa instituição, desde a ce-
dência de instalações onde as 
equipas irão ficar sediadas, ao 
fornecimento de alimentação, 
desde que não se encontrem em 
empenhamento operacional, 
bem como na aquisição de des-
cartáveis para o transporte da 
alimentação e máscaras de uso 
individual e produtos de limpe-
za e desinfeção fruto das contin-
gências verificadas este ano pela 
pandemia de covid-19”.

Os três locais onde se encon-
tram estas equipas, são zonas de 
grande floresta, havendo uma 
maior rapidez na intervenção e 
uma maior proximidade à popu-
lação, sensibilizando-a para estes 
perigos, sendo o comportamen-
to da mesma, a maior preocupa-
ção para os Bombeiros.

“Desde que estas equipas se 
encontram posicionadas nestes 
locais, o número de ignições tem 
vindo a diminuir, sendo uma 
esperança, para este Corpo de 
Bombeiros, pelo menos, dimi-
nuir os atos dolosos” aponta o 
comandante.

Bombeiros vigiam praias 

OVAR

Os Bombeiros Voluntá-
rios de Esmoriz alarga-
ram o seu dispositivo 
de vigilância às praias, 
estando desde 23 de 
junho último na praia 
do Furadouro e desde 
1 de julho nas praias do 
Furadouro Sul e Torrão 
do Lameiro, também 

designada por praia dos marretas. 
Esta ação é fruto da parceria estabe-
lecida entre a Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de 
Esmoriz e a Câmara Municipal de 
Ovar. 

Inicialmente, o dispositivo de 
vigilância às praias estava previsto 
para as praias de Maceda, Santa Ma-
rinha, Ancoradouro de Cortegaça, 
Pescadores, Cantinho e Norte Es-
moriz (capitão Gancho). 

O dispositivo de vigilância às 

praias deste ano conta com mais 
seis nadadores salvadores, que re-
forçam a equipa de 12 nadadores 
salvadores e dois bombeiros espe-
cialistas com formação de nada-
dor salvador, que vigiarão os nove 
areais até 20 de setembro. 

E mantêm posto  
de socorros 

Os Bombeiros Voluntários de Es-
moriz mantêm um posto de socor-
ros situado na Praia do Cantinho 
em Esmoriz, que servirá também 
de apoio às praias de Maceda Corte-
gaça e Esmoriz. A empresa Jacinto, 
Lda. cedeu a infraestrutura e a em-
presa PuntoRed assegurou a deco-
ração do espaço. 

O posto serve de apoio aos nada-
dores salvadores e está preparado 
para efetuar os primeiros socorros. 
Estão afetos ao posto, dois bombei-
ros, apoiados pelos veículos VOPE-
01, VOPE-02, MULE (Moto 4) e duas 
motas de resgate e salvamento 
aquático.

Resgate a gaivota bebé

CASCAIS 

Ainda há situações que 
surpreendem os bom-
beiros como é o caso da 
recolha de uma gaivota 
bebé que os Voluntários 
de Cascais executaram 
recentemente num jar-

dim do centro da vila.
As situações habituais, quan-

do se tratam de animais, é o 

resgate de cães e gatos, mas os 
bombeiros estão sempre guar-
dados para as surpresas como 
foi este o caso. Cascais, sendo 
uma zona litoral e zona e porto 
de pesca está naturalmente ha-
bituada às muitas gaivotas que 
cruzam o céu. 

Alertados pelos proprietários 
da casa com jardim onde a gai-
vota bebé fez questão de poisar, 
mas sem força para voltar às al-
turas, os Bombeiros de Cascais 
procederam à recolha e a entre-
ga da mesma aos cuidados de 
quem sabe.

Em defesa da Floresta

MESÃO FRIO  

No âmbito da implementação do 
Plano Operacional Municipal e 
das ações inerentes à Defesa da 
Floresta Contra Incêndios, a Câ-
mara Municipal de Mesão Frio, 
com o apoio dos colaboradores 
e da Equipa de Intervenção Per-

manente (EIP), dos Bombeiros Voluntá-
rios de Mesão Frio, procedeu ao nivela-
mento do piso, em vários troços e locais 

do concelho, bem como, ao desmata-
mento, limpeza, corte de ramagens 
e à abertura de acessos, em troços e 
caminhos rurais.

As ações consistiram, sobretudo, 
em mitigar os condicionamentos 
existentes à circulação de viaturas li-
geiras e pesadas de combate a incên-
dios, para cumprir e otimizar as ações 
de combate a incêndios florestais.
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PARCERIAS
Solidarieadade garante entrega de viaturas

GUINÉ 

O Clube Estoril Praia, os 
Bombeiros de Cascais e o 
Grupo Sousa vão enviar 
duas ambulâncias e uma 
viatura de comando para 
a cidade de Bolama, na 
Guiné-Bissau, cidade-ir-
mã de Cascais. Estas via-
turas juntam-se a outras, 
uma ambulância e um 

veículo polivalente anteriormente 
enviados para a mesma cidade.

“Estou muito feliz por termos 
conseguido juntar estes dois par-
ceiros, os Bombeiros de Cascais e 
o Grupo Sousa, o maior armador 
nacional, para mais uma iniciativa 
solidária destinada a Bolama, cida-
de-irmã de Cascais e onde temos 
um clube-irmão, sabendo que será 
um contributo muito importante 
para aquela região com quem te-
mos uma relação muito próxima”, 
salientou o presidente do Estoril 

Praia, Alexandre Faria.
“Os Bombeiros de Cascais 

mantêm um espírito de colabora-
ção e parceria com diversas enti-
dades, e em especial com o Esto-
ril Praia, que tem revelado uma 
responsabilidade solidária muito 
significativa tanto em Portugal 
como noutros países”, afirmou 
o presidente dos Bombeiros Vo-
luntários de Cascais, Rui Rama da 
Silva, que ofereceram as viaturas.

A cerimónia de assinatura da 
oferta decorreu recentemente e 
está previsto que no dia 28 deste 
mês as duas ambulâncias e a via-
tura todo-o-terreno partam rumo 
a Bolama. A cerimónia contou 
com as presenças, do presidente 
do Estoril-Praia, Alexandre Faria, 
o vice-presidente dos Bombeiros 
de Cascais, Vitor Neves, e o admi-
nistrador do Grupo Sousa, Pedro 
Frazão.

“É com muito gosto que o Gru-
po Sousa se associa a este projeto, 
contribuindo para melhorar as 
condições de acesso aos serviços 
de saúde pela população de Bo-

lama, na Guiné-Bissau, país onde 
operamos regularmente com os 
nossos navios, e onde assumimos 
também, com total entrega e em 

parceria, a nossa missão de responsa-
bilidade social”, declarou o adminis-
trador do Grupo Sousa, Pedro Ama-
ral Frazão.

