
Incêndios rurais Incêndios rurais 
ceifam mais uma vidaceifam mais uma vida
 

Pedro Ferreira dos Voluntários 
de Oliveira de Frades perdeu 
a vida no combate às chamas.  
Este ano já morreram  
cinco bombeiros em  
incêncios rurais p7
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Propostas Propostas 
da LBP para da LBP para 
o Orçamento o Orçamento 
de Estado 2021de Estado 2021
 

"Defendemos que o 
orçamento, em 2021, 
deverá ser no mínimo 
35 milhões". p3
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Setembro Setembro 
volta a testar volta a testar 
o dispositivoo dispositivo
 

Setembro apresenta-se 
como o recordista em 
área ardida, mas foi em 
julho que ocorreram 
mais ignições p14 e 15

Quase Quase 
uma uma 
centena centena 
recebem recebem 
novos EPInovos EPI
 

Helena Moreira 
esteve na sede  
da LBP para fazer a 
entrega simbólica 
de equipamentos de 
protecção individual 
a 19 corpos de 
bombeiros do País p5 

PR distingue bombeiro PR distingue bombeiro 
com Ordem de Méritocom Ordem de Mérito

Prémio para Prémio para 
operacionais operacionais 
da linha da linha 
da frenteda frente
  

O Governo Regional  O Governo Regional  
dos Açores aprovoudos Açores aprovou
um prémio um prémio 
extraordinário extraordinário 
para operacionais para operacionais 
da linha da frente, da linha da frente, 
entre os quais entre os quais 
os bombeiros os bombeiros p11

p9

PUB

Nove décadasNove décadas
em livroem livro
 

A LBP está a preparar 
uma edição 
comemorativa 
do nonagésimo 
aniversário da 
instituição p4
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Vice-Presidente CE LBP

nha para doentes COVID. 
Mas a realidade rapidamente 
demonstrou o contrário. To-
dos os sabemos, e não vale a 
pena escamotear a realidade. 
Não obstante ela ter sido, de 
fato, um calcanhar de Aqui-
les, dado que as mesmas en-

O valor dos números
BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

A o longo deste tem-
po de pandemia a 
Liga dos Bombeiros 
Portugueses tem so-
licitado muitas ve-
zes, quer junto da 
ANEPC/MAI, quer 

junto do INEM/Ministério da 
Saúde, que seja informada so-
bre o número de transportes 
de doentes suspeitos e/ou infe-
tados com COVID19 efetuados 
pelos bombeiros. Para já, ape-
sar da insistência, e face à au-
sência dessa informação fica-
mos sem saber tratar-se de um 
número bem guardado, cujo 
secretismo não se justifica, ou 
pura e simplesmente de um 
número desconhecido, o que é 
ainda mais grave.

Em qualquer caso, é plena-
mente justificada a estranheza 
ou mesmo desconfiança que se 
possa evidenciar perante a au-
sência desses números. E o pro-
testo, a esse propósito, é igual-
mente justificado e legítimo.

Para já, permitimo-nos in-
terpretar esse episódio como 
um eventual esquecimento de 
contagem e classificação deste 
tipo de serviço como inaceitá-
vel. Se há procedimentos tão 
rigorosos para, quer através 
do INEM/CODU, quer através 
da ANEPC/CDOS, identificar e 
caraterizar as missões executa-
das pelos bombeiros a solicita-
ção destas entidades, não pode 
deixar de ser estranho que não 
tenha havido a atenção e o cui-
dado para tal.

Quer o INEM, quer a própria 
Cruz Vermelha Portuguesa, sa-

bem quantos serviços COVID 
efetuaram e têm regularmen-
te apresentados esses núme-
ros. A própria SAÚDE24 sabe 
quantas chamadas reencami-
nhou para os bombeiros.

A Liga tem insistido várias 
vezes em poder aceder às ba-
ses de dados onde são feitos 
os registos dos serviços execu-
tados pelos bombeiros. Esse 
acesso permitira por moto 
próprio saber, analisar e, por-
ventura, ajudar a definir e a 
planear novas estratégias de 
ação. Seria sem dúvida uma 
mais valia. Contudo, esse di-
reito, que a LBP reconhece ser 
seu, enquanto representante 
de todos os bombeiros portu-
gueses, tem-lhe sido negado.

Todos sabemos que os nú-
meros, sejam eles quais fo-
rem, são de capital importân-
cia para a vida de todos nós, 
da sociedade, das institui-
ções, das empresas, do pró-
prio Estado. Logo, quando os 
vemos desconhecidos, apa-
gados, esquecidos ou sonega-
dos só podemos ser levados 
a concluir que algo está mal, 
mesmo muito mal.

Quem alinhe em análises 
conspirativas poderá inter-
pretar a falta de números 
do COVID como uma tenta-
tiva de esquecimento ou de 
mascarar tudo aquilo que os 
bombeiros já fizeram de mui-
to nesse domínio. E quem 
não quiser enveredar por 
esse raciocínio como poderá 
interpretar a mesma realida-
de?

Em abono da verdade, em 
convicção geral, é sabido que 
os bombeiros transportaram 
milhares de doentes suspei-
tos ou infetados com COVID 
e é também sabido que o fi-
zeram com muitos custos e 
riscos. Desde logo, obrigados 
ao uso de equipamentos de 
proteção cujo custo tiveram 
que arcar. Depois, estiveram 
sujeitos, e nalguns casos fo-

ram vítimas, de contágios 
que poderiam ter sido bem 
evitados caso as informações 
que lhes chegavam fossem as 
corretas. E, ainda, se desde o 
início tivessem sido também 
devidamente enquadrados 
na “task force” que o INEM 
agilizou com a CVP só para 
doentes COVID.

De início, foi definido 
pelas entidades competen-
tes que os bombeiros iriam 
constituir uma segunda li-

tidades acabariam por reco-
nhecer que isso não estava a 
acontecer. Mas sem, contudo, 
garantirem meios e recursos 
para que os bombeiros pu-
dessem cumprir essa missão.

Se se sabe que durante a 
pandemia ficaram por fazer, 
menos que em 2019, 7 mi-
lhões de contatos presenciais 
em cuidados de saúde pri-
mários nos centros de saúde, 
que ficaram por fazer 17 mi-
lhões de meios complemen-

tares de diagnóstico e tera-
pêuticos e que houve menos 
2 milhões de cuidados de saú-
de hospitalares, metade deles 
episódios de urgência, qual a 
razão, ou os razões, para que 
os bombeiros não saibam 
quantos serviços prestaram 

no âmbito do COVID?
Não se esqueça, ou mascare, 

é uma advertência, os números 
relativos à atividade dos bom-
beiros. Dir-se-á que é convicção 
geral dos portugueses que os 
bombeiros fazem muito e bem. 
Mas, mesmo assim, há momen-
tos em que essa convicção pode 
e deve ser alimentada com nú-
meros, os números da verdade.
É precisamente isso por que a 
LBP tem pugnado muitas vezes 
e que aqui, também, mais uma 

vez lembramos. Os números 
não serão tudo mas ajudam a 
identificar, a mensurar e verifi-
car muito. Os bombeiros, pelo 
menos, nunca tiveram nem te-
rão medo deles.
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Presidente LBP
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Cmdt. Jaime Marta Soares

Propostas da LBP para o OE de 2021

N uma simbio-
se de respon-
sabilidade e 
l e g i t i m i d a d e 
acrescida, clara-
mente assumi-
das, enviámos 
ao ministro da 
Administração 
Interna, Eduar-

do Cabrita, um conjunto sig-
nificativo de propostas que 
em nosso entender, podem e 
devem ser discutidas em sede 
de Orçamento de Estado para 
2021, quer para criação de be-
nefícios aos Bombeiros, quer 
para dotação de verbas para o 
financiamento das Associações 
Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários. Está em causa a 
defesa da vida associativa bem 
como a funcionalidade e ope-
racionalidade dos corpos de 
bombeiros detidos pelas asso-
ciações.

O ano de 2020 em curso tem 
sido uma problemática surpre-
sa e um desafio que os bom-
beiros têm procurado vencer 
com denodo, mas também 
com enormes dificuldades. A 
pandemia, com as circunstân-
cias e exigências inerentes veio 
depauperar as já de si frágeis 
finanças das associações. Por 
outro lado, confrontámo-nos 
com problemas anteriores e 
que inevitavelmente vieram 
também para contribuir para 
esse agravamento. Trata-se dos 
equipamentos de proteção in-
dividual (EPI) florestais e urba-
nos, cujo processo de aquisição 
e reposição há muito atrasado 
descambou por incapacidade 
da ANEPC.

É bom lembrar mais uma 
vez que a LBP se prontificou a 
agilizar esse processo de aqui-
sição em moldes que teriam 
poupado tempo e dinheiro ao 
erário público e que, em tem-
po útil, já teria permitido dis-
tribuir novos equipamentos 
aos bombeiros.

As medidas até hoje aprova-

das pelo Governo e pela As-
sembleia da República, ape-
sar de terem ficado aquém 
das nossas propostas, 
mesmo assim, são peças 
importantes para as 
Associações, mas cla-
ramente não chegam. 
E, inclusive, face à im-
possibilidade de esta-
belecer qualquer pra-
zo para a pandemia, 
importante considerar 
que as dificuldades se 
irão manter e até agravar.

O próximo Orçamento de 
Estado (2021), em nosso claro 
entender, terá que refletir 
tudo isso, ou seja, o proces-
so reivindicativo em que há 
anos vimos exigindo uma 
nova abordagem do finan-
ciamento permanente das 
associações, realista e claro, 
os condicionalismos e con-
tingências que a pandemia 
irá continuar a ditar e os con-
sequentes custos associados.

Para o ano em curso o Or-
çamento de Referência foi 
pouco mais de 28 milhões 
de euros para as associações. 
Ora, no sentido de acorrer 
às necessidades defendemos 
que esse Orçamento, em 2021, 
deverá ser no mínimo de 35 
milhões.

Para o programa de apoio 
infraestrutural, construção, 
remodelação ou ampliação 
de quartéis, defendemos 
pelo menos 70 milhões de 
euros. Por seu turno, para o 
programa de apoio a equi-
pamentos, EPI, viaturas e ou-
tros, apontamos 50 milhões 
para viaturas e revisão de 
autoescadas adquiridas há 20 
anos, e 20 milhões para EPI 
florestais e urbanos.

Lembramos ainda uma 
revindicação antiga e que 
temos vindo a lembrar re-
gularmente e que se trata da 
retirada e substituição das 
coberturas de fibrocimento 
existentes nos quartéis, para 

a qual estimamos, pelo me-
nos 30 milhões.

Para os incentivos ao vo-
luntariado iremos continuar 
a trilhar o caminho de per-
suasão e exigência que temos 
vindo a percorrer, quer no 
domínio dos benefícios fis-
cais (IRS, IMI, IUC), quer no 
domínio da pensão de san-
gue, como descriminámos 
na missiva dirigida ao MAI 
e que é do conhecimento de 
todos vós.

Lembro que nessa missi-
va defendemos também um 
regime de proteção para os 
bombeiros idêntico ao esta-
belecido para a função públi-
ca no domínio da proteção 
nos acidentes em serviço e 
nas doenças profissionais, 
bem como a bonificação da 
contagem de tempo de servi-
ço para a reforma.

Propomos mais uma vez a 
alteração da legislação sobre 
o Trabalho em Funções Pú-
blicas, para que o exercício 
do voluntariado de interesse 
público seja dispensado do 
pedido de autorização pré-
via, sendo apenas obrigado 
a dar prévio conhecimento, 
acompanhado de declaração 
de compromisso de honra.

Continuamos a pautar-
-nos pela defesa da revisão do 

regulamento das EIP, criação 
de novas equipas, nomeada-
mente, a duplicação das exis-

tentes.
Neste domínio, que 

abrange os bombeiros 
voluntários/assalariados 
das associações, con-
tinuamos a defender 
o reconhecimento de 
profissão de alto risco 

e o consequente reflexo 
na idade limite de serviço 

como na definição de ativi-
dade penosa e desgastante, 
e, em especial, o regime ju-
rídico dos contratos de tra-
balho entre as associações e 
os bombeiros que nelas exer-
çam funções remuneradas.

A formação e a necessida-
de de dotar a Escola Nacional 
de Bombeiros, não com os 
meios reduzidos de que dis-
põe mas dos necessários ao 
cumprimento cabal das suas 
funções, é uma pecha que há 
muito vimos lamentando e 
que tem vindo a prejudicar 
os bombeiros e a própria Es-
cola no cumprimento das 
suas funções.

Nas propostas enviadas ao 
MAI debruçamo-nos ainda 
noutras questões igualmen-
te importantes, como seja a 
isenção de taxas de portagem 
para os VDTD, a isenção de 
taxas relativas ao averbamen-
to das cartas de condução, os 
combustíveis, os seguros de 
acidentes pessoais e de traba-
lho, tudo questões que não 
são novas, que sistematica-
mente vimos lembrando ao 
Governo.

Lembramos também a 
questão fundamental da nor-
malização contabilística das 
nossas associações exigindo, 
como fizemos no passado, 
um regime igual ao estabe-
lecido para as instituições de 
solidariedade social, e ainda 
os regulamentos de Ordem 
Unida, Honras e Continên-
cias e o dos Fardamentos.

Por último, lembramos 
mais uma vez a questão dos 
EPI e necessidade, que já era ur-
gente à data do início da pan-
demia e cuja discussão estáva-
mos então prestes a iniciar, e 
da revisão do protocolo com o 
INEM para valores que cubram 
de modo integral os custos efe-
tivos dos serviços prestados e 
que cubra o valor dos equipa-
mentos de proteção individual 
e da higienização dos equipa-
mentos e viaturas.

Este é claramente o conteú-
do da discussão com o Gover-
no, nomeadamente com o MAI 
e com o Ministério da Saúde, 
que nos propomos para as 
próximas semanas. Muitas das 
propostas, por força da pan-
demia, ganharam ainda mais 
expressão e justificação para a 
sua resolução urgente.

Não deixaremos, como sem-
pre, de prestar o nosso me-
lhor serviço aos portugueses, 
apoiando-os e socorrendo-os 
sempre que de nós necessita-
rem.

Mas é bom que eles e o Esta-
do em particular tenham tam-
bém a noção de que a funciona-
lidade e operacionalidade dos 
nossos corpos de bombeiros 
dependem, não só da disponi-
bilidade e do empenhamento 
dos nossos operacionais, mas 
também dos recursos e meios 
de que eles precisam para fazer 
o seu melhor.

