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"Os bombeiros são 
a espinha dorsal 
do sistema de 
emergência 
e proteção civil 
de Portugal".

DECIR  | Alerta máximoAlerta máximo

CNEMA recebe 
44.º congresso
A LBP vai a votos.
As eleições estão 
marcadas para 30 
de outubro em 
Santarém.  
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Jaime Marta 
Soares não 
é candidato
O presidente da LBP 
formalizou a não 
recandidatura nas 
eleições de outubro. 
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Vice-Presidente CE LBP

A vida não continua

BLOCO DE NOTAS

Rui Rama da Silva

É comum dizer-se que, 
após qualquer situação 
fora do comum que im-
plique aspetos negativos 
ou que altere eventuais 
rotinas, a vida continua.

Ora, a reflexão que 
gostaria de fazer hoje convosco 
orienta-se precisamente em sen-
tido contrário e contraria essa 
lógica, assente no pressuposto 
de que, depois da tempestade 
vem a bonança e tudo aquilo a 
que estávamos habituados.

A situação pandémica que te-
mos estado a viver, as profundas 
alterações nos nossos hábitos e 
rotinas, na nossa forma de estar 
em sociedade e nas próprias ati-
vidades, económicas também, 
dita que, em primeiro lugar, 
se torna cada vez mais difícil, 
quase impossível, restaurar ou 
retomar rotinas e hábitos anti-
gos e, em segundo lugar, e que 
tenhamos que nos reorganizar 
individualmente, socialmente e 
institucionalmente para seguir 
em frente.

A pandemia, de facto, tem 
correspondido a três, a saber, 
uma sanitária, uma social e ou-
tra económica. E cada uma de-
las em particular e da interação 
entre elas têm surgido situações 
que não se compaginam com os 
hábitos e rotinas que tínhamos 
anteriormente.

A vida como aprendemos, co-
nhecemos e fomos vivendo não 
continua. Na realidade, assume 
novas facetas e posturas que, 
contrariando o passado, se apre-

sentam de forma imperativa.
Todos os hábitos e rotinas an-

teriores foram alterados, modi-
ficados ou, pura e simplesmen-
te, suspensos. Isso prende-se 
com a vida de cada um de nós 
e, também, com as nossas insti-
tuições, associações e corpos de 
bombeiros.

As condições e os termos em 
que antes as nossas instituições 
funcionavam sofreram mudan-
ças que tendem a cristalizar-se 
em função das três pandemias e 
das suas consequências.

O transporte de doentes não 
urgentes, o socorro pré-hospi-
talar e o combates aos mais va-
riados tipos de incêndios foram 
obviamente visados nisso. E, se 
em todas essas situações se veri-
ficava estar-se no limite ou para 
além do seu custo real, acumu-
lando as associações e corpos 
de bombeiros essas situações 
deficitárias, constata-se agora 
que a resiliência destes e destas 

tem limites e está precisamen-
te a atingir uma fase de esgota-
mento que corre o risco de ser 
irreversível.

Teimosamente, pode dizer-
-se, a Liga dos Bombeiros Por-
tugueses há anos que tem re-
clamado dessa precisamente e, 
com maior frequência e acuti-
lância desde que a situação pan-
démica teve início há um ano.

Às fragilidades que já esta-
vam identificadas nas condi-
ções em que era feito o transpor-
te de doentes e o pré-hospitalar, 
e que recorrentemente levaram 
a Liga a exigir medidas do Mi-
nistério da Saúde, têm vindo a 
agravar-se de mês para mês. Já 
não basta apenas o acréscimo 
de custos provocados pela as-
sunção de equipamentos extra 
anticovid. De facto, a situação já 
se encontra para lá disso, peran-
te outros aumentos de custos 
associados, aos combustíveis, 
à manutenção, ao programa de 

renovação de viaturas, aos ven-
cimentos dos bombeiros que 
prestam esses serviços, aos cus-
tos administrativos e técnicos 
dos mesmos. A uma situação 
que já era crónica sucedeu outra 
ainda mais gravosa e profunda.