Hotel oferece refeições

CARCAVELOS 
SÃO DOMINGOS 
DE RANA

A partir do dia 1 de julho 
e durante três meses, ju-
lho, agosto e setembro, 
o Hotel Riviera, Carcave-
los, vai oferecer sete re-
feições diárias aos Bom-
beiros Voluntários de 
Carcavelos e São Domin-
gos de Rana.

Aquela unidade hote-

leira dá assim sequência a um 
conjunto de apoios facultados 
nos últimos anos aqueles bom-
beiros, com maior incidência no 
período estival. A hotelaria e a 
restauração nacionais têm sido 
um apoio muito importante 
dos bombeiros portugueses nos 
mais diversos pontos do país.

Nalguns casos, porém, a ocor-
rência da pandemia, com as dra-
máticas consequências econó-
micas daí resultantes, fez com 
que muitas unidades tivessem 
interrompido os apoios por ma-
nifesta incapacidade. Outros, 
apesar disso, como é o caso do 
Hotel Riviera de Carcavelos fize-
ram questão de manter o apoio.

Associações recebem  
apoio extraordinário

CASCAIS 

Cada uma das cinco asso-
ciações de bombeiros 
voluntários do conce-
lho de Cascais vai rece-
ber, este mês, um apoio 
de 70 mil euros da Câ-
mara Municipal de Cas-
cais, para fazer face às 
dificuldades surgidas 
na sequência da pande-

mia.
Esta verba global de 350 mil eu-

ros agora decidida, não altera o 
apoio anual protocolado com as 

associações que se cifra em cer-
ca de milhão e meio de euros. 

Este apoio destina-se a garan-
tir um piquete permanente aos 
dias úteis e a cobrir despesas de 
funcionamento e investimen-
tos.

Além de este apoio protoco-
lado, através do Orçamento Par-
ticipativo, o Município de Cas-
cais tem garantido apoios aos 
bombeiros recursos para obras 
nas suas instalações, moderni-
zação tecnológica das mesmas, 
intervenções no âmbito da 
poupança de energias e aquisi-
ção de várias ambulâncias e veí-
culos de combate a incêndios.
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Câmara distingue João Moreira 

FIGUEIRA DA FOZ 

João Moreira, agora, coman-
dante do quadro de honra dos 
Voluntários da Figueira da Foz 
foi agraciado, pelo município, 
com a Medalha de Altruísmo, 
por ocasião das celebrações do 
Dia da Cidade.

Depois de 32 anos de entre-
ga à causa – 17 dos quais no co-
mando, 15 como responsável

Novo quartel pode arrancar este ano

BRAGA 

O presidente da Câma-
ra Municipal de Braga 
anunciou que a cons-
trução do novo quartel 
dos Bombeiros Volun-
tários de Braga pode 
arrancar ainda este 
ano e ficar concluída 
em 2021. Ricardo Rio 
falava na cerimónia de 

atribuição da medalha de serviços 
grau ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) ao presidente 
da direção, Capitão António Ferrei-
ra, da posse do novo comando e da 
inauguração de duas novas viaturas 
de transporte de doentes. A cerimó-
nia decorreu na zona fronteira ao 
Museu de Arqueologia D. Diogo de 
Sousa.

O presidente da direção recebeu 
a distinção da LBP das mãos do pre-

sidente da autarquia a convite do 
secretário do conselho executivo 
ali presente, comandante Bruno 
Alves.

O galardoado agradeceu a dis-
tinção sublinhando que repartia 
o mérito desta com todos os que 
aceitaram o desafio de dirigir a 
associação com destaque para o 
presidente da assembleia-geral, 
Artur Marques, e o presidente do 
conselho fiscal, José Luís Dias.

 Voluntários de Braga passam 
a dispor de um comando jovem, 
composto pelo comandante Pe-
dro Ribeiro, o segundo coman-
dante Pedro Dias e a adjunta de 
comando Cátia Silva.

Após a bênção das duas no-
vas viaturas para transporte de 
doentes, o presidente da direção 
lembrou que neste momento 
boa parte das viaturas conti-
nuam a ser parqueadas na via 
pública e que se torna imperioso 
proceder à substituição de boa 
parte delas.

Comandante conta com um percurso de 33 anos

MOREIRA MAIA 

Manuel Carvalho tem 
57 anos de idade, 
é bombeiro há 33 
anos e comandan-
te dos Voluntários 
de Moreira Maia há 
quase duas décadas. 
O seu ingresso, em 
1987, coincidiu com 
a conclusão da for-

mação académica em engenharia 
eletrotécnica e a vontade de por os 
seus conhecimentos também ao 
serviço dos bombeiros, onde aliás 
já tinha um irmão.

Em entrevista ao “Notícias 
Maia”, o comandante Manuel Car-

valho faz um balanço da sua car-
reira, das dificuldades sentidas ao 
longo dela e dos constrangimen-
tos da atual pandemia. É o quarto 
comandante do corpo de bombei-
ros da associação com 94 anos de 
existência.

Manuel Carvalho, em 1992 
foi convidado para segundo co-
mandante, em 2000 passou a co-
mandante interino e, em 2001, 
foi nomeado comandante efeti-
vo, admitindo na entrevista que 
“agora já está na altura de deixar 
esta grande corporação em outras 
mãos”, e lembrando o que lhe dis-
se um antigo comandante, que “tu 
entraste pelos teus pés e o mais 
importante é saíres também pelos 
teus pés”.

O comandante dos Bombeiros 
de Moreira Maia identifica o corpo 

de bombeiros, com 4 operacionais 
na central de comunicações, 50 no 
aeroporto Sá Carneiro, Porto, 30 a 
40 para garantir o transporte de 
doentes não urgentes e, depois os 
87 voluntários, em que o próprio 
se inclui. Lembra também o qua-
dro auxiliar no qual se incluem os 
cerca de 70 jovens, infantes, cade-
tes e estagiários, e o quadro de re-
serva com 60 elementos.

O aparecimento do COVID 19 
“mudou muita coisa, fizemos um 
plano de contingência, com mui-
tas restrições”, refere o mesmo co-
mandante, adiantando que “proi-
bi alguns voluntários de vir para cá 
para cumprir as regras de seguran-
ça e criámos uma dinâmica entre 
a sede e as secções de Nogueira e 
Águas Santas caso houvesse algum 
caso positivo num desses polos”.

máximo da estrutura –  João 
Moreira decidiu passar o tes-
temunho e, no passado mês de 
fevereiro, ingressou no quadro 
de honra.