Continuamos a reclamar 
pela nossa Autonomia, jurí-
dica, administrativa e funcio-
nal, bem como pelo Comando 
Autónomo, entre outros, que 
obrigatoriamente terão que 
ser assumidas como reformas 
estratégicas para o futuro dos 
Bombeiros, com substanciais 
melhorias na Proteção Civil, 
cuja modernização trará me-
lhorias acentuadas para a segu-
rança e qualidade de vida para 
Portugal e para os Portugueses.

mailto:jaime.marta.soares%40lbp.pt?subject=Jornal%20%22Bombeiros%20de%20Portugal%22
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CONFEDERAÇÃO

A pandemia tem posto 
mais uma vez à prova os nos-
sos bombeiros, com riscos 
acrescidos e novos procedi-
mentos que eles têm sabi-
do encarar e cumprir com a 
competência e o espírito de 

COVID-19 
Em circular enviada às asso-
ciações humanitárias e corpos 
de bombeiros, a Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP), no 
“cumprimento rigoroso das 
boas práticas e orientações 
emanadas da Direção Geral 
da Saúde (DGS)” informa que 
“só em condições excecionais” 
poderá continuar a assegurar 
a representação da confedera-
ção nos aniversários ou outros 
eventos promovidos por estas 
instituições.

Na nota, datada de 18 de se-
tembro, subscrita por Jaime 
Marta Soares, pode ler-se:

A comemoração do ani-
versário de uma associação 
humanitária de bombeiros 
voluntários/corpo de bom-
beiros é sempre um marco 
importante da sua história. A 
ela estão sempre associados 
momentos relevantes, sejam 
inaugurações de instalações 
ou viaturas, celebração de da-

tas e momentos especiais e 
muito importantes.

Trata-se, sem dúvida, de 
um momento alto, qual pa-
drão quilométrico de uma 
estrada longa, sempre em 

construção e que se continua 
a percorrer continuamente, 
umas vezes mais depressa ou 
mais devagar, em função das 
circunstâncias.

O momento pandémico 
que estamos a viver chama-

-nos à razão relativamente a 
novas circunstâncias e con-
tingências que implicam com 
a vida em sociedade e, em es-
pecial, com a operacionalida-
de dos nossos bombeiros.

Confederação estabelece novas regras
abnegação que todos lhes re-
conhecem.

A situação de contingência 
atual e os procedimentos que 
têm vindo a ser associados a 
uma nova vida em sociedade, 

mesmo que transitória, im-
plicam e recomendam tam-
bém novas posturas, mesmo 
quando da comemoração, 
inequivocamente importan-
te, do aniversário associativo.

As atuais circunstâncias 

levam a que os dirigentes da 
LBP, pese embora o respeito 
que as associações/corpos de 
bombeiros lhes merecem, es-
tejam a evitar a presença em 
comemorações aniversarian-
tes. Entendem ser sua obriga-
ção o cumprimento rigoroso 
das boas práticas e orientações 
emanadas da Direção Geral de 
Saúde (DGS) e, também, en-
tendem ser sua obrigação con-
tinuar a cumprir o distancia-
mento social, essencialmente, 
por respeito e na defesa dos 
visitados.

Assim sendo, e estritamen-
te pelas razões que aqui expo-
mos, só em condições excecio-
nais poderemos continuar a 
assegurar a representação da 
LBP nos aniversários das asso-
ciações e corpos de bombeiros.

Assumem também um cara-
ter excecional outras iniciati-
vas, nomeadamente da LBP. 

Somos os primeiros a la-
mentar tais situações, mas 
como compreenderão, nesta 
fase deverá imperar, acima de 
tudo, o respeito mútuo e a de-
fesa da saúde pública”.

LBP 
A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) prepara uma edição 
em livro alusiva à comemora-
ção do seu 90.º aniversário. A 
decisão foi tomada na última 
reunião do Conselho Executivo.

A equipa que vai preparar o 
novo livro é a mesma que ela-
borou o anterior alusivo ao 75.º 
aniversário da LBP, coordenada 
por Luis Miguel Baptista.

Será uma edição ilustrada e 
síntese de todas as etapas cum-
pridas pela LBP nos últimos 15 
anos.

Livro marca 90.º aniversário

http://www.bombeirosdeportugal.pt


Benemérita investe na segurança 
de quase uma centena
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CONFEDERAÇÃO

SOLIDARIEDADE

A nova Casa do 
Bombeiro, no 
Paço do Lumiar, 
recebeu no dia 
15 de setembro, 
Helena Moreira 
que procedeu à 
entrega simbólica 
dos equipamen-
tos de proteção 

individual (EPI) para combate 
a incêndios rurais, com que fez 
questão de demonstrar reco-
nhecimento e gratidão pela mis-
são assumida pelos bombeiros 
de Portugal. 

Os presidentes da direção e 
um elemento do comando e dos 
voluntários de Caxarias e Cas-
tanheira do Ribatejo vieram a 
Lisboa em representação dos 19 
corpos de bombeiros de todo o 
País que beneficiaram do gesto 
solidário desta benemérita.

O presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) 
que acompanhou todo o proces-
so, marcado pela generosidade e 
determinação em apoiar a cau-
sa, recebeu, uma vez mais, Hele-
na Moreira, na sede da confede-

ração para uma sessão muito 
simples, marcada pelas regras 
impostas pela pandemia, mas, 
ainda assim, plena de significa-
do. 

Jaime Marta Soares agrade-
ceu este apoio que permite re-
forçar a segurança de um total 
de 95 operacionais no terreno, 
não deixando de lamentar que 
o Estado continue a demitir-se 
de obrigações básicas para com 
estes milhares de homens que 
de forma abnegada servem o 
País. Jaime Marta Soares falou 
dos atrasos e falhas de um pla-
no de reequipamento que não 
passa de plano de intenções. sofia.ribeiro@lbp.pt

Em sentido inverso enalte-
ceu as várias entidades e em-
presas e todos os que, a título 
individual, como Helena Mo-
reira, contribuem para que os 
bombeiros possam fazer mais 
e melhor na salvaguarda de 
vida e haveres dos seus conci-
dadãos, pondo em risco a sua 
própria vida. 2020 apresenta-
-se, aliás, como um ano muito 
exigente e, particularmente 
trágico, no decorrer do qual 
já perderam a vida seis bravos 
soldados da paz.

Helena Moreira numa mui-
to breve intervenção deu a co-
nhecer grande admiração pela 

missão dos bombeiros, deixan-
do antever outros apoios. 

Os 19 conjuntos de cinco EPI 
para combate a incêndios rurais 
já chegaram, entretanto, aos 
quartéis dos Bombeiros do Con-
celho de Espinho, Flavienses, 
Pampilhosa da Serra, Caxarias, 
Vila Nova de Paiva, Castelo de 
Vide, Tarouca, Castanheira do 
Ribatejo, do Concelho de Alvito, 
Santa Marta de Penaguião, Fei-
ra, Ribeira de Pena, Matosinhos 
Leça da Palmeira, Boticas, Mora, 
Vimioso, Melres, Sernancelhe e 
Resende.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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VILA FRANCA DE XIRA
Vítima de doença prolonga-
da faleceu, recentemente, Al-
berto Pires, antigo dirigente 
da Liga dos Bombeiros Por-

tugueses (LBP), da Federa-
ção de Bombeiros do Distri-
to de Lisboa e da Associação 
Humanitária de Bombeiros 

Geração mais pobre
AGUALVA-CACÉM 
A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Agualva-Cacém, está de luto 
com o falecimento do seu se-
gundo comandante do Quadro 
de Honra Luiz Coelho.

O comandante Luiz Coelho, 
ingressou nos Bombeiros da Ci-
dade de Agualva-Cacém “muito 
jovem. Fez parte de uma geração 
de homens que marcou, indele-
velmente, a nossa vida coletiva, 
afirmando-se pela diferença, fa-
zendo uso do seu conhecimento 
sustentado”, lembra Luís Miguel 
Baptista, presidente da direção 

da associação.
“Nos anos 80, conjunta-

mente com outros valorosos e 
empreendedores bombeiros, 
lançou o nome de Agualva-Ca-
cém, em especial, no domínio 
da emergência pré-hospitalar, 
refletindo e privilegiando uma 
postura de vanguarda” adianta 
aquele dirigente sublinhan-
do tratar-se de “um técnico de 
mão-cheia, justamente reco-
nhecido pelos seus méritos, 
que colaborou, com distinção, 
no Instituto Nacional de Emer-
gência Médica e na Escola Na-

cional de Bombeiros, onde foi 
formador”.

Nos Voluntários de Agual-
va-Cacém, o comandante Luiz 
Coelho, “teve uma ação mul-
tidisciplinar, alcançando, por 
merecida nomeação, o cargo de 
segundo comandante, sendo 
um elemento respeitado e res-
peitador, amplamente conhe-
cido no universo dos Bombei-
ros Portugueses”, refere ainda 
o presidente da Direção, Luis 
Miguel Baptista, regozijando-
-se pela “brilhante carreira que 
abraçou, ao mais alto nível”.

À Associação, bombeiros, 
comando e dirigentes, e à famí-
lia do comandante Luis Coelho 
apresentamos sinceros pêsa-
mes.

de Vila Franca de Xira. 
Alberto Pires pautou-se 

sempre por ser um elemen-
to ativo e empenhado, ten-
do dedicado grande parte 
da sua vida ao movimento 
associativo do concelho de 
Vila Franca de Xira e, em 
especial, à Associação Hu-
manitária de Bombeiros 
Voluntários local, onde du-
rante mais de três décadas 
exerceu funções de presi-
dente da direção e presi-
dente da mesa da assem-
bleia geral.

Em 2016, por proposta da 
sua associação, Alberto Pi-
res foi distinguido pela Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
com o crachá de Ouro.

Aos seus familiares, diri-
gentes, comando e bombei-
ros dos Voluntários de Vila 
Franca de Xira apresenta-
mos sentidos pêsames.

Causa perde ilustre dirigente
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OBITUÁRIO
Incêndios roubam mais uma vida
OLIVEIRA DE FRADES
No dia 7 de setembro, mais um 
bombeiro morreu.  Pedro Da-
niel Ferreira, dos Voluntários 
de Oliveira de Frades perdeu a 
vida no combate às chamas em 
Antelas, Oliveira de Frades, no 
distrito de Viseu.  

O bombeiro de 1.ª e chefe da 
Equipa de Intervenção Perma-
nente (EIP) do quartel de Oli-
veira de Frades Pedro Ferreira, 
tinha 38 anos de idade, era casa-
do e deixa um filho de oito anos.

Em nota à comunicação so-
cial, a Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP) expressou “pu-
blicamente à família enlutada, 
à direção, ao comando, e a todos 
os bombeiros o mais profundo 
sentimento de respeito e soli-
dariedade neste momento tão 
difícil, com um abraço de ami-
zade e pesar”.

“Infelizmente, esta notícia 
deixa de novo muito conster-
nados todos os portugueses, 
que reconhecem as grandes 
exigências diárias que enfren-
tam os bombeiros portugueses 
que se têm confrontado com 
perdas irreparáveis”, palavras 
de Marcelo Rebelo de Sousa, 
que numa uma nota divulgada 
pela Presidência da República 
na Internet, na qual o chefe de 

Estado também apresenta “as 
mais sentidas condolências à 
família enlutada e ao Corpo de 
Bombeiros de Oliveira de Fra-
des, abraçando, nesta hora di-
fícil, a causa de todos os bom-
beiros de Portugal”.

“Foi com consternação que 
recebi a notícia do falecimen-
to do bombeiro Pedro Daniel 

Ferreira” escreveu António 
Costa nas redes sociais.  Numa 
mensagem no Twiiter, o pri-
meiro ministro não esqueceu 
os bombeiros portugueses a 
quem deixou palavras de “soli-

dariedade, incentivo e agrade-
cimento pela forma empenha-
da com que todos os dias dão 
o seu melhor no combate aos 
incêndios, no apoio às popu-
lações, na defesa da floresta e 
por Portugal”.

Em nota de pesar enviada 
às redações, também, o minis-
tro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, lamentou 
mais esta irreparável perda, re-
lembrando, contudo, a “enor-
me gratidão, a forma generosa, 
profissional e sempre abnega-

da com que, todos os dias, mi-
lhares de bombeiros integram 
este esforço nacional de defesa 
da floresta contra os incên-
dios”.

A associação enlutada nas 

redes expressou “enorme tris-
teza e pesar” pela inesperada 
partida do “herói Pedro Ferrei-
ra”.

”Faleceu a lutar pela sua 
gente, pelo nosso concelho e 
pelo nosso País” pode ler-se 
numa curta mas condoída pu-
blicação, na qual os Bombeiros 
de Oliveira de Frades renovam 
o compromisso com a causa:

“Estamos unidos pelo Pedro 
e continuaremos a honrar o 
nosso amigo e colega em todos 
os dias da nossa missão”.

Entretanto, o ministro da 
Administração Interna deter-
minou a abertura de (mais) 
um inquérito, desta feita a este 
incêndio que matou mais um 
bombeiro, o quinto este ano. 

Em 2020 pereceram no combate 
às chamas o chefe José Augusto 
Dias, os bombeiros de 3.ª André 
Pedrosa, Diogo Dias e Carlos 
Carvalho e o bombeiro de 1.ª Pe-
dro Daniel Ferreira.

PROENÇA-A-NOVA 
Dois bombeiros sofreram feri-
mentos graves, no dia 13 de se-
tembro, durante o combate ao 
grande incêndio no concelho de 
Proença-a-Nova. Neste acidente 
registaram-se ainda três outros 
feridos ligeiros. Esta equipa en-

contrava-se no interior de um 
veículo que ardeu.  

Fonte da Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC) disse aos jorna-
listas que os dois operacionais, 
com queimaduras de segundo 

grau, foram transportados pelo 
helicóptero do INEM para o 
hospital de Coimbra, mas estão 
"livres de perigo". Os outros fe-
ridos foram assistidos no local.

No dia seguinte ao aciden-
te, Marcelo Rebelo de Sousa, 
visitou, no Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra, 
Hugo Martins e Eurico Martins. 
os operacionais feridos “no 
exercício das suas nobres e ab-

negadas funções ao serviço da 
comunidade”. Em nota publi-
cada no portal da Presidência 
da República na Internet pode 
ler-se que chefe de Estado lhes 
"desejou as melhoras das quei-
maduras que sofreram”.

Os dois bombeiros encon-
tram-se "estáveis”, um interna-
do na unidade de queimados e 
o outro na unidade de cirurgia 
plástica.

Chamas causam mais vítimas
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Luís Miguel Baptista

NÚCLEO DE HISTÓRIA E PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO

Em Lisboa, na noite de 
4 para 5 de Outubro 
de 1910, um violento 
incêndio destruiu 
por completo o n.º 
214 da Avenida da 
Liberdade, junto à Rua 

Alexandre Herculano. Este 
sinistro, ocorrido a escassos 
metros do epicentro da revolta 
republicana, a Rotunda, 
resultou da explosão de uma 
granada.

Segundo relato de imprensa 
da época, cerca da uma hora da 
manhã, o edifício era envolto 
por chamas. Mais tarde, às 
3.34 horas, um enorme clarão 
iluminava parte da cidade.