É uma soma longa de custos 
que vão exaurindo as associa-

ções e corpos de bombeiros. Em 
que as receitas obtidas há muito 
não cobrem e em que a defesa 
do facto das nossas instituições 
assumirem contornos huma-
nitários e voluntários constitui 
apenas justificação de mal paga-
dor do Estado.

Rever os protocolos para o 
transporte de doentes e para o 
pré-hospitalar, como a Liga tem 
defendido, não passa apenas por 
acrescentar cêntimos às tabelas 
em vigor. Esses modelos, foram 
aplicados ao longo de anos e, 
na maior parte dos casos, sem 
cobrir os custos reais dos respe-
tivos serviços. Hoje, por maioria 
de razão assente nessa questão, 
mas também nas mudanças 
que, por si, a pandemia trouxe, 
somos conduzidos implicita-
mente a uma profunda reflexão 
e a um caminho que leve a valo-
res e regras que, de uma vez por 
todas, se compaginem com a 
realidade.

A precaridade das situações, 
o seu eventual caráter transitó-
rio, não podem servir de des-
culpa ao Estado para, como se 
tem estado a assistir, continuar 
a autofinanciar-se através dos 
bombeiros, porque é disso que 
se trata. E, assim, a vida não pode 
continuar.
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Presidente LBP

"

"
As vulnerabilidades persistem 
como sempre alertámos

A avança a vacina-
ção dos bombei-
ros portugueses 
contra a Covid-19. 
Tratou-se do ar-
ranque de um pro-
cesso pelo qual 
muito lutámos 
junto do Governo, 
quer junto do Mi-

nistério da Administração Inter-
na, quer do Ministério da Saúde.

Inventou-se muita coisa, mas 
os resultados estão à vista como 
ao longo de muitos anos temos 
alertado. Depois veio o Tribunal 
de Contas (TC) comprovar mui-
to do que dissemos com a insis-
tência e regularidade que consi-
derámos importante.

O TC, como nós, não deixa 
de reconhecer algumas melho-
rias. Mal feito fora. Mas também 
aponta com veemência que ain-
da não foram todas concretiza-
das muitas medidas de preven-
ção e combate. Essa apreciação 
diz respeito a 2018 e 2019, mas 
de lá para cá o que se fez não foi 
suficiente para colmatar essas fa-
lhas nem para garantir padrões 
de eficiência, por um lado, e de 
eficácia, por outro, na concreti-
zação dessas medidas.

Neste domínio, como nou-
tros, é lógico concluir que não 
basta anunciar as medidas, pôr-
-lhes dinheiro em cima e legislar 
para que as coisas aconteçam. Na 
realidade, cada uma dessas eta-
pas tem muito que se lhe diga, 
nomeadamente, a necessidade 
imperiosa de auscultar e envol-
ver os parceiros. Não basta cum-
prir a formalidade de acrescen-
tar no final da lei que a Liga dos 
Bombeiros Portugueses foi ouvi-
da quando no mesmo local não 
se divulgue quais foram as pro-
postas alternativas e sugestões 
que a confederação fez e que no 
final não foram tidas em conta 

na elaboração dessa lei.
O TC aponta persistentes vul-

nerabilidades, nomeadamente 
na gestão do território e da 
vegetação. Tem sido isso que 
em diferentes fóruns, diri-
gentes, comando, bombei-
ros, todos temos dito. Não 
se trata de sabotar ou des-
valorizar seja que iniciati-
va for. Trata-se de encarar as 
situações com verdade, com 
rigor, com exigência, com 
frontalidade e tecnicidade.