Na cerimónia, o comandante 

agradeceu ao executivo a dis-
tinção e recordou as figuras com 
quem teve “a honra de trabalhar”, 
nomeadamente o atual edil, Car-
los Ângelo Ferreira Monteiro, 
e os seus antecessores António 
Duarte Silva e João Ataíde. João 
Moreira, como é seu timbre, não 
deixou de partilhar o galardão 
com “todos os elementos do cor-
po de bombeiros e dos órgãos so-
ciais da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários da 
Figueira da Foz”, nomeadamente 
ao presidente da direção, Lídio 
Lopes. O homenageado deixou, 
ainda, palavras de gratidão à mul-
her Sandra e aos filhos Francisco 
e Dinis pelo apoio que lhe permi-
tiu entregar-se de corpo e alma à 
causa.
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Luis Reto passa testemunho

COLARES 

A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntá-
rios de Colares acaba de 
empossar o novo coman-
do do seu corpo de bom-
beiros. Trata-se de uma 
passagem de testemunho 
de continuidade já que 
o anterior segundo co-
mandante, António Pedro 

Louro, passa a agora a assumir o co-
mando, acompanhado pelo Bruno 
Miguel Filipe Rodrigues como se-
gundo comandante e o Eduardo Ale-
xandre Ferreira Nunes como adjunto 
de comando.

Tratou-se uma cerimónia singela, 
cumprindo as diretivas estabeleci-
das no âmbito da pandemia, mas que 
ficou marcada pelo simbolismo do 
ato de posse e também da sua trans-
missão pelo anterior comandante, 
Luis Reto.

A cerimónia foi presidida pelo 

presidente da assembleia-geral 
da Associação, Carmona Rodri-
gues, na presença do presidente 
da direção, Ernesto Saraiva, e de 
outros dirigentes, da formatura 
do corpo ativo e fanfarra, bem 
como, do vice-presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, Rui 
Rama da Silva, o coordenador da 
proteção civil municipal, Álva-
ro Terezo, em representação do 
vereador da Câmara Municipal 
de Sintra, Domingos Quintas, de 
presidentes de juntas de fregue-
sia, comandantes de outros cor-
pos de bombeiros, familiares e 
amigos.

Após a posse procedeu-se à im-
posição de divisas aos bombeiros 
promovidos a 1.ª, Susana Jorge, 
Nuno Jorge, Manuel Costa e Car-
los Alves.

Na oportunidade, a fanfarra 
ofereceu ao comandante Luis 
Reto uma placa em agradece todo 
o apoio que este dispensou àque-
la formação no período em que 
ocupou o cargo.

Estrutura ganha dois novos elementos

FAFE 

O quadro de coman-
do dos Bombei-
ros Voluntários 
de Fafe foi agora 
preenchido com 
dois novos ele-
mentos. São eles, 
o subchefe Paulo 
Costa e o chefe Ar-
mando Rodrigues, 

que passam a ocupar os 
cargos, respetivamente, de 
segundo comandante e ad-
junto de comando.

Os dois novos elementos 
juntam-se ao comandan-
te Paulo Ferreira numa ce-
rimónia singela realizada 
no quartel na presença dos 
órgãos sociais e de um re-
duzido número de pessoas 
como determinam as orien-
tações da Direção Geral de 
Saúde.

Impostos os galões aos 
novos elementos e, após 
breves intervenções, proce-
deu-se ao tradicional “ba-
tismo” dos empossados, a 
quem desejamos as maio-
res felicidades e êxito no 
desempenho das novas fun-
ções.
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Chefe João Dias Carvalho homenageado

VIANA DO  
CASTELO

O  chefe João Dias Carvalho, 
dos Bombeiros Sapado-
res de Viana do Castelo, 
recebeu a medalha de 
“Bons Serviços e Dedica-
ção” atribuída pela Câ-
mara Municipal “pelo 
contributo para a digni-
ficação da função públi-
ca e elevação do serviço 

municipal desde 1 de agosto de 1982”.
João Dias de Carvalho, de 60 anos, 

está em Viana do Castelo desde 1972 e 
permaneceu nos Bombeiros Sapado-
res quase quatro décadas. Neste mo-
mento ocupa o posto de chefe dos 
Bombeiros Sapadores e responsável 
pela área da formação interna do cor-
po de bombeiros. no quartel.

Para o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Viana do Castelo, José Ma-
ria Costa, o chefe João Dias Carvalho 

foi “exemplar na forma como tra-
tava os colegas, exemplar a nível 
institucional e nas formações que 
prestava”.

Para o autarca a atribuição des-
ta medalha simboliza “a gratidão, 
em nome do Município, por tudo 
o que fez pela comunidade via-
nense”. “Foi uma vida de dedica-
ção, de serviço público, de amor 
ao próximo e à profissão”, subli-
nhou o mesmo.

O homenageado afirmou que 
sempre tentou respeitar “o com-
promisso” que assumiu quando 
entrou na corporação de sapado-
res, realçando ter sido “um privi-
légio” ter podido servir durante 
quatro décadas a comunidade.

O comandante dos Bombeiros 
Sapadores de Viana do Castelo, 
António Cruz, destacou a dedi-
cação do chefe, admitindo que 
“sei que ele não se vai desligar do 
quartel e que, apesar de sair em 
termos profissionais, vai deixar 
sempre o telemóvel ligado”.

O comandante operacional 
distrital de Viana do Castelo da 

ANEPC, Marco Domingues, revelou 
ter sido “uma honra ter privado, 
nos últimos três anos, com o chefe 
Carvalho”, que é uma figura “co-
nhecida por todos” os bombeiros.

Já o comandante interino dos 
Bombeiros Voluntários de Viana 
do Castelo, Paulo Rodrigues, garan-
tiu que João Dias de Carvalho “será 
sempre um exemplo, pela postura, 
brio e profissionalismo que sem-
pre nos ensinou”.

Albano Ferreira é o “senhor que se segue”

ALBERGARIA  
A VELHA 

Tomou posse, no dia 11 de 
julho, o novo comandante 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Albergaria a Velha.  
Albano Ferreira sucede a 
José Valente que assumia a 
estrutura há já vários anos.

Numa cerimónia restri-
ta, por imposição da reali-
dade dos novos tempos, o 

recém-empossado falou dos mais 
de trinta anos de ligação à casa e 
à causa dos bombeiros e lembrou 
os “responsáveis” por este já longo 
percurso “os comandantes Antó-
nio Ribeiro e José Ricardo Bismar-
ck na altura bombeiros de terceira 
e o subchefe Delfim Carvalho” en-
quanto formadores da escola de 
aspirantes. Evocou, ainda, os seus 
antecessores António Atanàzio Ri-
beiro, Augusto Henriques – “infe-
lizmente já desaparecidos” – e José 
Valente. 