O combate ao incêndio 
foi dificultado pelas 
circunstâncias, a começar pelo 
facto de os bombeiros, ao que 
supomos dos Municipais de 
Lisboa, terem-se visto obrigados 
a recuar, devido a forte tiroteio. 
Mesmo assim acontecendo, 
houve elementos que não 
escaparam a ferimentos.

Apenas uma escada Magirus 
conseguiu chegar ao local 
do sinistro, acção que veio 
a revelar-se inglória, pois o 
respectivo condutor também 
foi ferido e acabou por ser 
transportado ao hospital.

Por sua vez, os inquilinos 
do prédio afectado parece que 
foram poupados de danos 
físicos, para o que contribuiu 
o recurso às portas de acesso 
ao exterior, existentes nas 
traseiras.

Conforme a imagem 
documenta, o imóvel ficou 
em ruínas. Tudo leva a crer 
que o incêndio tenha lavrado 
livremente, beneficiado pelo 
tipo de construção à base de 
madeira, extinguindo-se por 
carência. A derrocada das 
paredes impediu, decerto, 
que o fogo alastrasse aos 
edifícios contíguos, sendo 
assim evitada maior tragédia. 
A artéria era então bastante 
populosa. Predominavam 
casas de habitação e 
estabelecimentos comerciais.

Informação cronológica 
coligida pela Fundação Mário 
Soares adianta que "cerca das 
11 da noite, estala um violento 
incêndio num prédio 
muito próximo da Rotunda, 
temendo os revoltosos que 
ali estão entrincheirados 
que esse acontecimento 
permitisse o avanço das 
tropas monárquicas. 
Estabelece-se fogo nutrido 
de ambos os lados, que terá 
durado duas horas, calando-
se depois as armas, salvo 
alguns tiros esporádicos".

Tanto quanto julgamos 
saber, a par dos Bombeiros 
Municipais de Lisboa (BML) 
acorreram também, com 
o fim de tentar combater 
as chamas, meios dos 
Bombeiros Voluntários da 
Ajuda (BVA), sediados ali bem 
próximo, na Praça da Alegria.

Assim nos faz acreditar 
o averbamento que consta 
no processo individual 
do actor António Silva, ao 
tempo bombeiro de 3.ª classe 
nos Voluntários da Ajuda, 
que citamos: "Louvado 
em especial, por ordem 
de serviço do Comando 
do Corpo de Bombeiros 
Municipais de Lisboa, pela 

coragem demonstrada na 
saída para um incêndio 
manifestado na noite de 5 do 
corrente mês (implantação 
da República) durante o 
tiroteio, expondo a vida 
em cumprimento do dever, 
apesar da passagem lhe ter 
sido interceptada pela força 
armada."

Conjuntamente com 
elementos da Sociedade 
Portuguesa da Cruz Vermelha 
(SPCV), os BVA prestaram 
relevantes serviços, em postos 
de socorros improvisados, na 
Avenida da Liberdade e no 
Rossio.

A propósito, de referir 
que a omissão, no relatório 
da SPCV, dos préstimos dos 
Voluntários da Ajuda na 
assistência aos feridos do 5 de 
Outubro, deu origem a que 
os mesmos se desligassem 
daquela sociedade e criassem 
um serviço de saúde próprio, 
designado por Cruz Verde.

No seu trabalho intitulado 
"História do Serviço de 
Incêndios em Lisboa", 
o saudoso comandante 
Amadeu César da Silva, 
autor de um importante 
legado historiográfico, cujos 
manuscritos se encontram à 
guarda do Núcleo de História 
e Património Museológico 
da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, considera 
que outros movimentos 
revolucionários verificados 
durante o período da I 
República exigiram mais da 
parte dos bombeiros.

Na altura incorporado nos 
BML, onde chegou a exercer 
as funções de 2.º oficial 
da respectiva Secretaria, 
equiparado a chefe de 
secção, recorda num dos 
seus textos que por ocasião 
da agitação revolucionária 
de 5 de Dezembro de 1917 "o 
movimento naquela estação 
foi superior ao provocado 

pelas revoluções de 5 de 
Outubro de 1910 e 14 de Maio 
de 1915", pois "de todos os 
lados surgiam pedidos de 
socorro, não só devido a 
assaltos e incêndios de origem 
criminosa, como à explosão de 
granadas, gente ferida, etc".

Seja como for, perante 
maior ou menor intensidade 
na prestação de serviços, 
a história regista que os 
bombeiros da cidade 
de Lisboa, municipais e 
voluntários, durante os 
tumultos da I República (1910-
1926), intervieram sempre sob 
elevado nível de risco, alheios 
às questiúnculas políticas, 
como verdadeiros "soldados da 
paz". Ou antes, agiram sempre 
no escrupuloso respeito 
pelo princípio fundamental 
da sua missão humanitária, 
nem sempre suficientemente 
compreendido pelas partes 
em conflito: "fazer o bem, sem 
olhar a quem". 

Prédio da Avenida da Liberdade 
atingido pelas chamas

Serviço de Saúde 
dos Voluntários da Ajuda

ENTRE DOIS FOGOS 

De 4 para 5 de outubro de 1910

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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TRIBUTO

CELORICO DE BASTO  
Marcelo Rebelo de Sousa con-
decorou, a título póstumo, 
com o grau de Comendador da 
Ordem do Mérito António Ma-
nuel Marinho Gomes, antigo 
comandante dos Voluntários 
Celoricenses e presidente da As-
sembleia Municipal de Celorico 
de Basto.

Numa cerimónia restrita, 
que decorreu no Palácio de Be-
lém, o Chefe de Estado, após 
usar da palavra, entregou as 
insígnias à viúva do homena-
geado, Maria Teresa Marinho 
Gomes.

Refira-se que Ordem do Mé-
rito destina-se “a galardoar atos 
ou serviços meritórios pratica-
dos no exercício de quaisquer 
funções, públicas ou privadas, 
que revelem abnegação em fa-
vor da coletividade”, o que, na 
realidade, distinguiu sempre 
António Marinho Gomes en-
quanto bombeiro, mas também 
como autarca e cidadão.

O comandante Marinho 
Gomes faleceu, no dia 8 de se-
tembro de 2019, aos de 66 anos, 
depois de uma longa luta com 
a doença que o atormentou vá-
rios anos e que enfrentou com 
enorme coragem. Celorico de 
Basto perdeu um dos seus mais 
ilustres filhos e os Bombeiros 
de Portugal um insigne repre-
sentante. A justa homenagem 
a um homem bom que foi co-
mandante do dos Celoricenses, 
autarca e cidadão ativista de 
causas chegou um ano depois, 
pelas mãos do presidente da Re-
pública. 

O comandante Marinho, 
como era conhecido no mun-
do dos bombeiros, nasceu a 5 
de dezembro de 1952, ingres-
sou nos Bombeiros Celoricen-
ses em 1976, como aspirante, 
cumprindo o sonho de servir 
o próximo. Em 1983 recebeu 
as divisas de bombeiro de 3.ª e 
encetou um percurso de mais 

de quatro décadas. Em 1984 
passou a integrar o comando, 
como 2.º, e cinco anos depois 
assumiu a estrutura que lide-
rou até 5 de dezembro de 2018, 
quando passou ao quadro de 
honra, deixando, contudo tra-
balho e marca nesta institui-
ção, mas, também na organi-
zação maior: os bombeiros de 
Portugal. Serviu na Federação 
dos Bombeiros do Distrito de 
Braga assumindo funções di-

Homenagem em Belém
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versas, nomeadamente as de 
presidente da direção, de 2006 
a 2014. 

Teve, sempre, uma voz ati-
va no setor e presença assídua 
nas ações com chancela da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses que lhe reconheceu toda a 
entrega concedendo-lhe o Cra-
chá de Ouro, em 2013, um Lou-
vor Público, em 2015, e o Cra-
chá de Mérito e Cidadania, em 
2019. No que concerne a distin-
ções honoríficas, o comandan-
te Marinho podia orgulhar-se 
ainda do colar de Valor e Méri-
to, outorgado pela Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários Celoricenses e da 
Medalha de Honra do Municí-
pio (grau Ouro).

Sobre o celoricense dizem 
os seus conterrâneos que “não 
existia ninguém a amar mais 
concelho que o comandante”.

“Podem amar de igual for-
ma, mas não podem amar mais 
esta terra e estas gentes, como 
ama o nosso Toninho Marinho”, 
quem o afirmou foi presidente 
da Câmara Municipal de Celo-
rico de Basto, quando, no dia 
16 de junho de 2019, distinguiu 
Marinho Gomes com a medalha 
de Honra, que surge também 
como reconhecimento do con-
tributo dado a Celorico de Basto 
enquanto vereador e Presidente 
da Assembleia Municipal.

Na cerimónia em Belém, es-
tiveram presentes, para além de 
familiares do homenageado, os 
presidentes da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, Jaime Mar-
ta Soares, da Câmara Municipal 
de Celorico de Basto, Joaquim 
Mota e Silva, e da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários Celoricenses, Fer-
nando Freitas.
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ANEPC 

Tutela anuncia "mais um passo" na reforma do sistema 

O Ministro da Administração 
Interna designou José António 
Gil Oliveira para o cargo de Di-
retor Nacional de Prevenção e 
Gestão de Riscos da Autoridade 
Nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC). Em nota à 

comunicação social o gabine-
te de Eduardo Cabrita assinala 
que esta “escolha” constitui 
“mais um passo na reforma do 
sistema de proteção civil e, em 
concreto, da organização da 
ANEPC”.

José Oliveira, 54 anos, é li-
cenciado em Engenharia In-
formática pela Faculdade de 
Ciências e Tecnologias da Uni-
versidade de Coimbra, tendo 

VACINA

LBP quer prioridade

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) solicitou à ministra da 
Saúde que, com urgência, os 
bombeiros sejam incluídos na 
listagem de primeira priorida-
de da vacinação contra a gripe.

A LBP defende que a solicita-
ção feita em anos anteriores foi 
atendida e que, neste momen-

to, por maioria de razão, não 
poderá deixar de ser considera-
da em ambiente de plena pan-
demia.

No ofício dirigido a Marta 
Temido, o presidente da LBP, co-
mandante Jaime Marta Soares, 
ao verificar que os bombeiros 
não estão incluídos na listagem 
prioritária, sublinha que “en-
tendemos que nesta primeira 
prioridade deveriam estar obri-
gatoriamente os Bombeiros, 
mas tanto quanto podemos ob-

ingressado na Função Pública 
em 1992. De 2001 a 2007 chefiou 
a Divisão de Informática e Tele-
comunicações do antigo Servi-
ço Nacional de Bombeiros e do 
Serviço Nacional de Bombeiros 
e Proteção Civil. Em 2007 foi no-
meado Diretor da Unidade de 
Recursos Tecnológicos da Auto-
ridade Nacional de Proteção Ci-
vil (ANPC) e, em 2009, Diretor 
Nacional de Planeamento de 

servar, estes não constam e como 
se sabe têm estado e continuarão 
a estar sempre, na linha da fren-
te, do combate a este flagelo”.

PORTO 

Comandante Morais concorre à federação

O comandante José Luís de Car-
valho Morais deixou, recente-
mente, o conselho executivo da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP), no qual desempenha-
va o cargo de vice-presidente, 
para concorrer à presidência 
da Federação de Bombeiros do 
Distrito do Porto (FBDP).

Ao abrigo dos estatutos da 
federação “aos titulares dos ór-
gãos sociais não é permitido 
o desempenho simultâneo de 
cargos na Liga dos Bombeiros 
Portugueses”, razão pela qual 
ao apresentar a candidatura 
José Morais teve de renunciar 

ao mandato na LBP.
Em mensagem dirigida ao 

presidente da confederação, 
comandante Jaime Marta Soa-
res, o comandante José Luís 
Morais deixa “três notas de 
especial apreço e profundo 
agradecimento”.

A primeira nota é dirigida 
“a todos os funcionários da 
LBP” pela “forma sempre cor-
dial com que me receberam 
e trataram”. A segunda nota 
é endereçada aos “grandes 
amigos e companheiros do 
conselho executivo com os 
quais tive o privilégio de pri-
var, na amizade, no trabalho e 
na dedicação: os nossos laços 
de amizade perdurarão para o 
resto da minha vida, não vos 
esquecerei!”.

 “Ao meu Presidente e ami-
go Jaime Marta Soares, cum-
pre-me humildemente dizer-
-lhe o Senhor é um Homem 
Bom!”

Dirigindo-se ainda ao pre-
sidente da confederação, o 
comandante Morais sublinha 
que “neste percurso de nove 
anos tive o privilégio de par-
tilhar da sua experiência e 
sagacidade enriquecendo-me 
enquanto homem. O seu es-
pírito combativo fortaleceu 
o meu caráter e robusteceu 
a minha experiência”. Nem 
sempre estivemos de acordo, 
é certo, e houve momentos di-
fíceis, mas fazendo um balan-
ço orgulho-me muito do per-
curso que fizemos lado a lado, 
o saldo é muito positivo!”

Por fim, José Luís Morais re-
fere ainda:

“Caro amigo Presidente, 
sabe bem da enorme admira-

ção, respeito e lealdade que te-
nho para consigo, e continua-
rei, pois, sempre, disponível 
para o ajudar!”

Emergência da mesma entida-
de.

Registe-se que à nova Dire-
ção Nacional de Prevenção e 
Gestão de Riscos compete “ela-
borar diretrizes gerais para o 
planeamento de emergência 
de proteção civil, promover a 
avaliação dos riscos naturais 
e tecnológicos e respetivas 
vulnerabilidades, organizar o 
sistema nacional de monitori-

zação e comunicação de risco, 
alerta especial e aviso à popula-
ção ou assegurar a regulamenta-
ção e a fiscalização no âmbito da 
segurança contra incêndios em 
edifícios”.

O “escolhido” já tomou, en-
tretanto, posse, numa cerimónia 
presidida pela Secretária de Esta-
do da Administração Interna, Pa-
trícia Gaspar, que teve lugar na 
sede da ANEPC, em Carnaxide.
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COVID-19

PAÍS

Portugal em contingência 

Portugal Continental está des-
de 15 de setembro em situação 
de contingência em resposta à 
Covid-19.  Antes de findar uma 
primeira quinzena de restri-
ções, com o número de infeta-
dos a aumentar, decidiu o Con-
selho de Ministros prorrogar a 
declaração da situação de con-
tingência em todo o território, 
até 14 de outubro.

Novas medidas entraram 
em vigor para tentar travar os 
números da pandemia que na 
realidade não param de crescer 
estando agora muito próximos 
dos registados em abril, quan-
do foi identificado o pico da 
pandemia. De facto, o número 
de casos confirmados já esteve 
por diversos dias perto do mi-

lhar, sem que, contudo, os óbi-
tos cheguem aos dois dígitos, 
uma realidade que os especia-
listas associam à faixa etária da 
grande maioria dos infetados, 
agora, mais baixa.