O país dá ares de muito rico 
quando malbarata muito co-
nhecimento, algum porventura 
empírico, mas comprovado, ou-
tro acumulado também pelo co-
nhecimento da realidade, mas 
já assente em conhecimento 
técnicos e científicos, entretan-
to adquiridos, que ao longo dos 
anos foi acumulado pelos bom-
beiros, nomeadamente no com-
bate ao fogo rural e florestal.

Pouco se trata de recolher e 
sistematizar esse manancial de 
conhecimentos, valorizando-
-os e dando-lhes a devida e me-
recida expressão, para depois 
os acrescentar, eventualmente 
com dados novos, conhecimen-
tos novos colhidos de outras 
fontes e que estabeleçam um 
corpo homogéneo que respeite 
a realidade do país e as suas par-
ticularidades.

O TC salienta que o modelo 
de organização territorial pre-
visto, em setembro de 2020, esta-
va executado em apenas 30 por 
cento. Tal grau de concretização 
deixa muito a desejar também 
sobre tudo o que se associa a 
isso no âmbito da proteção e do 
socorro.

Importa acima de tudo que, 
como é comum dizer-se, não 
se pretenda fazer a casa a par-
tir do telhado, mas dos funda-
mentos, dos alicerces. Fazê-lo 

ao contrário, como tantas vezes 
tem acontecido no sector, pode 
resultar em termos mediáticos, 

mas, na prática está condena-
do ao fracasso.

Isso tem acontecido de 
certa forma com base na-
quilo que podemos ape-
lidar de um experimenta-
lismo calculado, ou seja, 
atirar ao ar ideias e projetos 

sem testá-los devidamente.
O impacto negativo fica 

então à vista, como temos as-
sistido, mas quem o faz sabe 
os poucos riscos que corre, já 
que os bombeiros, sublinhe-se 
sempre, estão no terreno, estão 
atentos e disponíveis e como, fi-
cou provado, intervêm sempre 
para tapar os buracos das ideias 
peregrinas e inconsistentes que 
outros lançaram ao ar como sal-
vadores da pátria.

Não é isso que temos visto a 
cada passo no combate aos in-
cêndios rurais e florestais? Cla-
ro que é.

Que bom seria que, além dos 
nossos alertas de muitos anos 
para a falta de gestão da flores-
ta, o seu desordenamento, o seu 
abandono e a falta de prevenção 
a sério, víssemos concretizadas 
medidas que preconizámos ou 
a que demos o nosso apoio, mas 
que não foram concretizados.

Há áreas apontadas pelo TC 
executadas apenas entre 20 a 50 
por cento, a gestão de combus-
tíveis em 10 por cento e outras, 
nomeadamente o reforço das 
redes de defesa em zero por 
cento.

Quando se anuncia em cada 
ano a panóplia de meios para 
o combate, que se diz cada vez 
em maior número, importaria 
também justificá-los perante a 
ineficácia das percentagens de 
concretização de outras medi-
das apontadas genericamente 

para a prevenção.
Dir-se-á que continuamos a 

carregar no sistema com recur-
sos que não soubemos aplicar 
para prevenir. Mais do mesmo 
diremos nós. Continuamos a 
apostar na doença e não na cura 
esquecendo que, quanto mais 
apostarmos nas inúmeras e di-
versificadas vantagens da pre-
venção, nos mais diversos qua-
drantes, técnicos, paisagísticos 
e ambientais, menos teremos 
que empenhar meios humanos 
e materiais num combate que 
se traduz sempre em mitigar o 
prejuízo.

Como sempre, os bombeiros 
acreditam na defesa da floresta, 
nos inúmeros benefícios, so-
ciais, económicos e ambientais 
que isso representa. E têm dado 
sobejas provas disso. Contudo, 
não esperem deles uma atitude 
de passividade perante os atro-
pelos a que a floresta continua 
a ser sujeita, o sorvedouro de 
dinheiro por explicar que se 
diz aplicar nela, quando depois 
acabam por ser sempre eles os 
últimos a intervir e a ter que 
tentar corrigir os erros, as insufi-
ciências e as omissões de outros. 
Pese embora o eventual sucesso 
da propaganda e da sistemática 
esgrima dos recursos aplicados 
na floresta.