“A missão hoje assumida por 
mim, traz uma responsabilidade 
acrescida, mas é bastante gratifi-
cante poder dar continuidade ao 
trabalho de tão ilustres coman-
dantes”, disse Albano Ferreira, 
considerando que a resposta aos 

exigentes desafios do presente 
só pode ser dada por “um cor-
po de bombeiros bem forma-
do, motivado e em prontidão”. 

“Precisamos criar incentivos 
para apoiar os nossos bombei-
ros e incrementar a entrada a 
novos elementos” frisou, aler-
tando o presidente da câmara 
municipal de Albergaria a Ve-
lha para a urgência na reformu-
lação dos “incentivos e regalias 
sociais existentes”. 

Marcaram presença na ses-
são, o presidente da autarquia, 
António Loureiro; o presiden-
te Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Aveiro, Nuno 
Canilho, também em repre-

sentação da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP); o comandan-
te operacional distrital da Auto-
ridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil (ANEPC), Antó-
nio Ribeiro, o comandante da 
Guarda Nacional Republicana 
(GNR) de Albergaria-a-Velha, 
vereadores e presidentes da jun-
ta de freguesia do município e 
representantes de instituições 
congéneres, que foram recebi-
dos no quartel pelos presiden-
tes da  assembleia geral e da 
direção da Associação Humani-
tária de Bombeiros Voluntários  
de Albergaria a Velha, respetiva-
mente, José António Laranjeira e 
Fausto Vidal.

PELO PAÍS
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De Braga a Fafe para agradecer aos bombeiros 

FAFE
operacionais que o auxiliaram no 
brutal sinistro.

A O MINHO, o homem conta 
que, por várias vezes, tinha de-
monstrado o desejo à família de 
ir a Fafe fazer um agradecimento 
aos bombeiros que o ajudaram. 
Assim, a filha entrou em contac-
to com o comandante e conse-
guiram agendar uma data para o 
reencontro.

Ontem foi o dia que a família 
visitou o quartel, uma surpresa 
para José Barros que, ao sair de 
casa, não sabia que seria esse o 
destino.

“Eles são uns heróis, salvaram-
-me a vida e gostava de poder dar 
um forte agradecimento pessoal 
a cada um deles, homens e mu-
lheres que me ajudaram”, disse 
José.

“Hoje estou aqui graças a eles e 
aos elementos do INEM e do Hos-
pital de Braga”, sublinhou.

Algumas sequelas do acidente 
vão permanecer com José para o 
resto da vida: nove costelas fratu-
radas, pulmão perfurado, danos 
em quatro pontos da cervical, 
derrame interno na cabeça, fratu-
ra de vários ossos da face e perda 

de alguma percentagem da visão e da 
audição.

Foram várias as intervenções ci-
rúrgicas e próteses que teve de colo-
car, mas está “vivo e agradecido” por 
isso.

O comandante Paulo Ferreira, em 
nome dos Bombeiros de Fafe, agrade-
ceu o reconhecimento e o gesto de 
José Barros apresentando-lhe todos 
os elementos que estiveram no salva-
mento.

Ofereceu ainda umas lembranças 
dos bombeiros e o encontro foi cele-
brado com uma merenda entre ami-
gos.

José Barros, de 60 anos, não ga-
nhou para o susto quando, em 
julho do ano passado, foi vítima 
de um violento acidente que 
quase lhe roubou a vida, numa 
estrada de Fafe.

Passados 12 meses, o braca-
rense visitou o quartel dos Bom-
beiros Voluntários de Fafe para 
agradecer      pessoalmente      ao 

           comandante Paulo Ferreira e aos 

Novos elementos tomam posse

MOITA 

A pandemia impôs regras 
integralmente cumpri-
das à realização da posse 
de dois elementos do co-
mando do corpo de bom-
beiros da Associação da 
Moita.

A cerimónia decorreu 
no salão nobre da institui-
ção e contou com um nú-

mero reduzido de pessoas, incluin-
do, o presidente da autarquia, Rui 
Garcia, o presidente da Junta de Fre-
guesia local, em nome dos restantes 
presidentes de junta do concelho, o 
presidente da direção, Carlos Santos 
e restantes órgãos sociais bem como 
familiares e amigos dos empossados.

Com a realização da posse, o co-
mandante Sérgio Moura passa a con-
tar com Victor Patrício como segun-
do comandante e Bruno Pimenta 
com adjunto de comando.

(Agradecemos ao jornal O Setu-
balense a cedência da fotografia da 
cerimónia) O
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EQUIPAMENTOS E MEIOS

Os Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor dispõem de um novo veículo 
tanque tático urbano (VTTU). A apresentação da nova viatura decor-
reu no passado dia 3 de julho. Trata-se de um investimento de quase 
oitenta mil euros financiado pela Autoridade Nacional de Emergência 
e Proteção Civil (ANEPC) e pelo município de Ponte de Sor.

O novo VTTU, com capacidade para cerca de quinze mil litros, vem 
substituir um outro antigo e já inoperacional. Esta renovação no par-
que de viaturas representa um investimento de quase 80 mil euros, 
com uma comparticipação da ANEPC superior a 43 mil euros e um 
subsídio da Câmara Municipal de Ponte de Sor de mais de 35 mil.
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Seção tem instalações renovadas

OURÉM

A requalificação do quartel 
da Seção de Bombeiros de 
Freixianda recebeu obras 
e as requalificadas instala-
ções já foram inauguradas. 
A cerimónia que contou 
com a presença de repre-
sentantes de entidades vá-
rias assumiu “um formato 
simples e sem público”, no 

estrito cumprimento das normas e re-
comendações em vigor para conter a 
propagação da Covid-19.

Ainda assim, a importância do 
momento ficou marcada pela tradi-
cional formatura, a bênção das novas 
instalações e pelas intervenções dos 
presidente da Câmara Municipal de 
Ourém, Luís Miguel Albuquerque e 
da Assembleia Municipal, João Mou-
ra, do comandante operacional dis-
trital, Mário Silvestre, do presidente 
da União de Freguesias de Freixianda, 
Ribeira do Fárrio e Formigais, Abílio 
Rodrigues, bem como presidentes da 
direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ourém, 
Rui Neves e da Liga de Amigos da Sec-
ção de Bombeiros de Freixianda, Jorge 
Santos e do comandante do corpo de 
bombeiros, Guilherme Isidro.

O projeto inicial de requalifica-
ção do quartel da 3.ª Companhia dos 
Voluntários de Ourém, tinha como 
principal objetivo a construção de bal-
neários femininos, mas tornou-se uma 
obra mais abrangente e capaz de pro-
porcionar condições dignas e de con-
forto a todos aqueles que, diariamen-
te, se dedicam a zelar pela segurança 
de pessoas e bens. 