Do retomar, ainda que len-
to, de uma espécie de norma-
lidade resultou o crescimento 
do número diário de casos, si-
tuação que se agravou com o 
reinício do ano escolar e o re-
gresso ao trabalho despois das 
férias de verão. 

A situação de contingência 
e alerta mantém-se, assim, até 
às 23.59h de dia 14 de outubro, 
de acordo com as regras e res-
trições impostas pela Resolu-
ção do Conselho de Ministros 
de 24 de setembro.  LU

SA

AÇORES 

Prémio para profissionais da linha da frente

O Conselho do Governo Re-
gional dos Açores decidiu, em 
reunião do dia 21 se setembro, 
aprovar um “prémio de desem-
penho e a majoração extraordi-
nária do período de férias dos 
profissionais dos serviços pú-
blicos com ação direta com ca-
sos positivos ou suspeitos, bem 
como no manuseamento de 
material biológico infetado”, 
entre os quais os bombeiros. 

Em comunicado, este órgão 
regional esclarece que “o pré-
mio de desempenho corres-
ponde ao valor equivalente a 
50% da remuneração base men-
sal do trabalhador, pago por 
uma vez”. No que se refere à 
majoração do período de férias 
é assegurado “um dia de férias 
por cada período de 80 horas de 
trabalho normal efetivamente 

prestadas no período em que 
se verificou a situação de ca-
lamidade pública que funda-
mentou a declaração do estado 
de emergência, bem como um 
dia de férias por cada período 
de 48 horas de trabalho suple-
mentar efetivamente prestadas 
no período em que se verificou 
a situação de calamidade públi-
ca que fundamentou a declara-
ção do estado de emergência”. 

São abrangidos por esta me-
dida os profissionais do Servi-
ço Regional de Saúde, também, 
com as necessárias adaptações 
legais, também os “bombeiros 
das Associações Humanitárias 
de Bombeiros Voluntários da 
Região” e os trabalhadores da 
Administração Pública Regio-
nal que colaboraram no con-
trolo e tratamento da pande-
mia.

Os serviços dos profissionais 
abrangidos têm, agora, 10 dias 
para elaborar a lista nominati-
va dos beneficiários.SR

PC
B
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PAGAMENTOS ÀS ASSOCIAÇÕES 
Decisão tarda em ser cumprida

Estão por cumprir os prazos 
dados pela Assembleia da Re-
pública (AR) ao Governo para o 
pagamento de serviços efetua-
dos pelas associações de bom-
beiros a entidades públicas no 
prazo máximo de 45 dias, a par-
tir de 18 de agosto último.

Ficou ainda determinado na 
mesma data, e com o mesmo 
prazo limite, o pagamento das 
dívidas vencidas de entidades 
públicas às associações.

Trata-se do artigo 7.º-A da Lei 
n.º 42/2020, de 18 de agosto úl-
timo, (aprovada em 23 de julho 
e promulgada em 10 de agosto) 
que resulta da primeira altera-
ção, por apreciação parlamen-
tar, ao decreto-lei nº 19/2020, de 
30 de abril, que estabeleceu um 
regime temporário e excecio-
nal de apoio às associações hu-
manitárias de bombeiros, no 
âmbito da pandemia da doen-
ça COVID 19.

Em 8 de setembro último a 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) lembrou mais uma 
vez à ministra da Saúde, Marta 
Temido, a necessidade de cum-
primento da referida Lei, infor-
mando que “os vários serviços 
do Estado, integrados no Servi-
ço Nacional de Saúde e conse-
quentemente na dependência 

do Ministério da Saúde, não 
emitiram, até hoje, nenhum 
despacho no sentido de pro-
ceder em conformidade com 
a Lei n.º 42/2020”. 

Foi uma luta direta da LBP, 
para que se pudesse acorrer a 
necessidades urgentes e sig-
nificativas das associações, 
face ao acréscimo de serviço e 
custos decorrente diretamen-
te da pandemia e à quebra 
abrupta de receitas por inter-
rupção do transporte de doen-
tes não urgentes.

Muitas associações e fede-
rações já tomaram posição 
clara sobre essa matéria. A 
Federação de Bombeiros do 
Distrito do Porto, por exem-
plo, através do seu presidente, 
José Miranda, veio lembrar os 
mais de 100 euros em dívida 
para com as associações da-
quele distrito que continuam 
por pagar pela Administração 
Regional de Saúde do Norte. A 
Federação lembra que essa dí-
vida se acumula desde junho 
último.

Em 24 de setembro último 
essa Administração Regional 
veio informar que a transfe-
rência do dinheiro já havia 
sido feita. A confirmar-se essa 
transferência para todas as 

associações, mesmo assim, 
ficou por cumprir o prazo de 
60 dias estipulado para a con-
cretização dos referidos paga-
mentos.

Poder-se-á concluir para 
já que, não obstante as alte-
rações que a pandemia veio 
introduzir na vida dos portu-
gueses, os organismos públi-
cos continuam a assumir para 
com os bombeiros os atrasos 
de sempre nos pagamentos 
dos serviços prestados. Nem a 

lei emanada da AR os demove.
Na mesma Lei, correspon-

dendo às exigências da LBP, a 
AR determina que o protoco-
lo entre a LBP, INEM e ANEPC 
tem que ser revisto tendo em 
conta, “os valores que cubam 
de modo integral os custos 
efetivos dos serviços presta-
dos e o valor dos equipamen-
tos de proteção individual e 
da higienização de materiais e 
veículos”.

Se a primeira questão diz 

essencialmente respeito ao 
Ministério da Saúde/INEM, a 
segunda corresponde à res-
ponsabilidade do MAI/ANEPC 
no tocante ao fornecimento de 
EPIS e “material para a preven-
ção e mitigação da pandemia 
da doença COVID 19, nas ativi-
dades do Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Ru-
rais”.

Também aqui a Lei da AR, 
pelos vistos, tarda em ser cum-
prida.

SÉ
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EMERGÊNCIA 
Missão distinguida

A Assembleia da República 
(AR) entendeu “expressar, 
uma vez mais, aos membros 
das forças e serviços de segu-
rança, das Forças Armadas, 
aos agentes da proteção ci-
vil, incluindo os corpos de 
bombeiros, um especial re-
conhecimento pela sua per-
manente ação em defesa da 
segurança, proteção, socorro 

e apoio às populações”, du-
rante o recente estado de 
emergência declarado em 
Portugal no âmbito do CO-
VID19.

Na Resolução nº 77/2020, pu-
blicada no Diário da República 
no passado dia 6 de outubro, a 
AR faz uma apreciação da apli-
cação do estado de emergência 
declarado em 2 de abril último. SÉ
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Nessa apreciação positi-
va a AR reitera também “de 
forma reconhecida, o enor-
me sentimento de gratidão 
a todos os profissionais e 
investigadores na área da 
saúde que, diariamente e 
de forma incansável, têm 
assegurado a capacidade de 
resposta do Serviço Nacio-
nal de Saúde, e do sistema 
de saúde na globalidade, às 
necessidades excecionais 
que a situação da pandemia 
lhes tem especialmente im-
posto”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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PEDRÓGÃO GRANDE
Ex-CODIS considera que "não aprendemos  com os erros"

O antigo comandante opera-
cional distrital (codis) de Lei-
ria da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), Sérgio Gomes, afir-
mou recentemente na Assem-
bleia da República que "não se 
aprendeu nada" com o incên-
dio de Pedrógão Grande, em 17 
de junho de 2017.

Sérgio Gomes considerou 
que "hoje estamos pior do que 
estávamos em 2017. Portugal 
não está melhor preparado e 
isso pode-se aferir pelo incên-
dio de Proença-a-Nova ainda 
há relativamente pouco tempo, 
onde arderam 17 mil hectares". 
Falava na Comissão Eventual de 
Inquérito Parlamentar à Atua-
ção do Estado na Atribuição de 
Apoios na Sequência dos Incên-
dios de 2017 na Zona do Pinhal 
Interior.

Abordando o incêndio na-
quele concelho do distrito de 
Castelo Branco, Sérgio Gomes 
constatou que, "muitas vezes, 
os fogos não se combatem".

"Defendem-se populações 
e quando estamos a defender 
uma população não estamos a 
combater, estamos a desviar o 
fogo da povoação. Depois so-
mos confrontados com áreas 
ardidas enormíssimas e não 
temos meios para parar esses 

incêndios", sublinhou.
Chamado à Comissão pelo 

grupo parlamentar do PCP, o 
antigo comandante afirmou 
que nada sabe sobre os apoios 
concedidos pelo Estado, mas 
acabou por responder a per-
guntas sobre o incêndio de Pe-
drógão Grande.

"Há uma resolução da As-
sembleia da República, a 
51/2014, que fala naquilo que 
era necessário na floresta e, 
daquilo que podemos obser-
var, neste momento, pouco ou 
nada foi feito até 2017", come-
çou por referir em resposta ao 
deputado do PCP João Dias.

Sérgio Gomes salientou 
que, "se este documento tives-
se sido considerado, possivel-
mente ter-se-iam evitado mui-
tas das vítimas e a catástrofe 
teria tido outra dimensão", 
pois já abordava aquilo que 
hoje se conhece pelo progra-
ma "Aldeias Seguras, Pessoas 
Seguras".

"Por que é que houve as 64 
mortes [Pedrógão Grande]? 
Porque muitas das pessoas 
saíram das suas casas. Esse tal 
programa foi das poucas coi-
sas boas que se fizeram nestes 
três anos, pois explicou-se às 
pessoas o que podem fazer em 
situação de catástrofe. Ter-se-

-ia evitado as mortes de mui-
tas pessoas se tivessem ficado 
em casa e isso já estava vertido 
no documento de 2014", insis-
tiu.

O ex-comandante conside-
rou que, desde 2017, no que se 
refere ao combate de incên-
dios florestais, "o que se fez é 
muito redutor".

"Não aprendemos com os 
erros. Não evoluímos na ques-
tão do combate. Aqueles que 
são os maiores atores no com-
bate aos incêndios florestais, 

que são os bombeiros voluntá-
rios, são uma não aposta. Cada 
vez mais se vai apoiando me-
nos, o que faz com que aban-
donem os quartéis", perden-
do-se "gente com experiência".

Sérgio Gomes defendeu 
ainda que se criem comissões, 
"não apenas quando há mor-
tes", mas que sejam usadas 
"para as evitar".

Por exemplo, "seria impor-
tante perceber o que se passou 
no incêndio de Proença".

O antigo codis defendeu 

uma aposta na gestão da flores-
ta e na elaboração de cartogra-
fia de risco, assim como no ca-
dastro florestal.

O incêndio, que deflagrou 
em 17 de junho de 2017, em Es-
calos Fundeiros, no concelho 
de Pedrógão Grande, distrito 
de Leiria, e que alastrou depois 
a concelhos vizinhos, provocou 
66 mortos e 253 feridos, sete de-
les com gravidade, tendo des-
truído cerca de 500 casas, 261 
das quais habitações perma-
nentes, e 50 empresas.
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TORRES NOVAS 
Verão determina reforço especial

“Durante todo o ano, 24 horas 
por dia, os Bombeiros Voluntá-
rios Torrejanos garantem a se-
gurança, proteção e socorro da 
população” relembram em co-
municado que assinala, ainda, 
“um reforço especial” na época 
de verão. Este ano não foi exce-
ção e, no dia 15 de maio, com o 
arranque do Dispositivo Espe-

cial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR) o quartel de 
disponibilizou de imediato 
uma Equipa de Combate a In-
cêndios (ECIN), com cinco ele-
mentos.

No início de junho garantiu 
mais uma ECIN e uma outra 
Equipa Logística de Apoio ao 
Combate (ELAC), composta 

por dois tripulantes de veículo 
tanque.

“No total, integram estas 
equipas 12 bombeiros e, sempre 
que necessário, são reforçadas 
com mais uma equipa extra”, 
assinala o comando.

Os Torrejanos contam, ainda, 
com um Grupo de Intervenção 
Permanente (GIP), composto 
por 11 operacionais – “profissio-
nais e voluntários” –, que “pres-
tam todo o tipo de apoio”.

“O momento que se vive no 
País e no mundo, devido ao CO-

VID-19, obriga a que também 
estas equipas tomem algumas 
medidas de prevenção, rotinas 
e procedimentos adicionais” 
acrescenta a nota à comunica-

ção social, frisando que neste 
novo contexto existem, obriga-
toriamente, “novas regras para 
evitar contactos entre os opera-
cionais de serviço”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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PROENÇA-A-NOVA 
O fogo de Proença a Nova foi 
o maior deste ano de 2020.  O 
grande incêndio da época vol-
tou, assim, o distrito de Castelo 
Branco, a meio o mês de setem-
bro, causando enormes estra-
gos. Estima-se que as chamas re-
duziram a cinza 16510 hectares 
de área verde.

O alerta foi dado ao início 
da tarde de dia 13 e, não obstan-
te a prontidão e a robustez de 
meios, rapidamente, as chamas 
galgaram fronteiras e chegaram 
aos concelhos de Oleiros e Cas-
telo Branco.  O trabalho de cerca 
de um milhar de bombeiros de 
todo o País, apoiados por cente-
nas de meios terrestre e aéreos, 
permitiu, no dia 16, debelar o 
fogo.

Os autarcas dos concelhos 
atingidos dão conta prejuízos 
florestais, ambientais, agrícolas 
e de infraestruturas de vários 
milhões de euros.

Dados recolhidos e difundi-
dos diariamente na página do 
Instituto da Conservação da Na-
tureza e Florestas (ICNF), entre 1 
de janeiro e 30 de setembro des-
te ano a área ardida em espaços 
rurais ronda 65 mil hectares em 
resultado de pouco menos de 
nove mil ocorrências.

Entretanto, foi libertado o 
6.º Relatório Provisório de In-
cêndios Rurais, confirmando 
que “o mês de setembro é o que 
apresenta maior área ardida, 
com um total de 27492 hecta-
res”, o que corresponde a 42% 
do total do ano. Ainda assim 
julho mantém-se como o mês 
que apresenta maior número 
de incêndios, um total de 3112 
ignições, o que corresponde a 
35% do número total – até dia 15 
de setembro – se cifra em 8807, 
que resultaram em 66116 hecta-
res de área ardida.

Comparando os valores de 
2020 com o histórico dos 10 
anos anteriores, verifica-se uma 

diminuição de “44% de incên-
dios rurais e menos 35% de área 
ardida” relativamente à mé-
dia anual do período Este ano 
apresenta “o 2.º valor mais re-
duzido em número de incên-
dios e o 6.º menor em matéria 
de área ardida”. 

Da análise por distrito des-
tacam-se com maior núme-
ro de incêndios Porto (2355), 
Braga (943) e Aveiro (617). Em 
qualquer um dos casos, os in-
cêndios são maioritariamente 
de reduzida dimensão, ou seja, 
“não ultrapassam 1 hectare de 
área ardida”.  No que concerne 
à área ardida, Castelo Branco 
lidera com 25872 hectares, se-
guido de Bragança (6414 ha) e 
de Vila Real (5440 ha).