Os bombeiros, que continua-
rão a ser os fiéis e aplicados de-
fensores da floresta, é que veem 
passar os ditos recursos ao lado.

De uma coisa (entre muitas) 
temos a plena convicção que se 
nos têm ouvido, se têm seguido 
as nossas propostas o território 
florestal português, já hoje, esta-
ria bem diferente, para melhor, 
mesmo muito melhor. E disso 
temos não só a convicção, ou-
trossim, a absoluta certeza.

De uma coisa (entre 
muitas) temos a plena 
convicção que se nos 
têm ouvido, se têm 
seguido as nossas 
propostas, o território 
florestal português, 
já hoje, estaria bem 
diferente, para 
melhor, mesmo muito 
melhor. E disso temos 
não só a convicção, 
outrossim, a absoluta 
certeza.
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"A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) considera fundamen-
tal, e de toda a justiça, que as mu-
lheres e os homens, bombeiros, 
e quadros de comando que, nos 
últimos três anos, não tenham 
sido alvo de qualquer processo 
disciplinar, sejam condecorados 
com um louvor coletivo pelo es-
forço, pela coragem, determina-
ção, humanismo e solidariedade 
que demonstraram ao longo de 
todo o ano de 2020 e já parte de 
2021", defendeu a confederação 
por ocasião do Dia do Bombeiro 
Português, que uma vez mais, de-
vido à pandemia não foi devida-
mente comemorado.

DIA DO BOMBEIRO PORTUGUÊS | 
Liga pede "louvor coletivo"

Como forma de reconheci-
mento a quem tudo dá, Jaime 
Marta Soares anunciou que a LBP 
vai propor ao presidente da Auto-
ridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, Duarte Costa, que 
"atribua um louvor coletivo a to-
dos os Bombeiros Portugueses e 
aos seus quadros de comando, 
enquanto principais agentes da 
Proteção Civil em Portugal".

O Dia do Bombeiro Português 
é comemorado no último do-
mingo do mês de maio, mas mais 
uma vez, mas, aliás como aconte-
ceu em 2020, a efeméride não foi 
assinalada em festa.

Na extensa e sentida missiva 
enviada às associações e corpos 
de bombeiros do País, a confede-
ração sublinha que "a impossibi-
lidade de celebrar dignamente a 
efeméride não desvaloriza a data 
nem os objetivos que estão sub-
jacentes a ela".

Na mensagem pode ler-se, 
ainda:

"De facto, por maioria de ra-
zão, teria agora cabimento ce-
lebrá-la ainda com mais expres-
são e sentido de justiça para, em 
particular, assinalar a nobreza de 
caráter, a abnegação, o risco e a 
coragem com que os bombeiros 
Portugueses, há mais de um ano, 
lutam contra a pandemia e conti-
nuam a apoiar e a socorrer todas 
as pessoas que deles precisam.

No Dia do Bombeiro, com es-
pecial ênfase, falar de todas as 
mulheres e homens operacio-
nais é um gesto de agradecimen-
to e de reconhecimento para 
com elas e eles, que fazem da sua 
vida do dia a dia a defesa intran-
sigente das populações nas mais 
diversas e primordiais funções.

Há um século, na gripe espa-
nhola, nas cheias, nos grande 
incidentes e incêndios regista-
dos para a história, na gripe A e 
agora na pandemia de Covid-19, 
os bombeiros portugueses têm 
sido exemplares, bem demons-
trativos da sua elevação moral e 
ética em prol dos outros.

A dívida de gratidão das popu-
lações para com os seus bombei-
ros é imensa e nem sempre tem 
sido devidamente assumida e 
correspondida em apoios de que 
eles necessitam para manter e 
desenvolver a sua missão huma-
nitária.