A obra representa um investimento 
global na ordem dos 200 mil euros e 
contemplou melhoramentos nos bal-

neários, nas camaratas, na central 
telefónica, nos sanitários, na co-
zinha e no parque de viaturas. Fo-
ram, ainda, criadas novas espaços 
para formação, convívio, lavagem e 
desinfeção e arrumos e um novo es-
paço destinado á instalação de um 
consultório médico. As comunica-
ções, canalizações, climatização e 
instalação elétrica sofreram inter-
venções, o estacionamento exte-
rior foi beneficiado e o complexo 
operacional recebeu, igualmente, 
novo equipamento e mobiliário. 

Numa segunda fase, a Liga de 
Amigos da Secção de Bombeiros de 
Freixianda pretende instalar pai-
néis fotovoltaicos na cobertura do 
quartel e concluir a área de lavan-
daria e o ginásio.

O presidente da autarquia rego-
zijou-se pela concretização desta 
aspiração antiga dos bombeiros e 
lembrou o empenho do Municí-
pio no processo de legalização do 
quartel, bem como o apoio finan-
ceiro de cerca de 100 mil euros. 

E porque a pandemia é um as-
sunto premente e sempre presen-
te, Luís Miguel Albuquerque assi-
nalou a realização de mais de dois 
mil testes à Covid-19 em várias ins-
tituições e, também nos quartéis 
do concelho os protocolos estabe-
lecidos com corpos de bombeiros 
para fazer face às despesas associa-
das à pandemia e a distribuição de 
500 equipamentos de proteção in-
dividual.

Luís Miguel Albuquerque dei-
xou ainda um apelo para que “to-
dos apoiem os bombeiros nestes 
tempos conturbados”, reiterando 
a disponibilidade município em 
manter e reforçar a parceria com as 
três associações humanitárias do 
concelho e anunciou a renovação 
de protocolos cooperação no valor 
de 40 mil euros cada.

Torrejanos renovam parque

TORRES NOVAS

Apresentado novo veículo tanque

PONTE DE SÔR 

J á se encontra ao serviço da população a nova ambulância de socorro 
dos Bombeiros Voluntários Torrejanos.

Este veículo, equipado de acordo com as caraterísticas obrigatórias, 
representa um importante reforço no socorro prestado à população.

A viatura teve um custo de superior a 59 mil euros, sendo que 50 mil 
resultam de uma comparticipação do Instituto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM) e o restante suportado inteiramente pela Associa-
ção Humanitária de Bombeiros Voluntários Torrejanos.
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EQUIPAMENTOS E MEIOS
Antiga escola recebe destacamento

FARO

A antiga escola primária de 
Gorjões, freguesia de Sta. 
Bárbara de Nexe, passou a 
acolher um destacamen-
to dos Bombeiros Volun-
tários de Faro-Cruz Lusa.

Na cerimónia de inau-
guração do novo com-
plexo presidida  por José 
Apolinário,  secretário 

de Estado  secretário de Estado das 
Pescas e coordenador no Algarve da 
execução da situação de calamidade 
no âmbito do combate à pandemia,  
marcaram, ainda, presença o presi-
dente da Câmara Municipal de Faro, 
Rogério Bacalhau, o comandante 
operacional distrital de Faro,  Vítor 
Vaz Pinto, o coordenador municipal 
de proteção civil, Rui Baptista Graça, 
bem como comando e direção da As-
sociação Humanitária de Bombeiros 
de Faro Cruz Lusa.

Refira-se que o quartel sede, 
ainda que com parcas condições, 
está localizado em pleno centro 
da cidade de Faro longe das áreas 
de maior perigosidade em maté-
ria de incêndios rurais, nomea-
damente a zona Norte do conce-
lho. Com o intuito de acrescentar 
prontidão à resposta, foi então 
instalada esta seção destacada, 
onde uma equipa vai permane-
cer 24 horas por dia durante todo 
o designado “período crítico”.  

Passada a “época de incên-
dios”, as instalações poderão ser 
utilizadas para atividades de for-
mação interna ou ações de sensi-
bilização dirigidas à comunida-
de.

Segundo fonte do município 
de Faro, em declarações à im-
prensa local, o pré-posiciona-
mento dos bombeiros nesta zona 
do concelho permitirá, também, 
“uma mais rápida movimenta-
ção” de meios para responder a 
eventuais necessidades de conce-
lhos vizinhos. Requalificação adiada

VOUZELA 

A Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Vo-
luntários de Vouzela há 
muito que sonha com 
a requalificação do seu 
quartel, mas por ora o 
sonho ficará adiado, se-
gundo declarações do 
seu presidente de dire-
ção, Carlos Lobo, ao Jor-

nal do Centro.
Ao longo dos anos os Volun-

tários de Vouzela foram aprovei-
tando o quartel ao máximo com 
adaptações sucessivas que foram 
permitindo adequá-lo às novas 
necessidades, mas esse processo 

carece agora de obras de fundo, há 
muito sonhadas, mas que a pande-
mia deita agora por terra.

“A Covid veio alterar tudo, nes-
te momento não é uma priori-
dade, vamos ter de fazer alguma 
paragem para ver como as coisas 
evoluem e depois tomar uma deci-
são”, afirmou o presidente da asso-
ciação.

Para Carlos Lobo, como aconte-
ceu na generalidade das associa-
ções de bombeiros, na de Vouzela 
“o impacto foi duplo, aumentou-se 
a despesa e diminuiu-se a receita”.

O dirigente sublinha que “a 
situação financeira só continua 
equilibrada porque temos sempre 
cuidado” e lembra que continua a 
haver hospitais a dever dinheiro à 
associação por serviços prestados 
há muito.
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ANIVERSÁRIOS
Festa condicionada pela pandemia

BELAS

A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntá-
rios de Belas, Sintra, à 
semelhança de muitas 
outras, assinalou a pas-
sagem do 95.º aniversá-
rio com um a cerimónia 
singela, sujeita às regras 
impostas devido à pan-
demia e sem a dimensão 

de celebrações de outros anos. 
Mesmo assim, o programa foi 
cumprido sem público nem con-
vidados, mas com o mesmo sim-
bolismo que caracteriza sempre 
as cerimónias dos bombeiros e, 
no caso, os Voluntários de Belas. 

As comemorações, na pre-
sença do presidente da direção, 
comandante António Gualdino, 
restantes dirigentes, do coman-
dante Álvaro Melo e restante 
comando, iniciaram-se com o 
hastear das bandeiras no quartel, 
seguindo-se a romagem ao cemi-

tério para homenagear os bombei-
ros e diretores falecidos e, de novo 
no quartel, a promoção de dois es-
tagiários a bombeiros de 3.ª.