Em termos concelhios, no 
período compreendido entre 
1 de janeiro e 15 de setembro, 
Paredes continua a liderar em 
número de ocorrências (467) 
e Oleiros em extensão de terra 
queimada.

Do total de 8807 incêndios 
rurais registados, 5444 foram 
investigados, o permitiu a atri-
buição de uma causa para 3502, 
sendo a mais frequente “Incen-
diarismo - Imputáveis (36%)”. 
Os reacendimentos represen-
tam “12% do total de causas 
apuradas, num valor inferior 
face à média dos 10 anos ante-
riores (18%)”, conforme está ex-
presso no documento divulga-
do nos últimos dias pelo INCF.

Refira-se que terminou a 
dia 30 de setembro, o perío-
do de maior empenhamento 
operacional dos meios do Dis-
positivo Especial de Combate 
a Incêndios Rurais (DECIR) 
para 2020. O calor deu tréguas, 
mas os meios de proteção civil 
mantem-se em prontidão, des-
ta feita para receber a depres-
são Alex que promete muita 
chuva, ventos fortes e agitação 
marítima.

Este mês de setembro fica, 
ainda, marcado pela tragé-
dia com a perda de mais um 
bombeiro – o quinto – que su-
cumbiu no combate a incên-
dios, desta feita em Oliveira 
de Frades, distrito de Viseu.

Pedro Daniel Ferreira, dos 
Voluntários de Oliveira de 
Frades terá morrido, no tea-
tro de operações, por inala-

ção de fumo.
Este que foi o 8.º maior 

incêndio do ano deflagrou 
a meio da manhã de 7 de se-
tembro, no lugar de Antelas 
passou as fronteiras, invadiu 
os territórios vizinhos de Se-
ver do Vouga e Águeda, mobi-
lizou mais de sete centenas de 
operacionais, cerca de 250 via-
turas e vários meios aéreos. 
Este incêndio rural, que redu-
ziu a cinzas 2059 hectares en-
trou em fase de resolução na 
manhã de 9 de setembro.

Registe-se que setembro 

começou em alerta que se 
manteve até ao dia 13. As previ-
sões meteorológicas que apon-
tavam para um agravamento 
do risco de incêndio motiva-
ram os ministros da Defesa Na-
cional, da Administração In-
terna, do Ambiente e da Ação 
Climática e da Agricultura a 
determinaram a Situação de 
Alerta com início dia 6 de se-
tembro e que vigorou cerca de 
uma semana na maioria dos 
concelhos do continente.

Setembro testa dispositivo 

sofia.ribeiro@lbp.pt

Um mês 
trágico
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DECIR 2020 
Terminado o período de maior 
empenhamento operacional 
dos meios do Dispositivo Es-
pecial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR), o Ministério 
da Administração Interna, em 
nota à comunicação social, as-
sinala que, pelo terceiro ano 
consecutivo, tanto o número 
de ignições como área ardida 
estão “abaixo da média da últi-
ma década”.

“Comparando os dados de 
2020 com o histórico dos 10 
anos anteriores, registaram-se 
menos 47% de incêndios rurais 
e menos 38% de área ardida. Esta 
é a primeira vez, desde 2009, 
em que se verificam três anos 
seguidos com redução destes 
indicadores relativos aos incên-
dios rurais”, refere o comunica-
do. 

Assim, e de acordo com da-
dos do Instituto de Conserva-
ção da Natureza e das Florestas 
(ICNF), enviados para as reda-
ções pelo MAI este ano apre-
senta o 2.º valor mais reduzido 
em número de incêndios e o 5.º 
em área ardida, desde 2010. No 
total, registaram-se, até 30 de 
setembro, “8968 incêndios ru-
rais, quando a média entre 2010 
e 2019 foi de 16873 incêndios”. 
No que concerne à área ardida, 
a média da última década se si-
tuou nos 104109 hectares, quan-
do em 2020 foi de 64972. 

O dispositivo deste ano mo-
bilizou, desde 1 de julho, no 
designado Nível IV de empe-
nhamento 11825 operacionais, 
2749 equipas, 2.654 veículos e 
60 meios aéreos.

Até ao dia 15 de outubro es-
tará em vigor o Nível III, “com 
9804 operacionais, 2277 equi-
pas, 2154 veículos, mantendo-se 

os 60 meios aéreos. A Rede Na-
cional de Postos de Vigia man-
terá também os 230 postos ati-
vos até 15 de outubro”.

O MAI assinala, ainda, que 
“não obstante a definição dos 
vários níveis de empenha-
mento de meios ao longo do 
ano, a Diretiva que estabelece 
o DECIR prevê a flexibilidade 
operacional, podendo o dis-
positivo ser reforçado caso as 
condições meteorológicas o 
recomendem”. 

“O impacto das alterações 
climáticas no fenómeno dos 
incêndios é, aliás, um dos as-
petos que o Governo terá em 
conta na avaliação dos resul-
tados de 2020”, refere a mesma 
nota que assinala “como posi-
tivo o facto de 86% dos incên-
dios terem uma área ardida 
inferior a 1 hectare”. Contudo, 
os 11 incêndios com área ar-
dida superior a mil hectares, 
obrigam a pensar e a agir e a 
“reforçar a prioridade dada à 
reforma da floresta, à limpe-
za dos terrenos em redor das 
casas e das aldeias e à sensibi-
lização das populações para a 
necessidade de evitarem com-
portamentos de risco”. 

A terminar a nota à comu-
nicação social, o MAI congra-
tula-se com a não existência, 
nos últimos três anos, de 
“qualquer vítima mortal entre 
civis”, mas revela preocupa-
ções com “os acontecimentos 
trágicos que levaram à morte 
de cinco bombeiros e de um 
piloto” para, já a fechar, se 
comprometer com uma “espe-
cial atenção às matérias rela-
cionadas com a segurança dos 
operacionais que integram o 
dispositivo”.

Ignições e área ardida abaixo 
da média da última década

Entretanto, Patrícia Gaspar 
numa emocional “mensagem 
pessoal, verdadeira e escrita 
com todo o sentimento” en-
viada a “todos os operacionais 
que integram o DECIR” enal-
tece o “empenho”, “coragem”, 
“dedicação” e “profissionalis-
mo” e “por nunca baixarem os 
braços, mesmo nos momentos 
mais difíceis”.

Na impossibilidade de se 
dirigir “de forma individual a 
cada mulher e a cada homem 
que tudo dão por esta causa”, 
a secretária de Estado da Ad-
ministração Interna deixa um 
“muito obrigada”. Lembran-
do os desafios de um a atípico 
marcado pela pandemia que 
“a todos apanhou de surpresa, 

obrigou a um repensar da for-
ma de trabalhar e da organiza-
ção” considerando que só com 
muito esforço e alto profissio-
nalismo foi possível  “manter 
os níveis de operacionalidade 
em todas as forças e serviços, 
evitando contágios em mas-
sa e garantindo a proteção de 
todos quantos asseguram o so-
corro em Portugal.”  

“Não vou conseguir agra-
decer ao José Dias, ao Filipe 
Pedrosa, ao Carlos Carvalho, 
ao Pedro Ferreira, ao Diogo 
Dias, nem ao Jorge Jardim, 
pois lamentavelmente as suas 
vidas foram interrompidas en-
quanto defendiam esta nobre 
causa…. Mas acredito que con-
tinuar, juntos, a trilhar este 

caminho, será sempre a melhor 
homenagem que lhes podemos 
prestar”, enfatiza para terminar 
como começou: 

“Agradeço a cada um de vós 
pelo trabalho desenvolvido, 
nem sempre com todas as con-
dições que gostaríamos, e rea-
firmo o meu compromisso em 
continuar a trabalhar com o fir-
me propósito de construir um 
sistema de proteção civil cada 
vez mais moderno, robusto e 
sustentado, no qual o papel de 
cada um de vós seja reconheci-
do e valorizado”, pode ler-se na 
missiva dirigida dispositivo e a 
que o jornal Bombeiros de Por-
tugal teve acesso. 

sofia.ribeiro@lbp.pt

LU
SA

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

Bombeiros recebem 
duas ambulâncias 
de socorro

A secretária Regional da Saú-
de do Governo Regional dos 
Açores presidiu, nas Velas, à ce-
rimónia de entrega de duas am-
bulâncias aos Bombeiros Volun-
tários da ilha de São Jorge.

 Teresa Machado Luciano, na 
oportunidade, afirmou que as 
novas viaturas de socorro são 
“um contributo do Governo dos 
Açores para a renovação da fro-
ta dos Bombeiros de São Jorge”, 
a fim de “melhorar a operacio-
nalidade dos meios, a eficiência 
da resposta e também as condi-
ções de trabalho”.

 As novas ambulâncias, que 
ficarão sediadas uma nas Velas 
e outra na Calheta, vão ainda re-
forçar a “prestação de cuidados 

aos jorgenses em situação de 
emergência, como sejam aci-
dentes ou doença súbita”, des-
tacou a governante.

A secretária Regional que 
é também titular da pasta da 
Proteção Civil, revelou que, em 
2019, “o Executivo apoiou com 
mais de 402 mil euros os dois 
corpos de bombeiros de São 
Jorge”, verba direcionada, na 
sua maior parte, para o trans-
porte de doentes.

A formação tem sido outra 
área prioritária de investimen-
to, sendo que os Bombeiros da 
ilha de São Jorge acederam a 22 
ações, entre 2016 e 2020, no to-
tal de 338 participações, desta-
cando-se os cursos dedicados 

VTGC já está no quartel
SOUSEL 
wwOs Bombeiros Voluntários 
de Sousel têm à disposição do 
concelho, desde o passado dia 
25 de setembro, com um novo 
veículo tanque de grande ca-
pacidade (VTGC).

Este novo equipamento 
surge como resposta da câ-
mara municipal a um pedi-
do efetuado pela associação 
humanitária para fazer face a 
uma lacuna existente no par-
que de viaturas.

Agora este quartel do dis-
trito de Portalegre já dispõe 
deste importante meio para 
levar água à população e para 
apoio nas operações de com-
bate a incêndios urbanos e 
rurais.

ao Suporte Básico de Vida com 
Desfibrilhador Automático Ex-
terno, ao Salvamento e Desen-
carceramento e a Sistemas de 
Informação Geográfica.

Com o propósito de melho-
rar o sistema de emergência 
pré-hospitalar, o Governo dos 
Açores investiu, nesta legisla-
tura, cerca de 1,5 milhões de 

euros na aquisição de 30 ambu-
lâncias de socorro, sendo que já 
foram distribuídas 27 viaturas a 
14 corpos de bombeiros da Re-
gião.

PAÇOS DE FERREIRA

Subsídio 
extraordinário

O edil de Paços de Ferreira, 
Humberto Brito, reunido 
com os presidentes da di-
reção das duas associações 
humanitárias de bombeiros 
voluntários do concelho – Pa-
ços de Ferreira e Freamunde 
–, anunciou que a autarquia, 
vai atribuir uma verba de 75 
mil euros a cada uma destas 
instituições. 

Este encontro serviu, ain-
da, para o autarca se revelar 
“mais uma vez, profunda-
mente grato com serviço 
prestado” pelos bombeiros 
a toda a comunidade e reco-

nhecer que “crescentes neces-
sidades” fundamentam este 
“investimento” traduzido 
num “subsídio extraordiná-
rio”, que será disponibilizado 
já, “nos próximos dias”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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AÇORES 

São Miguel recebe importante apoio

A secretária regional da Saúde 
dos Açores presidiu, em Ponta 
Delgada, à cerimónia de entrega 
de sete ambulâncias de socorro 
às associações humanitárias de 
bombeiros voluntários de São 
Miguel, concluindo assim o ciclo 
de renovação da frota previsto 
para esta ilha.

Teresa Machado Luciano sa-
lientou que estes veículos vão 
“reforçar o sistema de transporte 
terrestre de doentes e melhorar a 
resposta do dispositivo de emer-
gência pré-hospitalar” na ilha de 
São Miguel.

As sete ambulâncias foram 
distribuídas de acordo com o 
estado da frota, as condições de 
operacionalidade e o universo da 
população que é servida por cada 
um dos corpos de bombeiros.

Assim, foram entregues 
duas viaturas aos Bombeiros 
da Ribeira Grande e do Nordes-
te e uma viatura aos Bombei-
ros de Ponta Delgada, Povoa-
ção e Vila Franca do Campo.

Estas viaturas fazem parte 
de um lote de 13, sendo que 
as primeiras seis foram entre-
gues em 2018, designadamen-
te três aos Bombeiros de Ponta 
Delgada e uma aos da Ribeira 
Grande, do Nordeste e da Po-
voação.

Teresa Machado Luciano 
salientou que a ilha de São Mi-
guel conta com mais de 300 
operacionais, distribuídos 
pelos cincos corpos de bom-
beiros, que contaram com um 
apoio do Governo dos Açores 
de 1,7 milhões de euros em 
2019, ano em que responderam 
a mais de 19 mil ocorrências.

Da verba atribuída no últi-
mo ano, foram direcionados 
1,282 milhões de euros para 

o transporte de doentes, 290 
mil euros para apoio a repara-
ções, combustíveis e seguros 
e outras despesas associadas 
às viaturas, 50 mil euros para 
formação e 48 mil euros para 
aquisição de fardamento e 
equipamento diverso, afir-
mou.

Salientando que a for-
mação é um dos eixos fun-
damentais do apoio às As-
sociações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários, a 
governante lembrou que o 
Serviço Regional de Proteção 
Civil e Bombeiros dos Açores 
está a desenvolver um progra-
ma dedicado à Intervenção 
em Estruturas Colapsadas, 
que prepara a atuação em 
operações de socorro e salva-
mento, como situações de sis-
mo ou derrocada.

“A primeira etapa do curso 
inicial permitiu formar mais 
de 100 bombeiros nesta área, 

abrangendo 13 corpos da Re-
gião”, afirmou a secretária 
regional, sublinhando que “o 
objetivo será criar equipas es-
pecializadas em todas as ilhas 
e duas brigadas de interven-
ção em busca e salvamento de 
nível superior”.

Estas duas equipas deve-
rão ficar localizadas em São 

Miguel e na Terceira, mas estar 
preparadas para atuarem em 
qualquer ilha do arquipélago 
dos Açores, acrescentou.

O Governo dos Açores in-
vestiu 1,5 milhões de euros na 
aquisição de 30 ambulâncias 
nesta legislatura, que estão a 
ser distribuídas pelos 17 corpos 
de bombeiros dos Açores.

Investidos 900 mil em obras
CASCAIS
A Câmara Municipal de Cas-
cais, no âmbito do Orçamento 
participativo de 2018, investiu 
900 mil euros em obras a de-
correr nas instalações opera-
cionais de três associações de 
bombeiros do concelho, Alca-
bideche, Cascais e Carcavelos 
e São Domingos de Rana. A 
pandemia causou o atraso na 
conclusão das obras que, em 
circunstâncias normais, teriam 
ficado concluídas no princí-
pio do ano. Cada associação foi 
contemplada com 300 mil eu-
ros para a execução das respeti-
vas obras.