No Dia do Bombeiro Portu-
guês, a LBP saúda todos os Bom-
beiros Portugueses. Testemu-
nha-lhes o seu enorme apreço e 
admiração e sublinha que, face 
à pandemia e perante todos os 
atos e sacrifícios por eles assu-
midos em 2020 e 2021 nesse âm-
bito, todos eles sem exceção são 
dignos merecedores do Prémio 
Bombeiro de Mérito. Todos serão 
sempre poucos para o muito que 
continuarem a fazer em prol das 
populações. Nos tempos que cor-
rem não é fácil ser-se bombeiro, 
nomeadamente voluntário. To-
dos eles sem exceção são credo-
res do respeito e admiração dos 
portugueses. Assim estes saibam 
merecer os grandes bombeiros 
que têm.

Por maioria de razão, 
teria agora cabimento 
celebrar a data ainda 
com mais expressão 
e sentido de justiça 
para, em particular, 
assinalar a nobreza de 
caráter, a abnegação, o 
risco e a coragem com 
que os bombeiros Por-
tugueses, há mais de 
um ano, lutam contra 
a pandemia e continu-
am a apoiar e a socor-
rer todas as pessoas 
que deles precisam

Sofia Ribeiro
Os Bombeiros Portugueses 

são hoje em dia cerca de 30 mil 
mulheres e homens que juraram 
defender  o seu semelhante pe-
rante todas as adversidades que 
no dia a dia vão surgindo, sejam 
eles acidentes rodoviários, fer-
roviários, aeronáuticas, inunda-
ções, corte de estradas, incêndios 
industriais, urbanos e florestais, 
qualquer outro tipo de acidentes 
ou catástrofes, bem como ainda 
o transporte de doentes urgentes 
e emergentes, incluindo os não 
urgentes a que todos os dias os 
bombeiros dão o seu primordial 
apoio.

Longe estávamos todos nós de 
imaginar que nos anos de 2020 e 
2021 nos reservava uma tamanha 
privação, ou seja a de ter que lu-
tar contra um inimigo invisível 
que nos assola e condiciona a 
nossa atividade e para a qual nos 
tivemos que inventar, ser criati-
vos e fazer das fraquezas, forças 
para podermos continuar a mis-
são de ajudar tudo e todos os que 
de nós necessitam. Estamos e 

"
"

continuamos a estar numa guer-
ra com duas frentes, em luta con-
tra o inimigo invisível da pande-
mia, e outra que engloba outras 
tantas situações, incêndios de 
vária ordem, nomeadamente, ru-
rais, florestais, industriais e urba-
nos, sinistros, acidentes e socor-
ro pré-hospitalar, entre muitos 
outros.

Nunca, mas nunca mesmo, 
voltamos as costas a esta luta, 
dando sempre a sua Vida pela 
Vida do outro Homem nosso Ir-
mão.

Tal, também, não teria sido 
possível, sem a preparação e a 
organização que em cada asso-
ciação humanitária e corpo de 
bombeiros nos quais foram de-
senvolvidas estratégias para ga-
rantir a eficiência e a eficácia dos 
operacionais que servem a causa 
do humanismo e do voluntaria-
do em Portugal" e que segundo 
a confederação, constituem "o 
maior exército de soldados da 
Paz e da Vida que existe em Por-
tugal".

CONFEDERAÇÃO
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CONFEDERAÇÃO

LBP | Jaime Marta Soares 
formaliza a não recandidatura 
Jaime Marta Soares, 
anunciou formal-
mente que não será 
candidato nas próx-
mas eleições agenda-
das para 30 de outubro. 
Após uma audiência 
com Marcelo Rebelo 
de Sousa, o presidente 
da Liga, reiterou que 
"os bombeiros devem 
merecer por parte do 
Estado reformas e apo-
ios à dimensão do que 
representam para o 
País."

O presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP), Jai-
me Marta Soares, sem surpresa, 
anunciou formalmente que não 
será recandidato ao cargo nas 
eleições agendadas para 30 de 
outubro, no Centro Nacional de 
Exposições e Mercados Agrícolas 
(CNEMA), em Santarém.

Após a audiência no Palácio 
de Belém, que serviu para con-
vidar o chefe de Estado o para 
presidir às cerimónias de inau-
guração da sede da confedera-
ção - prevista para setembro - e 
de encerramento do congresso 
eletivo, Jaime Marta Soares, em 
comunicado, revelou que "ao 
informar o Presidente da Repú-
blica da sua intenção de não se 
recandidatar a novo mandato" 
aproveitou o encontro "para 
elencar algumas das muitas tare-
fas a que deu corpo no exercício 
da sua presidência durante uma 
década". O momento serviu, ain-
da, para uma troca de impres-
sões sobre o que ficou por fazer, 
nomeadamente, a "definição de 
princípios orientadores para 

Depois de 12 anos no cargo, Jaime Marta Soares, abre espaço à renovação

NUNO ANDRÉ FERREIRA

regular a atividade laboral dos 
bombeiros através de Acordo 
Coletivo de Trabalho", mas tam-
bém "a urgência e premência 
do reforço de verbas da lei do fi-
nanciamento das associações de 
bombeiros", bem do aumento 
da "percentagem de apoio para 
o Fundo de Proteção Social do 
Bombeiro".

Jaime Marta Soares voltou 
a bater-se pela "bonificação da 
contagem de tempo de serviço 

para a reforma do bombeiro vo-
luntário", apelando, igualmente, 
por "legislação que reconheça a 
função de Bombeiro como sen-
do de alto risco". A audiência ser-
viu igualmente para o porta-voz 
da confederação alertar Marcelo 
Rebelo de Sousa para "a necessi-
dade de ser colocado um ponto 
final num acordo de base com 
o INEM, garantindo aos bom-
beiros a cobertura financeira 
dos custos reais assumidos pela 

prestação do serviço de socorro 
pré-hospitalar". 

Mais uma vez, na presença do 
chefe de Estado, o presidente da 
LBP frisou que "os bombeiros de-
vem merecer por parte do Esta-
do reformas e apoios à dimensão 
do que representam para o País e 
para a segurança das vidas e ha-
veres de todos os portugueses". 

No ato eleitoral dia 30 de ou-
tubro, que decorre entre as 16.30 
e às 18.30h., os bombeiros ele-

gem os novos órgãos sociais para 
o mandato 2022-2026, sendo que 
neste momento dois candidatos 
já estão no terreno a apresentar 
os respetivos planos de ação. 
António Nunes, ex-inspetor de 
bombeiros e António Carvalho, 
comandante dos Voluntários da 
Póvoa de Santa Iria e Presidente 
da Federação de Bombeiros do 
Distrito de Lisboa são os candi-
datos à sucessão de Jaime Marta 
Soares.
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As eleições para os órgãos sociais 
da Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) estão agendadas para 30 
de outubro, no Centro Nacional 
de Exposições e Mercados Agrí-
colas (CNEMA), em Santarém, 
segundo foi anunciado pela con-
federação, após um conselho na-
cional realizado no dia 26 de ju-
nho, em Vila Nova de Poiares.

Na ordem de trabalhos cons-
tava a "análise e votação do Rela-
tório de Atividades e Contas rela-
tivo ao ano de 2020", documento 
que mereceu a aprovação dos 
participantes. 

Os regulamentos do ato elei-
toral e do funcionamento do 

LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES | 
Santarém acolhe 44.º congresso

congresso, foram, também, 
apresentados, este sábado, aos 
conselheiros nacionais que, por 
unanimidade, sancionaram o 
local escolhido pela liga para re-
ceber este ato eleitoral, que mar-
ca o fim da presidência de Jaime 
Marta Soares 12 anos depois do 
histórico e disputado congresso 
de Peso da Régua. Cumpridos 
três mandatos, reforçados pelos 
resultados obtidos em Coimbra 
(2014) e, depois em Fafe (2017), a 
carismática figura dos bombei-
ros, com o sentido de dever cum-
prido, decidiu dar por terminada 
mais esta missão.