Os Voluntários de Belas têm 
curso um conjunto significativo 
de obras de remodelação e amplia-
ção que irão permitir dar uma uti-
lização mais consentânea às suas 
instalações. Para tal têm contado 
com a colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Sintra e do Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (PO-
SEUR)

Datas que importa lembrar

SUL E SUESTE

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios do Sul e Sueste assina-
lou, a 23 de julho de 2020, 
126 anos de bons serviços 
prestados ao Barreiro e 
ao País “126 anos cheios 
de memórias, histórias, 
acontecimentos, missões 
arriscadas, sucessos, obje-

tivos alcançados”, mas, também, de 
“trabalho, dedicação, disponibilida-
de, de compromisso com a missão”, 
conforme assinala a instituição em 
comunicado.

Em tempos atípicos que muda-
ram tudo até a forma como as asso-
ciações celebram os dias importan-
tes, as datas do orgulho, direção e 
comando unem-se num texto envia-
do à comunicação social no qual evo-
cam “os valores, os princípios que os 
fundadores, e todos quanto se lhes 

seguiram, transmitiram” aos que 
hoje continuam a escrever a his-
tória de uma instituição com his-
tória construída, também, com 
as estórias das “muitas centenas 
de mulheres e de homens que de-
ram o melhor de si em prol dos 
seus concidadãos, da comunida-
de e da cidade”.

Este é o momento de assina-

lar igualmente 126 anos de parti-
cipação na vida de todos aqueles 
que os Bombeiros do Sul e Sueste 
serviram e servem “nos momen-
tos do quotidiano, nos momentos 
mais tristes da vida, nos momen-
tos mais alegres, na adversidade, 
na bonança”. Este percurso longo 
fica ainda marcado pelo esforço 
constante em “aperfeiçoar o co-

nhecimento, desenvolver capacida-
des, assumir desafios e estabelecer 
objetivos, a inovar, a aprender mais 
e mais, para poder servir, sempre, 
mais e melhor”.

“Aconteça o que acontecer, seja 
qual for a realidade, seja qual for a 
situação, cá estaremos para servir 
todos, tal como sempre estivemos 
desde 1894” reiteram dirigentes e 
bombeiros.

Os que no presente dignificam 
esta centenária instituição barrei-
rense fazem questão de dar os “pa-
rabéns a todos quantos, ao longo 
destes 126 anos, com o seu esforço, 
dedicação, altruísmo, abnegação, 
empenho, competência, trabalho e 
espírito de missão, levaram e levam 
a cabo, de forma diária, dedicada e 
empenhada, a missão a que se com-
prometeram”, e numa espécie de 
renovação de votos, a atual “família” 
Sul e Sueste, assume a “determina-
ção em continuar, todos os dias, a 
construir a história deste corpo de 
bombeiros, desta associação huma-
nitária e do Barreiro”.
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ANIVERSÁRIOS
Honra no 40.º aniversário

ÁGUAS DE MOURA 

No passado dia 22 de ju-
lho a Associação de 
Bombeiros Voluntá-
rios de Águas de Moura 
completou 40 anos “de 
história e de serviço à 
comunidade prestado 
com altruísmo, dedi-
cação e abnegação”. A 
data foi evocada pelos 

dirigentes e bombeiros do presente 
com o reconhecimento público aos 
que no passado “fundaram e servi-
ram esta importante instituição” 
e, também, aos que “todos os dias 
continuam a dar o melhor de si”. 

A pandemia obrigou a adiar os 
festejos de aniversário para outu-
bro, mas a importância da data 
não foi esquecida e mereceu um 
reconhecimento especial da Câma-
ra Municipal de Palmela que agra-
ciou a instituição com a Medalha 
de Honra do Concelho, uma dis-
tinção que foi recebida em Águas 
de Moura com “profundo orgulho” 
conforme reconhecem direção e 
comando.

A fundamentar a proposta de 
outorga deste galardão escreve a 
autarquia: 

“A seção da Associação de Bom-
beiros Voluntários de Palmela em 
Águas de Moura nasceu a 23 de 
junho de 1974 - uma extensão dos 
Bombeiros de Palmela, incentiva-
da por Campos Baptista Gavino, 
à data, presidente interino da Câ-
mara Municipal de Palmela.

Joaquim Maria Luís (presiden-
te), Arménio Pacheco, António 
José Alegria, Mário Rui, Mário 
Chitas Lança, Mário Joaquim, Ro-
gério Brazão Soares, Lino Augus-
to, Mário Roça, Custódio Roque 
Pereira, Pedro Paciência e João 
dos Santos constituíram a direção 
desta Secção, sendo comandante 
Álvaro Agostinho Pacheco.

A constituição formal como As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Mistos de Águas de Moura 
aconteceu pouco depois, a 22 de 
julho de 1980, completando-se o 
trio de associações que serve, ain-
da hoje, o concelho de Palmela. 
Campos Baptista Gavino foi o pri-
meiro presidente da assembleia 
geral, Hermenegildo de Oliveira, 
presidente do conselho fiscal e 

Arménio Agostinho Pacheco, 
presidente da direção.

O território eminentemen-
te rural não impede que esta 
seja a corporação mais marcada 
pela sinistralidade rodoviária, 
fruto da sua localização estraté-
gica junto ao nó da Marateca. A 
estruturação de uma resposta 
reconhecidamente qualificada 
nas áreas do salvamento e de-
sencarceramento exigiu a cons-
trução de um quartel de raiz, 
com condições operacionais e 
formativas que as instalações 
no centro da aldeia de Águas de 
Moura já não permitiam.

Fruto da preciosa parceria es-
tabelecida há vários anos entre 
as três associações de bombei-
ros e o município, e com o apoio 
da população local, nasceu um 
dos quartéis mais impressio-
nantes do País, pela sua adapta-
ção à função e casa-escola exem-
plar, inaugurado a 30 de maio de 
2009.

Esta rede colaborativa e de 
confiança, construída nas úl-
timas décadas, tem sido deter-
minante na implementação de 
uma política forte e estruturada 

de Proteção Civil e Segurança no 
território. De forma pioneira, os 
Protocolos de Apoio ao Funciona-
mento dos Grupos de Bombeiros 
Permanentes iniciaram, em 1999, 
um modelo de parceria que dotou 
as Associações de uma nova capa-
cidade de investimento e planea-
mento da atividade, de forma sus-
tentável. Fomentou, igualmente, o 
reforço dos laços entre as entida-
des que, em 2001 e 2005, participa-
ram em duas missões técnicas em 
Cabo Verde, no âmbito da Gemina-
ção entre os Municípios de Palmela 
e de S. Filipe, na Ilha do Fogo. Em 
conjunto, as três associações defi-
niram um plano de formação e de 
análise dos riscos naturais da ilha 
que levou à criação do primeiro 
corpo voluntário de bombeiros da 
Ilha do Fogo, e ofereceram três via-
turas de emergência, num notável 
esforço solidário.