O presidente da Câmara, 
Carlos Carreiras visitou dois 
dos quartéis onde foi feita a in-
tervenção com o apoio do OP. 
Em Alcabideche procedeu-se à 
requalificação e reabilitação do 

interior e fachadas do quartel 
e em Carcavelos e São Domin-
gos de Rana a aposta foi na 
inovação tecnológica com re-
flexo na gestão e na formação 
do corpo de bombeiros.

No caso dos Voluntários de 
Cascais, as obras estão tam-
bém em curso e deverão ficar 
concluídas até final do ano. 
Neste caso, trata-se da insta-
lação de painéis fotovoltaicos 
para produção de energia, pai-
néis solares para aquecimen-
to de águas e remodelação de 
rede águas, substituição de ja-
nelas, reabilitação de camara-
tas e deslocalização da secreta-
ria para o piso térreo de modo 
a tornar aqueles serviços mais 
acessíveis. No caso da energia, 
com a instalação dos painéis 
fotovoltaicos foi possível já 

reduzir a fatura para um terço.
Os Bombeiros de Cascais 

contam também avançar em 

breve com a requalificação 
de todo o sistema informáti-
co do quartel com uma insta-

lação certificada cujo projeto 
foi também aprovado pelo OP 
2018 da Câmara de Cascais

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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VIANA DO CASTELO 
Município apoia serviço de transporte de doentes

A  Câmara Municipal de Viana do 
Castelo aprovou, recentemente, 
a atribuição de uma verba de 18 
mil euros ao corpo de bombei-
ros voluntários local, destinada 
a apoiar a aquisição de um veí-
culo dedicado ao transporte de 
doentes (VDTD).  Este subsídio 
vai permitir que a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Viana do Castelo 
“fique melhor apetrechada para 
prestar serviços à comunidade”, 
conforme defende a autarquia.

OLHÃO
No seguimento do plano de ree-
quipamento dos bombeiros, o 
município de Olhão acaba de 
adquirir dois autotanques, o que 
traduz um investimento superior 
a 76 mil euros. Foram adquiridos 
dois camiões para substituir os 

existentes no quartel que se-
gundo a autarquia acusavam 
“desgaste e falta de condições de 
segurança”.

As novas viaturas apresentam 
um conjunto de novas soluções 
tecnológicas, que permitem as-
segurar “qualidade, conforto e 
segurança” aos operacionais em 
missão.

“O corpo de Bombeiros de 
Olhão mantém desta forma uma 

Na proposta, aprovada por 
unanimidade, pode ler-se que 
esta instituição “desempenha 
uma nobre missão, há 139 anos, 
ao serviço e apoio à população, 
no âmbito da proteção civil, 
combate a incêndios e trans-
porte de doentes”. O executivo 
reconheceu ainda que o parque 
de viaturas necessita ser reno-
vado, modernizado e aumen-
tado, tudo em prol da melhoria 
da resposta dada às populações 
deste concelho minhoto.

importante reserva transportá-
vel de água, para combate a in-
cêndios e apoio às populações 
em quatro veículos a quantida-
des de 100 mil litros”, assinala a 
autarquia em comunicado.

Apesar de ainda se encontra-
rem na fase de integração no ser-
viço estes veículos “já participa-
ram em operações de combate 
a incêndios” no concelho e fora 
dos limites territoriais de Olhão.

SETÚBAL 

Federação distribui 
cerca de 73 mil 
garrafas de água

A Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Setúbal iniciou, a 
4 de setembro, a distribuição, 
pelas 24 federadas, de 12144 
packs de água, num total de 

72864 garrafas de 0.33 cl.
O carregamento foi efetuado, 

na Quinta do Anjo, nas instala-
ções da empresa Luís Simões, 
entidade parceira nesta ação.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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VILA NOVA DE FAMALICÃO 

Homenagem a “mulheres e homens extraordinários” 

“O ano de 2020 entrou para a 
história da humanidade por 
culpa de uma pandemia que 
chamaram de Covid-19. Nes-
se mesmo ano, um grupo de 
mulheres e homens extraor-
dinários entrou na história do 
nosso mundo. Chamam-lhes 
Bombeiros Voluntários de Fa-
malicão”, pode ler-se numa 
placa colocada no quartel e 
descerrada no dia 4 de setem-
bro, com a qual direção e co-
mando desta instituição deci-
diram perpetuar o redobrado 
esforço e toda a dedicação des-
te contingente de paz em tem-
pos de pandemia.

Na cerimónia foi ainda 
agraciado o bombeiro 191, José 
Hélder Salazar Pereira, que in-
gressou no quadro de honra. 

Admitido em 2005 como bom-
beiro de 3.ª, José Pereira, cum-
priu um percurso de mais de 
15 anos como voluntário. No 
dia 27 de abril 2014, a entrega 
à causa ficou-lhe gravada no 
corpo, quando no combate a 
um incêndio urbano sofreu 
várias queimaduras. 

Nesta ocasião foram, ain-
da, entregues “os primeiros 
53” equipamentos de prote-
ção individual (EPI) urbanos, 
um investimento da direção, 
depois de um compromis-
so assumido com o corpo de 
bombeiros, no final do ano 
passado

A receber os convidados, 
entre os quais o vice-presi-
dente da autarquia, Ricardo 
Mendes, estiveram o presi-

dente da assembleia geral da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Vila Nova de Famalicão, Ade-
lino Reis, e o comandante do 
corpo de bombeiros, Sérgio 
Gomes.

Num encontro repleto de 
simbolismo que integra o 
programa comemorativo do 
130.º aniversário da associa-
ção, foi “devolvido” aos bom-
beiros o emblemático PS-1, 
um pronto socorro do início 
da década de 60 do século pas-
sado, totalmente renovado, 
pelo bombeiro do quadro de 
honra Manuel Sanches, com 
o apoio de alguns outros vo-
luntários. Este é “um veiculo 
de grandes memórias” princi-
palmente para os elementos 

mais antigos, conforme assi-
nalam direção e comando.

FUNDÃO 

Encontro adiado

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários do Fundão 
que, regularmente, assume a orga-
nização de um Encontro Nacional 
da Mulher Bombeiro, em tempo 
de pandemia decidiu adiar para 
2021 da 7.ª edição desta iniciativa, 
agendada para 14 de novembro de 
2020, integrada no programa co-
memorativo do 93. º aniversário 
da instituição. 

“Nesta fase de pandemia, quan-
do as relações de convivência e 
cooperação entre os indivíduos e 
o ambiente sofreram grandes al-
terações, considerou a direção e o 
comando dos Voluntários do Fun-
dão adiar a realização deste even-
to para 2021, em data a comuni-
car oportunamente”, pode ler-se 
numa circular difundida pela Liga 
dos Bombeiros Portugueses (LBP).

FARO  

Desempenho e esforço 
reconhecidos com 60 mil euros

A Câmara Municipal de Faro vai 
apoiar a Associação de Bombei-
ros Voluntários de Faro – Cruz 
Lusa com 60 mil euros, com o 
intuito de melhorar “condições 
de operacionalidade”. A propos-
ta levada a reunião do executivo 
mereceu aprovação unânime.

“O objetivo é apoiar as mis-
sões de proteção e socorro desen-
volvidas pelo corpo de bombei-
ros voluntários durante este ano 
civil”, frisa fonte da autarquia.

Para Rogério Bacalhau, edil 
de Faro, o município “continua 
a empenhar todos os meios à 
disposição, na defesa da seguran-
ça e socorro das populações” e, 
nesse sentido, importa que os vo-
luntários se vão “apetrechando 

dos melhores e mais modernos 
meios, o que é fundamental para, 
conjuntamente com os Sapado-
res, tornar ainda mais seguro o 
ambiente para as pessoas e bens 
no nosso território”. 

Desta forma, a câmara algar-
via “agradece o desempenho e 

o esforço de todos os bombeiros” 
e aos restantes funcionários des-
ta centenária instituição e deixa 
“uma palavra de apreço aos corpos 
diretivos” que numa “fase compli-
cada” conseguiram ultrapassar 
constrangimentos financeiros e 
operacionais.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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REALIDADE VIRTUAL  

Formandos da PSP adquirem competências 

Um grupo de elementos da Es-
cola Prática de Polícia, integra-
da na Polícia de Segurança Pú-
blica (PSP), frequentou o curso 
de Operação do Programa Infor-
mático XVR OS, no Centro de 
Simulação e Realidade Virtual 
(CSRV) da Escola Nacional de 
Bombeiros (ENB), em Sintra. 

Esta formação de aperfei-
çoamento técnico teve como 
objetivo dotar os futuros utili-
zadores deste programa infor-
mático de competências técni-
co-práticas para desenvolver e 

gerir exercícios com recurso à 
realidade virtual.

A realidade virtual é uma 
ferramenta formativa utiliza-
da no CSRV, inaugurado em 
2015, para melhorar as compe-
tências de gestão operacional 
dos bombeiros portugueses. 
No CSRV realizam-se exercí-
cios com recurso ao software 
XVR, que já foi considerado 
pela empresa responsável pelo 
programa com um "centro de 
excelência”,  dos melhores a ní-
vel internacional.

PARCERIA 

Lusófona e ENB promovem pós-graduação 

A Universidade Lusófona, 
com o apoio da Escola Na-
cional de Bombeiros (ENB), 
promove durante o ano le-
tivo de 2020-2021 a Pós-Gra-
duação em Gestão e Dire-
ção na Proteção Civil. Os 
elementos que integram 
os quadros de comando de 
bombeiros e os formadores 
da ENB beneficiam de um 
desconto de 20% nas propi-
nas. 

Esta pós-Graduação a 
profissionais ou interes-
sados pela área, estando o 
programa de estudos de-
senhado principalmente 
para quem já exerce fun-
ções de Comando e Esta-
do-Maior no contexto da 
Proteção Civil ou pretende 
desenvolver e atualizar co-
nhecimentos neste domí-
nio. O objetivo é desenvol-
ver a "arte" de comando e 
direção e adquirir conhe-
cimentos avançados para 
exercer funções no contex-

to da Proteção Civil.
O curso é lecionado 90% 

online, através da platafor-
ma Zoom, sendo 10% em 
regime presencial, com 
início previsto para dia 26 
de outubro. Alguns mó-
dulos serão ministrados 
no Centro de Simulação e 
Realidade Virtual (CSRV) 
da ENB, em Sintra. As au-
las decorrem à 6.ª feira no 
período pós-laboral (das 
18 às 22h.) e ao sábado, (das 
9 às 13h. e das 14 às 18h.). 

As inscrições são feitas 
na Universidade Lusófo-
na, cabendo à ENB con-
firmar os candidatos que 
têm direito a beneficiar do 
desconto que não inclui 
os custos da candidatura, 
matrícula e inscrição. 

As inscrições podem ser 
feitas online, no sítio web 
da Universidade Lusófo-
na, onde estão disponíveis 
todas a informações sobre 
esta pós-graduação. 

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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INCÊNDIOS URBANOS 
A Escola Nacional de Bom-
beiros (ENB) organiza até ao 
final deste ano cinco edições 
do Curso de Técnicas de Bus-
ca e Salvamento, no Centro 
de Formação em Incêndios 
Urbanos e Industriais de S. 
João da Madeira. Esta forma-
ção visa dotar os formandos 
com competências técnico-
-operacionais para efetuar 
procedimentos de busca e 
salvamento em operações 
de incêndios urbanos. 

Trata-se de formação pro-
pinada destinada a pessoal 
do quadro de comando ou 
quadro ativo dos corpos de 
bombeiros com a categoria 

mínima de bombeiro 3.ª/
sapador bombeiro. Estão 
previstos cinco curso: a 26 
de setembro, a 21 e 28 de 
outubro, a 25 de novem-
bro e a 16 de dezembro. 
Cada turma tem uma do-
tação máxima de 12 vagas, 
cujo preenchimento será 
feito por ordem de inscri-
ção. 

A frequência do módu-
lo permite obter um certi-
ficado emitido pela ENB, 
uma vez concluído com 
aproveitamento. A aber-
tura de inscrições é divul-
gada no sítio web da ENB 
e nas redes sociais.

SAÚDE 

Liderança em 
tempo de pandemia

O projeto de investigação “Pro-
cesso de liderança e saúde ocu-
pacional dos bombeiros: Desen-
volvimento de um programa de 
intervenção”, do qual a Escola 
Nacional de Bombeiros (ENB) 
faz parte, lançou, recentemen-
te, a primeira newsletter, intei-
ramente dedicada ao tema da 
liderança dos comandantes de 
bombeiros durante a pandemia 
da COVID-19.

A iniciativa que tem como ob-
jetivo desenvolver a atuação dos 
líderes de bombeiros por forma 
a garantir o bem-estar dos seus 
subordinados, iniciou em abril 
a componente prática da inves-
tigação, com alguns ajustes face 
ao estado de exceção atual.  

O projeto, coordenado pela 
Faculdade de Psicologia da 
Universidade de Lisboa (FPUL) 
em parceria com a ENB e o Ins-
tituto Nacional de Saúde Dou-
tor Ricardo Jorge (INSA), foi 
um dos vencedores do “2.º Con-
curso de Projetos de Investi-
gação Científica e Desenvolvi-
mento Tecnológico no âmbito 
da Prevenção e Combate de In-
cêndios Florestais – 2018”, pro-
movido pela FCT - Fundação 
para a Ciência e Tecnologia.

A newsletter encontra-se 
disponível no sítio da ENB na 
Internet. Para mais informa-
ções sobre a investigação im-
porta consultar o projeto inti-
tulado "Firefighters". 

BOLSA DE FORMADORES 

Ação com maquinaria pesada

A Escola Nacional de Bombei-
ros (ENB) participou no cur-
so de Operação com Maqui-
naria Pesada em Prevenção e 
Combate a Incêndios Rurais 
promovido pela Agência para 
a Gestão Integrada de Fogos 
Rurais (AGIF), Centro de Ope-
rações e Técnicas Florestais do 
Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas, na 
Lousã.

Esta ação visou formar ins-
trutores das entidades que 
integram o Sistema de Ges-
tão Integrada de Fogos Rurais 
(SGIFR), contribuindo assim 
para criar uma bolsa de forma-
dores qualificados a replicar 
este conhecimento técnico.  

Na formação, com a dura-
ção de 35 horas, participaram 

25 formandos de várias entida-
des do setor da Proteção Civil. 
A ENB fez-se representar pelo 
formador Horácio Ferreira. A 
formação foi lecionada pelo 

técnico Juan Bautista García 
Egido, Chefe do Departamento 
de Extinção de Incêndio Flores-
tais de Castilla-La Mancha, com 
vasta experiência nesta matéria.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
https://www.enb.pt/
https://www.enb.pt/
http://bombeiros.psicologia.ulisboa.pt/index.html
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FUNCHAL 

Sapadores recebem preparação especial

Vinte e quatro elementos do 
Corpo de Bombeiros Sapa-
dores do Funchal receberam 
uma formação especial para 
intervenção em situação de 
acidentes de elevada comple-
xidade.