Conforme o jornal Bombei-
ros de Portugal anunciou opor-
tunamente, e até ao momento, 
disputam a presidência da con-
federação António Carvalho, 
comandante dos Voluntários da 
Póvoa de Santa Iria e presidente 
da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Lisboa e António Nu-
nes, presidente do Observatório 
de Segurança, Criminalidade Or-
ganizada e Terrorismo (OSCOT), 
antigo inspetor-geral da ASAE, 
mas com um percurso passado 
ligado aos bombeiros.

Neste fórum foram ainda de-
batidas, votadas e aprovadas por 
unanimidade e aclamação pro-
postas de atribuição das mais im-
portantes distinções honorificas 
da confederação, designadamen-
te a Fénix de Honra e os Colar e 
Grande Colar de Mérito.

Para além da escolha do novo 
Capelão Nacional de Bombeiros, 
a agenda de trabalho permitiu 
aos dirigentes e conselheiros 
nacionais, representantes dos 
18 distritos continentais e ilhas, 
debaterem outros assuntos im-
portantes para o presente e futu-
ro do setor que continua a ter de 
responder às mais distintas ocor-
rências, enquanto enfrenta estoi-
camente uma guerra com duas 
frentes: a pandemia e os fogos ru-
rais, como lembrou Jaime Marta 
Soares à comunicação social, em 
Vila Nova de Poiares.

Na ordem de trabalhos 
constava a "análise e 
votação do Relatório 
de Atividades e Con-
tas relativo ao ano de 
2020", documento que 
mereceu a aprovação 
dos participantes. 
Neste fórum, foram 
ainda debatidas, 
votadas e aprovadas 
por unanimidade e 
aclamação, propos-
tas de atribuição das 
mais importantes dis-
tinções honorificas da 
confederação.

Sofia Ribeiro

"
"

Vila Nova de Poiares recebeu o Conselho Nacional da confederação

CONFEDERAÇÃO
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ATUALIDADE

Foi ultrapassado o impasse com 
a Altice que, publicamente, veio 
lembrar que o contrato para gestão 
do Sistema Integrado das Redes de 
Emergência e Segurança de Portu-
gal (SIRESP) teria fim a 30 junho, 
sem que qualquer adenda, prorro-
gação ou salvaguardada tivessem 
sido asseguradas pelo Governo. A 
uma novela que durou várias se-
manas, e o jornal Bombeiros de 
Portugal, acompanhou, terminou 
com o anúncio da "atribuição de 
uma indemnização compensató-
ria de 11 milhões de euros à empre-
sa SIRESP S.A. para garantir, duran-
te o segundo semestre deste ano, 
o cumprimento das obrigações de 
interesse e serviço públicos". Ao 
fecho desta edição a comunicação 
social que afinal acordo viria a fe-

SIRESP | Solução transitória custa 13 milhões

Solução temporária assegura o sistema

SÉRGIO SANTOS

chado por cerca de 13 milhões. 
Sem incidentes, leia-se man-

tendo o normal funcionamento, 
o modelo transitório entrou em 
vigor no dia 1 de julho, ainda sem 
o visto Tribunal de Contas que che-
gou dias depois..

A decisão, aprovada em Conse-
lho de Ministros, coincidiu com 
a promulgação pelo presidente 
da República, Marcelo Rebelo de 

Sousa, do decreto-lei do Governo 
que define o modelo transitório 
de gestão, operação, manutenção, 
modernização e ampliação da rede 
SIRESP.