Parceira desde o início, em 2001, 
das comemorações do Dia Munici-
pal do Bombeiro, assumidas de for-
ma rotativa pelas três associações, a 
associação conta, igualmente, com 
uma equipa de intervenção perma-
nente (EIP), protocolada em 2018.

Hoje, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de Águas de 
Moura é, a par de Palmela e Pinhal 
Novo, uma referência a nível nacio-
nal e conta com duas secções, três 
bombeiros no quadro de coman-
do, 59 no corpo ativo e nove esta-
giárias/os. Possui 22 veículos e atua 
numa área operacional de 204 qui-
lómetros quadrados.

A criação de uma associação de 
bombeiros constitui um marco in-
delével na história e na identidade 
de cada lugar, nas suas conquistas, 
nas suas tragédias, nos seus desíg-
nios, e homenageá-la é prestar tri-
buto a muitas gerações de pessoas 
que, de forma altruísta, deram o 
seu melhor e arriscaram as suas 
vidas para socorrer, ajudar, confor-
tar. 

Sempre na linha da frente do 
combate a cada novo desafio que 
enfrentamos, contribuindo com a 
sua ação corajosa e abnegada para 
a construção de uma cultura de se-
gurança e comunidades mais resi-
lientes, a associação Humanitária 
dos Bombeiros Mistos de Águas 
de Moura e os homens e mulheres 
que lhe dão corpo continuam a ser 
motivo de orgulho para o Conce-
lho de Palmela, permanentemente 
“voluntários por opção, profissio-
nais na ação”. 

A Câmara Municipal de Palmela 
reconhece a sua ação benemérita 
e insubstituível, atribuindo-lhe a 
Medalha de Honra do Concelho de 
Palmela”.

Foi assim 
nas cerimómias 
do 15.º aniversário
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Os Bombeiros Voluntários 
de Barcelinhos assinala-
ram o 99.º aniversário e, 
como tantas associações 
e corpos de bombeiros vi-
ram-se na contingência de 
assinalar a efeméride via 
digital e, também, pelas 
ondas hertzianas.

Cancelada a festa, o pre-
sidente da direção, José Arlindo Costa, 
e o comandante José Beleza assinala-

ram a data aos microfones da Rádio 
Barcelos e as entrevistas foram trans-
mitidas, também, nas redes sociais. 
Participaram nesta emissão transmi-
tida do quartel para o mundo os pa-
drinhos das viaturas adquiridas este 
ano, representantes das empresas 
Jorcarsil, Posolis e Cordeiro e Campos 
que colocaram à disposição dos ope-
racionais um veículo apoio logístico 
especifico (VALE), um outro tanque 
tático urbano (VTTU) e ainda uma 
viatura de comando. 

José Arlindo Costa, presidente des-
de 2011, reforçou que o primeiro obje-
tivo traçado foi “aumentar o número 
de associado, recordando que “du-

rante quatro anos todos os domin-
gos de manhã” percorriam todas 
as freguesias do concelho e batiam 
às portas de todas as casas, no que 
classificou de “trabalho árduo, mas 
compensou o esforço”. 

O dirigente aproveitou, ainda, 
para sublinhar que “os apoios do 
Governo são escassos” a “sociedade 
local” continua a ser solicitada para 
apoiar a causa, numa parceria que 
tem dado frutos pois “as pessoas 
aderem ao projeto dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelinhos”. Relati-
vamente ao centenário que se avizi-
nha deixou claro: 

 “Não há dinheiro para grandes 
festas, mas com eventos e calor hu-
mano o objetivo é envolver a socie-
dade com várias atividades durante 
o próximo ano”.

José Beleza, comandante do 
corpo de bombeiros, confidenciou 
que o momento mais marcante dos 
últimos anos foi a construção do 
novo quartel. que resultou “de uma 

necessidade eminente que tinha de ser 
resolvida. 

“Ainda temos um caminho pela 
frente para concluir as obras, mas com a 
ajuda da população vamos conseguir”, 
disse aos microfones da Rádio Barcelos.

Segundo o responsável operacio-
nal, “os bombeiros são a essência da 
corporação e, hoje, são recordados to-
dos os que construíram a história dos 
Bombeiros de Barcelinhos. Este ano, 
foi lançada a Escola de Cadetes o que, 
defendeu, demonstra a vitalidade da 
Instituição”.

“Rumo ao Centenário”, é agora o 
slogan que norteia os Voluntários de 
Barcelinhos que antecipam, desde já, 
“um conjunto de atividades para assi-
nalar os 100 anos” desta associação do 
distrito de Braga

As comemorações do 99.º aniversá-
rio foram circunscritas à manhã do dia 
de 24 de junho, sem “pompa e circuns-
tância” de outros tempos, obedecendo 
a todas as regras e orientações imposta 
pela pandemia

BARCELINHOS

ANIVERSÁRIOS

Homenagem ao comandante Furtado

Uma homenagem ao co-
mandante Manuel Pe-
reira Furtado foi um 
dos aspetos marcantes 
das comemorações do 
40.º aniversário da Asso-
ciação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários 
da Madalena, Pico – Aço-
res, e que este ano foram 

condicionadas pela pandemia da 
Covid -19.

Apesar dessa contingência, a ce-
lebração não deixou de ser um mo-
mento especial de confraternização 
entre todos os bombeiros, embora 
com um formato mais reduzido e 
com uma presença restrita de parti-
cipantes.

Neste momento particularmen-
te excecional e difícil para todos os 
que tem permanecido na linha da 
frente com esta pandemia, de que 

os Bombeiros são exemplo de en-
trega e coragem, foi prestada uma 
homenagem a Urbano Castro com 
toque de sirene e ida ao cemité-
rio, entrega de condecorações a 
bombeiros do quadro de honra e 
homenagem ao comandante Ma-
nuel Pereira Furtado, não só como 
prova do  reconhecimento pela 
dedicação e profissionalismo de 
cada um, mas também com prova 
do carinho e admiração por todos 
quantos lutaram e lutam dignifi-
cando Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários da Madale-
na.

Durante o evento o presiden-
te da direção da Associação, José 
António Amaral, realçou os 40 
anos de atividade da corporação 
traçando um balanço de todos os 
desafios e dificuldades sentidas na 
prossecução das atividades da ins-
tituição.

O presidente da Câmara da Ma-
dalena do Pico, José António Soa-
res, também presente, fez ques-
tão de lembrar que os bombeiros 

MADALENA 

voluntários da Madalena são uma 
instituição cívica com uma forte 
marca de generosidade merecedo-
ra do apoio e apresso de todos.