Trata-se de salvamento “hea-
vy rescue” ultra pesado que 
implique ferramentas e outros 
meios especiais, mas também 
conhecimentos e competên-
cias adequadas para o efeito.

A abertura do curso, que 
decorreu na Escola de Forma-
ção do Serviço Regional da 
Proteção Civil e Bombeiros da 
Madeira, contou com as pre-
senças, do presidente daquele 
Serviço Regional, capitão José 
Dias, e do presidente da Câ-
mara Municipal do Funchal, 
Miguel Silva Oliveira. Estes ti-
veram a oportunidade de sau-
dar os formandos e formado-
res salientando a importância 
do curso para a especialização 
dos bombeiros sapadores e a 
aquisição de ferramentas pró-
prias para o efeito. LU

SA

Incêndios florestais mobilizam voluntários
AÇORES
Uma equipa de formadores da 
Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB), do Centro de Formação 
Especializado em Incêndios 
Florestais (CFEIF), deslocou-
-se aos Açores para ministrar 
a formação em extinção de 
Incêndios rurais, em articula-
ção com o Serviço Regional de 
Proteção Civil e Bombeiros dos 
Açores (SRPCBA).  

A formação decorreu na 
ilha Terceira e contou com a 
participação de 12 elementos 
dos Bombeiros de Angra do 

Heroísmo, Praia da Vitória 
e Faial. Para 2020, está ainda 
previsto um curso para os 
corpos de Bombeiros de São 
Miguel, envolvendo um total 
de 24 participantes. 

Esta unidade de formação 
integra o plano formativo do 
SRPCBA desde 2019, ano em 
que foram realizados dois cur-
sos destinados a 39 bombei-
ros das ilhas de Santa Maria, 
São Miguel, Terceira e Faial.

Segundo o Presidente do 
SRPCBA, Carlos Neves, em in-

formação divulgada no sítio 
web da instituição, com esta 
formação, os bombeiros dos 
Açores ficam “mais prepara-
dos e prontos para responder 
a pedidos de auxílio de Por-
tugal continental e de outras 
regiões insulares em situa-
ções de elevada gravidade no 
combate a incêndios, como 
já registado anteriormente”.  
De acordo com este responsá-
vel, trata-se de uma formação 
“cada vez mais pertinente e 
necessária, tendo em consi-
deração que se registou este 
ano um aumento de 20% nos 
incêndios rurais na Região, 
comparando com a média 
desde 2017”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt


 24 • bombeirosdeportugal.pt setembro 2020

VISEU 

Renovação anunciada

O antigo adjunto e segundo co-
mandante dos Voluntários de 
Santa Comba Dão, Rui Leitão, 
vai ser o próximo comandante 
do corpo de bombeiros dos Vo-
luntários de Viseu.

Rui Leitão tem 32 anos, 18 de 
experiência como bombeiro e 
durante seis integrou o coman-
do dos Voluntários de Santa 
Comba Dão. Substitui José Luis 
Teixeira que deixou funções 
por motivos de saúde, confor-
me tivemos oportunidade de 
anunciar na última edição.

A cerimónia de tomada de 
posse está marcada para 11 de 
outubro próximo. 

A direção dos Voluntários 
de Viseu defende que Rui Lei-
tão é um bombeiro que é de 
“reconhecido valor, elevada 
competência técnica e capaci-
dade de liderança que de uma 
forma profissional, determi-
nada e abnegada vai assim 
assumir os destinos da Corpo-
ração”.

O presidente da direção, 
Carlos Costa, fala de “uma 
aposta de futuro” que irá ser-
vir para “dar um forte impul-
so e uma nova dinâmica aos 
Voluntários de Viseu nas di-
versas vertentes em que são 
chamados a participar, no-

ODEMIRA 
Comandante ferido em despiste

O comandante dos bombeiros de 
Odemira, Luís Oliveira, ficou feri-
do com gravidade num aparatoso 
despiste ao quilómetro 20 da Es-
trada Nacional 393, em Boavista 
dos Pinheiros. O operacional que 
sofreu uma fratura pélvica, foi 
transportado para o hospital do 
Barlavento, em Portimão, pelo he-
licóptero do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM), que 
estava estacionado em Loulé.

De acordo com informações 
prestadas aos jornalistas, pelo Cen-
tro Distrital de Operações de So-
corro de Beja Luís Oliveira desloca-
va-se para um teatro de operações 
no apoio a um acidente de viação 
quando o veículo de comando que 
conduzia se despistou.

O acidente ocorreu pouco de-
pois das sete horas e mobilizou 
mais de duas dezenas de operacio-
nais apoiados por dez viaturas.

O comandante Luís Oliveira 
encontra-se, ainda, hospitalizado, 
mas estável.

meadamente na interação e 
cooperação com os Sapadores 
de Viseu na proteção e socor-
ro aos cidadãos deste Conce-
lho e de Portugal”. 

“Queremos melhorar a 
qualidade dos serviços pres-
tados, reforçar a ligação à 
comunidade e ser uma refe-
rência a nível nacional”, frisa 
Carlos Costa.

O dirigente refere, ainda, 
que esta nomeação permite 
reforçar o corpo ativo com 
elementos profissionais, as-
segurando, assim, a manu-
tenção e sustentabilidade dos 
bombeiros.

TORRES NOVAS

Corpo de bombeiros 
procura reforços

O quartel dos Torrejanos 
procura reforços. Assim sen-
do, estão abertas inscrições 
para o ingresso na carreira 
de bombeiros voluntário. Os 
candidatos têm de ter entre 
17 e 45 anos de idade e a esco-
laridade mínima obrigatória.

Os interessados devem 
consultar a o site dos Bom-
beiros Torrejanos ou dirigi-
rem-se ao quartel. Mais infor-
mações, ainda, pelo telefone 
(249 839 550) ou por correio 
eletrónico (comando.bvtn@
gmail.com).

QUADRO ATIVO

http://www.bombeirosdeportugal.pt
https://sites.google.com/site/ahbvtorresnovas/home
mailto:comando.bvtn%40gmail.com?subject=
mailto:comando.bvtn%40gmail.com?subject=
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VIDA ASSOCIATIVA

MONTEMOR-O-NOVO 
Novos órgãos sociais tomam posse

Tomaram posse no dia 11 de 
setembro os recém-eleitos 
órgãos sociais da Associação 
Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários de Montemor-o-
-Novo.

Constituem a nova equipa 
da assembleia geral Luís An-
tónio Martinho Torres (presi-
dente), António Joaquim da 
Silva Danado (1.º secretário) 
e Hugo Jorge Piteira Ventura 
(2.º secretário). Ocupa a cadei-
ra da presidência na direção, 
sucedendo a Carlos Gaudên-
cio Bucha, António Adriano 
Mateus Pinetra coadjuvado 
por Sandra Cristina Esperança 
Matias (vice-presidente), Fer-
nando Luís Torres Rodrigues 

(tesoureiro), Carlos Luciano 
Cantanhede Palmas (secretá-
rio), José Augusto Pinto Ras-
quinho Lopes, Vitor António 
Cosme Pinheiro Falcão e Luís 
Manuel dos Reis Paixão (vo-
gais). Paulo Sérgio Carvoeiro 
Brunheira preside ao conse-
lho fiscal que integra ainda 
Jorge Salvador Martinho Tor-
res (secretário) e Henrique 
José Brunheira Mira (rela-
tor).

Assim, depois de muitos 
anos de ligação à causa e à 
casa, Carlos Bucha entrega 
os destinos da instituição a 
uma nova equipa e abre por-
tas à renovação e à concreti-
zação de outros projetos dei-

xando, contudo, uma marca 
indelével no mundo dos bom-
beiros para onde entrou em 
1973 como auxiliar. Advogado 
de profissão e voluntário assu-
mido em várias causas, Carlos 
Bucha esteve 15 anos no qua-
dro de comando dos Volun-
tários de Montemor o Novo 
tendo prolongado a missão 
como dirigente, por quase 30 
anos, 18 dos quais ocupando 
a cadeira da presidência. Inte-
grou os órgãos sociais da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, 
como presidente do conselho 
jurisdicional, e foi, ainda, vi-
ce-presidente da Federação de 
Bombeiros do Distrito de Évo-
ra, mais de uma década.    

PALMELA 
Ouro para o comandante Rui Laranjeira 

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Águas de 
Moura foi distinguida, no pas-
sado dia 20 de setembro, com 
a medalha de Honra do Con-
celho Palmela.

Na sessão solene, que de-
correu no Cineteatro S. João, 
foi ainda agraciado o coman-
dante dos Voluntários de 
Águas de Moura. Rui Laran-
jeira recebeu a Medalha Mu-
nicipal de Comportamento 
Exemplar - Grau Ouro, como 
reconhecimento do zelo e da 
dedicação colocados ao servi-
ço do concelho nos últimos 25 
anos.

Na sua intervenção o pre-
sidente da autarquia, Álvaro 
Amaro, deixou “uma palavra 
especial para as bombeiras e 
os bombeiros do concelho”, 
que este ano enfrentaram um 
duplo desafio – “um verão ex-
tremamente quente, com os 

habituais incidentes e igni-
ções a exigir resposta e uma 
situação de crise sanitária 
– considerando que, mesmo 
perante a adversidade “como 
sempre, responderam com 
bravura e enorme solida-
riedade”. E assim sendo, “o 
autarca, o responsável da 
Proteção Civil Municipal e o 
cidadão” só podia sentir “or-
gulho e tranquilidade”, até 
porque como afirmou pode 
contar neste território “com 
três das melhores corpora-
ções de bombeiros do País”.

Direção e comando dos 
Bombeiros de Águas de Mou-
ra, em comunicado enviado 
às redações, dão conta do 
“profundo orgulho de todos 
por esta deferência e reco-
nhecimento num ano tão es-
pecial” em que a instituição 
celebra quatro décadas de 
existência.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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CARREGAL DO SAL 
Família reunida em dia de comemoração

Em tempos de pandemia, a di-
reção e o comando realizaram 
uma comemoração “familiar” 
para registar a passagem do 
80.º aniversário da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Carregal do Sal.

Estiveram presentes ele-
mentos do corpo ativo, qua-
dro de honra, escolinhas e ór-
gãos sociais, tendo usado da 
palavra apenas o presidente 
da direção, Eduardo Abrantes, 
e o comandante Filipe Lopes.

O presidente da direção 
agradeceu a presença de to-
dos, fez referência ao compro-
misso e respeito a que a todos 
obriga, defendendo sempre 
a Associação com comporta-
mentos que a dignifiquem e 
credibilizem, relembrou o seu 
passado, os seus fundadores, 
antigos bombeiros(as), anti-
gos dirigentes e todos os seus 
benfeitores, dando um reco-

nhecimento de gratidão a to-
dos eles, que ao longo de déca-
das serviram esta Associação. 
Ao realçar o trabalho diário e 
as dificuldades que vão sur-
gindo, afirmou: “Nada há de 
mais gratificante e nada defi-
ne mais o nosso caráter do que 
a entrega total a uma tarefa 
difícil, e que se lembrem que 
não viramos as costas às difi-
culdades, que não vacilamos 
e que nos orgulhamos muito 
de quem somos. Voluntários e 
pela Paz.”

O comandante agradeceu 
também a todos os presentes, 
em especial aos bombeiros, 
chamando-lhes mesmo “os 
meus Bombeiros”, pelo cari-
nho que nutre por todos eles, 
e lembrou as dificuldades que 
o corpo de bombeiros atraves-
sa, as mudanças que já foram 
realizadas e a capacidade de 
adaptação e resposta às mes-
mas, elogiando todos pelo 
trabalho desenvolvido, tanto 
nos incêndios florestais como 
na área da saúde, entre outros. 
Assinalou que comando e a 

direção estão em sintonia e pre-
parados para, juntos, vencer as 
possíveis adversidades do futu-
ro. Sendo prioridade a compo-
nente humana, mostraram-se 
disponíveis a unir esforços para 
que nada falte ás mulheres e 
aos homens que estão sempre 
na linha da frente.

De seguida, a bombeira Ma-
ria Miguel revelou que já se en-
contravam abertas as votações 
para o orçamento participati-
vo do Município, apelando ao 
voto da proposta da associação, 
destinada à aquisição de três 
desfibrilhadores automáticos 
externos, que permitem me-
lhorar capacidade de resposta 
no socorro à população.

Por fim, afinaram-se as vozes 
para cantar os parabéns à Asso-
ciação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Carregal 
do Sal e ao comandante, Filipe 
Lopes, que também conta mais 
uma primavera nesta data, se-
guindo-se a distribuição de 
uma fatia de bolo e um copo 
de espumante e, naturalmente, 
sumo para os mais pequenos.

LEÇA DO BALIO 
Simbolismo contido no 89.º aniversário 

A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Leça do Balio assinalou, 
simbolicamente, o 89.º ani-
versário no dia 27 de setem-
bro, com um programa “con-
tido e restrito”, cumprindo 
desta forma as normas da 
Direção Geral de Saúde para 
controlo da pandemia num 
País em estado de contin-
gência.

As celebrações integra-
ram, para além da formatu-
ra, do hastear das bandeiras e 
da romagem aos cemitérios 
em memória dos bombeiros 
e dirigentes falecidos, o des-
file de viaturas pelas fregue-
sias da área de intervenção  

deste corpo de bombeiros 
e a sessão solene presidida 
pela edil de Matosinhos, 
Luísa Salgueiro, na qual 
marcaram presença, tam-
bém,  o vereador da Prote-
ção Civil, José Pedro Rodri-
gues e presidente da Junta 
da União de Freguesias de 
Custóias, Leça do Balio e 
Guifões, Pedro Gonçalves, 
que foram recebidos pelos 
presidentes da assembleia 
geral da e da direção As-
sociação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Leça do Balio, respetiva-
mente José Francisco Vilela 
Leirós e Joaquim Paulo Sil-
va e pelo Carlos Abalada

Para além destes convi-
dados estiveram apenas 
elementos dos órgãos so-
ciais, bombeiros e bombei-
ras e funcionários da insti-
tuição, os associados bem 
como a população em geral 
puderam acompanhar a ce-
rimónia na página oficial 
do Facebook da associação, 
bem como pela Xradio e 
pela Matosinhostv.pt.

“Não fosse a situação 
pandémica esta data seria 
comemorada com a gran-
diosidade que instituição 
merece”, assinala fonte da 
associação, defendendo, no 
entanto, que a contenção 
este ano poderá permitir 
que em 2021 “os 90 Anos 
dos Bombeiros Voluntários 
de Leça do Balio possam ser 
celebrados com toda a dig-
nidade e sem restrições”.