Em representação do Governo 

Regional dos Açores, a secretária 
regional da Saúde, Teresa Luciano, 
realçou os apoios do Governo Re-
gional às corporações de bombeiros 
dos Açores.
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Inaugurada nova viatura

A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Bucelas celebrou o seu 
129.º aniversário com uma 
comemoração simples para 
assinalar a data e a chegada 
de um novo veículo tanque 
tático florestal (VTTF), que 
contou com a presença, dos 
órgãos sociais dos bombei-

ros, do pároco da freguesia e do presi-
dente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares. 

Na ocasião, o autarca reiterou a im-
portância do apoio aos bombeiros e, 
em particular neste momento em que 
entramos na fase dos incêndios, o apoio 
especial para aquisição de viaturas. 
“Com a criação do programa de Apoio 
à Aquisição de Viaturas, queremos 
garantir que todas as corporações de 

bombeiros do concelho conseguem 
adquirir, pelo menos, uma viatura, 
ao abrigo deste programa”, o qual 
permita dar resposta às necessidades 
mais prementes.

Necessidades que, num momento 
em que se alia o habitual combate aos 
incêndios, com o combate à pande-
mia da COVID-19, a Câmara de Loures 
vai tentando colmatar com diversos 
tipos de apoio. Antecipando verbas 
dos protocolos, como aconteceu nos 
meses de abril e maio, num valor de 
cerca de 300 mil euros, e que se pren-
deu com a situação de emergência 
financeira em que se encontravam as 
associações, em virtude da referida 
pandemia. 

Além disso, a Câmara contribuiu 
também com a atribuição, a título 
extraordinário, de uma verba no va-
lor de 152 mil euros às sete corpora-
ções de bombeiros do concelho, bem 
como com a distribuição de Equipa-
mentos de Proteção Individual (EPI) e 
desinfetante.

BUCELAS

Foi notícia há duas décadas

ANIVERSÁRIOS

Comemoração 
não esquece dificuldades

FOZ CÔA

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Vila Nova de Foz 
Côa assinalou, recente-
mente, o 86.º aniversá-
rio com uma cerimónia 
necessariamente “mais 
restrita e simplificada”. 
Aos bombeiros e dirigen-
tes juntaram-se, apenas, 

os vereadores João Paulo Sousa e 
Fernando Fachada o presidente da 
junta de freguesia, José Saraiva e co-
mandante operacional distrital da 
Guarda, António Fonseca. Esta foi, 
também, a ocasião escolhida para 
empossar o novo comandante. Nuno 
Lima Figueirinha, que exercia fun-
ções 2.º comandante assumiu a estru-
tura.

Depois do presidente da assem-
bleia geral, Sotero Ferreira, saudar 
assistência António Pimentel Lou-
renço evocou “todos os que funda-
ram a associação e lhe deram vida, 
ao longo de 86 anos” passados. O 
presidente da direção não escondeu 
“dificuldades” ampliadas pela pan-
demia e apelou que as entidades 
nacionais – “ANEPC, INEM e autar-
quias” – tenham em conta a nova rea-
lidade apoiem mais esta instituição, 

“para que não se coloque em causa 
a sua sustentabilidade e não faltem 
verbas para pagar salários, equipa-
mentos e viaturas, quando estamos 
no início de mais uma época de fo-
gos rurais”.

Na resposta, o vereador João 
Paulo Sousa assegurou que “o mu-
nicípio não deixaria faltar o essen-
cial”, leia-se, apoio financeiro à as-
sociação. 

Depois da missa dominical na 
Igreja Matriz, e já na Praça do Mu-
nicípio, o pároco da cidade, Diogo 
Martinho, procedeu à bênção de 
um veículo de comando, oferecido 
pela câmara, e de uma viatura ligei-
ra de combate a incêndios (VLCI), 
usada, adquirida aos Bombeiros de 
Trancoso, com uma comparticipa-
ção financeira do município.
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Não fosse o assunto da 
máxima seriedade po-
deríamos concluir es-
tar perante uma brin-
cadeira de mau gosto. 
Um corpo de bombei-
ros, como aconteceu 
com tantos outros 
nos últimos meses, foi 
acionado por determi-

nado serviço de proteção civil mu-
nicipal para assegurar a evacuação 
de vários lares do seu concelho. 
Conforme solicitado, os idosos fo-
ram transportados dos lares para 
instalações municipais com retor-
no, após desinfeção dos ditos lares.

Quando os bombeiros deseja-
ram ser ressarcidos dos custos da-
quele serviço, os serviços de pro-
teção civil municipal informam 
que a responsabilidade pelo pa-
gamento cabe à ANEPC.  Questio-
nado o CODIS local, este informou 
os bombeiros o mesmo informa 
que cabe à ARS o pagamento dos 
custos. Questionada a ARS respeti-
va, a mesma informa que não é de 
sua responsabilidade. De seguida, 
questionado os serviços de segu-
rança social do referido distrito e a 
resposta é igual, ou seja, a mesma 
informa que não é de sua respon-
sabilidade.

Afinal a quem cabe a responsa-
bilidade pelo pagamento dos ser-
viços prestados pelos bombeiros? 
Será que alguém pensou nisso ou 
apenas se concluiu que os bombei-
ros iriam dar mais uma borla?

Infelizmente nem será caso 
único. As entidades partem do 
princípio de que os bombeiros 
nunca se recusam a servir os seus 
concidadãos, o que é verdade, 
mas o que não é certo é que abu-
sem da sua boa-fé e disponibilida-
de.

Os bombeiros acabam por fi-
car sempre a arder em situações 
do género.

Os bombeiros é que ficam a arder

A  FECHAR...
Zoo oferece descontos e entradas a bombeiros 

A té 30 de setembro enfermeiros, 
médicos, operacionais de saúde, 
elementos da Polícia de Segu-
rança Pública e bombeiros be-
neficiam de um desconto de 10% 
na entrada no Jardim Zoológico. 

Entretanto na semana de 13 a 
19 de julho, o Jardim Zoológico 
convidou todos os profissionais 
de saúde, bombeiros e membros 

da Polícia de Segurança Pública (PSP) para 
visitar o parque, gratuitamente. Esta ação vi-
sou “agradecer a todas as mulheres e a todos 
os homens com garra que se mantiveram, e 
mantêm, na linha da frente na luta contra a 
Covid-19”.

Depois de quase três meses fechado ao 
público, o zoo reabriu no dia 8 de maio com 
apertadas medidas de higienização e com 
uma profunda palavra de agradecimento a 
todos os profissionais que tornaram possí-
vel o almejado desconfinamento.

“Visite o Jardim Zoológico, sozinho ou 
em família, descontraia neste espaço seguro 
ao ar livre e leve novas e felizes memórias 
consigo”, apela a instituição.

Importa frisar que o desconto não é ex-
tensível ao agregado familiar, nem acumu-
lável com outras ofertas ou vales.
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