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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CABANAS DE VIRIATO
Quadro de honra recebe distinção inédita 

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Cabanas de Viriato assinalou, 
este mês de setembro, o 85.º 
aniversário com um programa 
marcado pela distinção e pelo 
reconhecimento da missão das 
mulheres e dos homens que 
servem nesta instituição do 
distrito de Viseu.

No dia 13 foram agraciados 
com a medalha de Dedicação 
e Altruísmo o comandante 
do quadro de honra António 
Sousa Tavares, Luís António 
Abrantes Abreu, Manuel da 
Silva Marques, João Bernardo 
Dias Fernandes, Júlio Manuel 
Dias Fortunato, Nuno Pedro 
Pessoa Tavares, António Go-
mes de Campos, José Pedro 
Dias Borges, Mário António 
Borges, António José Loureiro 
Simões e Vasco Manuel Borges 
Lopes. Nesta mesma sessão, 
o  2.º comandante do corpo de 
Bombeiros, Fernando Campos 
recebeu o crachá de Ouro. Na 
parada dos Voluntários de Ca-

banas de Viriato, dezenas de 
outros bombeiros receberam 
as medalhas de Assiduidade 
que atestam os anos de entre-
ga à causa.

O presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) 
marcou presença nas celebra-
ções que incluíram ainda o 
tradicional hastear de bandei-
ras, a romagem de saudade ao 
cemitério e a missa celebrada 
pelo pároco Carlos Sousa. O 
programa, abrilhantado pela 
Banda Filarmónica de Caba-
nas de Viriato, foi devidamen-
te adaptado às regras impos-
tas pela pandemia, que, ainda 
assim, permitiram reunir no 
quartel, entre outras indivi-
dualidades o vice-presidente 
da autarquia, José Batista; o 
comandante operacional dis-
trital, Miguel Ângelo David e 
o presidente da Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Vi-
seu, José Amaro, tendo como 
anfitriões Fernando Prazeres 
e Luís Fidalgo, presidentes 

da direção da associação e da 
Assembleia-Geral e Fernando 
Campos, comandante do cor-
po de bombeiros.

A festa 85.º aniversário da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Cabanas de Viriato acabou 
por decorrer a dois tempos e 
Jaime Marta Soares regressou 
à instituição, no dia 27 de se-
tembro, acompanhado por 
José Requeijo, secretário do 
conselho executivo da LBP, 
para homenagear, com a me-
dalha do Quadro de Honra os 
comandantes António Sousa 
Tavares e António Oliveira Re-
gadas, os chefes António Pes-
soa de Barros, Mário A. Gomes 
Campos, António Sousa Casta-
nheira, Carlos da Silva Tavares 
e José Pais de Sousa e ainda o 
bombeiro de 1.ª Fernando Bar-
ros Tavares. 

As insígnias – as “primei-
ras desta categoria a serem 
atribuídas no País”, conforme 
assinalou o presidente da LBP 

–, foram impostas por vários 
elementos dos órgãos sociais.

“Vim aqui com muito or-
gulho participar nesta singela 
cerimónia, mas de uma im-
portância muito grande” dis-
se Jaime Marta Soares dando 
enfase ao necessário e mais 
que justo reconhecimento a 
todos aqueles que no passado 

“deram o melhor de si para a 
existência desta casa” deixando 
um importante legado aos que, 
no presente, servem a causa.  O 
presidente felicitou os laurea-
dos desejando que o seu exem-
plo “sirva também para ajudar” 
os mais jovens “nos caminhos 
difíceis que entenderam tri-
lhar”
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TONDELA 

Subchefe José Gouveia agraciado com o crachá de Ouro

A atribuição do crachá de 
Ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP) ao sub-
chefe José de Jesus Gouveia 
constituiu o momento maior 
das comemorações do 97.º 
aniversário da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Tondela que se 
realizaram a 16 de setembro. 

José de Jesus Gouveia, agora 
com 78 anos, dedicou 36 anos, 
sete meses e dez dias aos bom-
beiros. Encetou o seu percurso 
de voluntário a 16 de janeiro 
de 1961 como aspirante. Após 
a recruta, passou a “bombei-
ro pronto” 2 de outubro desse 
mesmo ano e não mais parou 
construindo um percurso a 
pulso até alcançar o posto de 
subchefe em 1991. Em 1970, 
assumiu as funções de quar-
teleiro que manteve durante 
quatro décadas. Entretanto, 
em 1998 solicita a passagem 
ao quadro de honra deixando 
como legado ao corpo ativo a 
entrega e o exemplo. Refira-
-se que todos os seus quatro 
filhos lhe seguiram o percur-
so ainda que, presentemente, 
só o subchefe Carlos Alberto 
Correia de Jesus integre o qua-

dro ativo.
Na sessão solene foram 

ainda distinguidos com me-
dalhas de assiduidade da 
Liga dos Bombeiros Portu-
gueses, o 2.º comandante Rui 
Vale, bombeiro de 3.ª Hélder 
Santos (grau Ouro - 20 anos) 
e Bombeiro de 1.ª Bruno Ma-
chado e os bombeiros de 2.ª 
Fernanda Santos e Renato de 
Jesus (grau Ouro - 15 anos). 
Receberam a medalha pra-
teada, por 10 anos de bons 
e efetivos serviços os bom-
beiros de 2.ª Marcelo Silva e 
Paulo Videira e Ana Santos. 
Finalmente, foram distingui-
dos com a medalha de Cobre 
os bombeiros de 3.ª Ana Si-
mões, Carlos Salvador, Cân-
dido Santos, Leonel Sobral, 
Inês Dias, Gonçalo Pereira, 
Filipe Jesus, Nuno Coim-
bra, Rodrigo Sousa e Miguel 
Pombo. Devido aos cons-
trangimentos motivados 
pela pandemia as distinções 
serão posteriormente entre-
gues com a devida “pompa e 
circunstancia”, como salien-
taram direção e comando.

O programa, forçosamen-
te adaptado às novas regras, 
incluiu a inauguração do re-
novado quartel, após obras 
de ampliação e a bênção de 
uma ambulância de trans-
porte de doentes não ur-

CANTANHEDE 

Mais 13 dizem sim à causa humanitária

O quartel Cantanhede rece-
beu, recentemente, 13 novos 
elementos.

No dia em que a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cantanhede 
completou 118 anos de histó-
ria e outros tantos de bons 
serviços prestados à comuni-
dade – 24 de agosto – passaram 

a integrar este contingente 
da paz a bombeiros de 3.ª Cá-
tia Vieira, Gina Oliveira, Ana 
Filipa Bronze, Frederico Oli-
veira, Telmo Gomes, Marília 
Machado, Ângelo Melo, Ana 
Filipa Silva, Áurea Gomes, 
Carlos Andrade, Ricardo Sil-
va, Carla Cruz e Daniel Car-
doso.

gentes e um autotanque para 
apoio ao combate de incên-
dios urbano, meios que tradu-
zem um investimento supe-
rior a 150 mil euros.

A celebração do 97.º ani-
versário desta instituição do 
distrito de Viseu inseriu-se no 
programa comemorativo do 
feriado municipal de Tondela 
que se assinala a 16 de setem-
bro que incluiu ainda um des-
file motorizado.

Na mesma cerimónia fo-
ram promovidos a bombei-
ros de 1.ª João Pedro Oliveira, 
José Alberto Carvalho, Maria 
Leonor Torres, Rui Figueira, 
Ricardo Gil, Carlos Pato e Vera 
Borges e, a bombeiros de 2.ª, 
Maria Manuel Silva, Carlos Fi-
gueira, Joana Gonçalves, e An-
dré Reis. 

http://www.bombeirosdeportugal.pt
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ANIVERSÁRIOS

REGUENGOS DE MONSARAZ 

Autarca reconhece "exemplar cumprimento de missões"

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Re-
guengos Monsaraz assinalou, a 
6 de setembro, o 85.º aniversário 
com uma cerimónia muito sim-
ples e, necessariamente, menos 
participada, conforme se exige 
em tempos de pandemia.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, José Calixto, aproveitou 
a sessão para deixar “bem vinca-
da toda a gratidão para com to-
dos os soldados da paz”, a quem 
reconhece “o exemplar cumpri-
mento de missões, atos e servi-

ços altamente relevantes para 
a comunidade, para o Alentejo 
e para o País, através dos quais 
salvaram muitas vidas e bens 
ao longo dos 85 anos da sua 
História”.

Foi com o “crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros Por-
tugueses ao peito” que o edil 
falou de uma estreita ligação 
com a causa que, recordou, 
serve “ativamente desde 2006”.

Nas comemorações, que 
encerraram com o tradicional 
desfile motorizado pelas prin-

cipais artérias do concelho, 
marcaram, também, presen-
ça, o presidente da Federação 
de Bombeiros do Distrito de 
Évora, Inácio Esperança e o 
comandante operacional dis-
trital da Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC), José Ribeiro, 
que tiveram como anfitriões a 
presidente da direção associa-
ção aniversariante, Esmeralda 
Fama Lucena e comandante 
do corpo de bombeiros, Inácio 
Pacheco.

Pandemia impõe 
cerimónia diferente
TORRES NOVAS 
A Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
Torrejanos assinalou a 5 
de outubro o 89.º aniver-
sário com um programa 
necessariamente restrito 
face à situação pandémica 
que o País e o mundo en-
frentam.

Assim, bombeiros de 
serviço, quadro de coman-
do e elementos dos órgãos 
sociais assinalaram a data 
com o tradicional hastear 
das bandeiras, a romagem 
de saudade ao cemitério 
local e a entrega do emble-
ma de ouro aos associados 
que completaram 50 anos 
de ligação a esta institui-
ção de Torres Novas.

Esta foi “uma cerimónia 
diferente, mas com o mes-
mo sentido de sempre”, 
como assinalam os Torre-
jano numa nota à comu-
nicação social.

Foi notícia 
há duas décadas
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“Zero mortos na estrada, todos os dias”

Drones para aqui e drones para ali
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A cada ano durante 
o período de 
combate aos 
i n c ê n d i o s 
florestais só 
de uma coisa 
podemos ter 
certeza, ou 
seja, que os 
bombeiros, mais 

uma vez, estão na primeira 
linha com os meios que têm 
à mão para fazer o mesmo de 
sempre.

Depois dessa certeza, pese 
embora as dificuldades que 
os bombeiros sentem e que 
denunciam sem abandonar 

o seu posto, há também 
novidades e dúvidas que 
podem fazer querer que há 
mais meios no combate.

Este ano, mas com vários 
anúncios anteriores, de que 
agora é que era a sério o 
combate, falou-se de drones 
e do pipão de dinheiro 
que custaram. Mas que, foi 
dito, apesar do custo iriam 
beneficiar, e de que maneira, o 
combate. Mas, neste domínio, 
como em muitos outros, tem-
se provado que a montanha 
pariu o rato. Compraram 
meia dúzia, mas só metade ou 
menos que isso podem operar. 

Imagina-se que os sobrantes 
é para estarem na prateleira 
como elemento decorativo.

Enquanto isto acontece, é 
bom lembrar, os bombeiros 
continuam com os mesmos 
epis de há quatro ou mais 
anos, com viaturas com 
décadas e também a mesma 
determinação de sempre 
na defesa das florestas e das 
populações. Dirão alguns que, 
enquanto uns se entretêm  
com objetos que ainda não 
passaram de brinquedos, 
outros, diga-se bombeiros, 
levam as coisas a sério e agem 
como tal. A  FECHAR...
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Em abono da verdade, como 
se tem provado em muitas 
circunstâncias e noutros 
países, os drones podem ser 
auxiliares preciosos para 
a tomada de decisões em 
diferentes sinistros, inclusive 
florestais. Porém, julgo que 
não haveria necessidade do 
show off a que se assistiu no 
seu anúncio e no flop que se 
verificou, quando na verdade 
ainda não passava disso. A sede 
de mostrar serviço era muita, 
mas deu no que deu.

E os bombeiros, a ver esta 
caravana de tretas e vaidades a 
passar.

Sinistralidade
A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) assumiu-se como 
parceira institucional do pro-
jeto Every Day Without a Road 
Death (EDWARD) –  zero mortos 
na estrada, todos os dias –, que 
integrou a Semana Europeia da 
Mobilidade que decorreu de 16 
a 22 de setembro.

Assinaram esta ação em Por-
tugal, a Associação Nacional 
Centros Inspeção Automóvel 
(ANCIA) a Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) que, mais uma 
vez, se associaram pelo registo 
de zero mortes em acidentes ro-
doviários.

Considerando a situação epi-
demiológica, as entidades pro-
motoras decidiram assinalar 
esta data com a produção de um 
cartaz e de um vídeo alusivos ao 
projeto.

Refira-se que em 2019, em 
Portugal morreram nas estra-
das portuguesas 479 pessoas 
e que a Europa contabilizou 
70 mortes diárias, números 
trágicos que devem alertar os 
cidadãos para novos compor-
tamentos que permitam redu-
zir riscos e alcançar o objetivo 
“zero mortos na estrada, todos 
os dias”, até porque “todos so-
mos agentes da nossa própria 
segurança”, conforme frisa a 
secretária de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gas-
par, que, a par de outras entida-
des, dá a cara e o testemunho 
por esta iniciativa.

A este propósito registe-se 
que, segundo dados divulga-
dos, recentemente, pela Liga

de Bombeiros Portugueses, 
a sinistralidade na estrada é a 

causa principal de morte de 
bombeiros em serviço. Nas úl-
timas quatro décadas morre-
ram 233 bombeiros, sendo que

quase nove dezenas em 
acidentes viários, a maioria 
em deslocações no âmbito do 
combate a incêndios, mas tam-
bém em missões de socorro e 
de transporte de doentes.

Só este ano de 2020 perde-
ram a vida na estrada, na se-
quência de despistes de via-
turas, dois soldados da paz, 
o chefe António Neto Leal 
(Bragança) e Diogo Alves Dias 
(Proença a Nova).

Jaime Marta Soares em de-
clarações à comunicação so-
cial justifica os números “com 
a necessidade de rapidez na 
atuação”, não os considerando 
“desproporcionados” face ao 
tipo e exigência das funções 
desempenhadas por estas mu-
lheres e estes homens “para 
quem o risco é uma atividade 
quase diária”.

“Muitas vezes são falhas me-
cânicas, são situações que não 
se explicam com falta de cuida-
do da condução ou irrespon-
sabilidade na condução. São 
situações que acontecem den-
tro do que é o risco de andar na 
estrada e em estradas como são 
as portuguesas”, defende o pre-
sidente da confederação.

O dirigente alude ainda à 
falta de cultura de responsabili-
dade nas vias nacionais, que se 
manifesta em muitas ocasiões, e 
que também atinge os bombei-
ros. E rejeita a ideia de falta de 
formação em condução de risco:

“Os bombeiros fazem exercí-
cio e formação dentro e fora de 
estrada”, frisa.

LU
SA
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