Esta solução temporária, segun-
do o ministério de Eduardo Cabri-
ta, "destina-se a assegurar o fun-
cionamento ininterrupto da rede 
SIRESP após o dia 30 de junho e por 
um período máximo de 18 meses, 

A SIRESP, SA tem como 
missão planear, gerir, 
manter e modernizar 
a rede SIRESP - Sistema 
Integrado de Redes 
de Emergência e Segu-
rança de Portugal. Fun-
dada em 2005 como 
uma em-presa privada 
é, desde 1 de dezembro 
de 2019, pertence ao 
domínio integral do 
Estado, susten-tada, 
até 30 de junho, por 
parceria público-priva-
do com a Altice e a 
Motorola. 
Segundo revela uma 
recente auditoria do 
Tribunal de Contas, 
desde o início do con-
trato e até 2019 o Esta-
do gastou com o SIRE-
SP 519.302.336,67 euros.

Sofia Ribeiro
quando estará a funcionar o mode-
lo institucional – também criado 
pelo diploma promulgado ontem 
– de desenvolvimento da área das 
tecnologias, comunicações e co-
municações de emergência".

Em comunicado o ministério 
esclareceu que este modelo "in-
clui a área tecnológica da Rede 
Nacional de Segurança Interna, as 
comunicações, o 112.pt, as comuni-
cações de emergência e as bases de 
dados dos serviços e organismos 
da Administração interna". A ges-
tão desta estrutura fica "a cargo de 
uma entidade da administração 
indireta do Estado, a criar e com a 
sua orgânica e estatutos a aprovar 
no prazo de 180 dias, que integrará 
as valências existentes nos serviços 
e organismos tutelados pelo mi-
nistério".

Até lá, cabe à empresa SIRESP 
S.A. e à Secretaria Geral do MAI 
(SGMAI) "darem continuidade aos 
procedimentos de aquisição dos 
bens e serviços necessários ao fun-
cionamento ininterrupto da rede, 
o que abrange a sua conceção, for-
necimento, instalação, operação, 
manutenção, modernização e am-
pliação operacional e tecnológica", 
pode ler-se na nota à comunicação 
social.

A verba relativa à indemnização 
compensatória é assumida pelo 
orçamento da SGMAI, esclarece o 
ministério.

Jaime Marta Soares, presidente 
da Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) acompanhou o caso de 
perto tendo até reunido de urgên-
cia com o do CEO da Altice, Ale-
xandre Fonseca. Após o encontro, 
o porta-voz dos bombeiros de Por-
tugal deu conta de "preocupações 
redobradas", advertindo que cer-
tas "situações que não se compa-
decem com decisões tardias" que 
neste caso poderiam resultar num 
"apagão". 

"Há tempos perguntei ao Go-
verno qual era a situação e fiquei 
a saber o mesmo", assinalou, na 
ocasião, defendendo que "os bom-
beiros têm como ferramenta fun-
damental para o exercício das suas 
atividades as comunicações e as co-
municações com base no SIRESP". 

"Sabemos que o passado foi ne-
buloso, perigoso e não queremos 
que se repita. E para que isso não 
aconteça precisamos e ter uma fer-
ramenta adequada de comunica-
ções", frisou o presidente da confe-
deração, reconhecendo, contudo, 
que o sistema "melhorou substan-
cialmente" nos últimos anos. 

Para adensar este folhetim, o 
presidente da empresa gestora da 
rede de emergência, general Ma-
nuel Couto, demitiu-se, alegando 
questões pessoais, mas o lugar dei-
xado vago foi de imediato ocupado 
a Sónia Perdigão Neves, ex-quadro 
da Altice e até então vogal da SI-
RESP SA.

Não obstante várias falhas e la-
cunas, no passado, nomeadamen-
te nos trágicos incêndios de 2017, 
após a implementação de sistemas 
de redundância de transmissão e 
de energia o sistema usado pelos 
agentes da proteção civil parece, 
agora, responder às efetivas neces-
sidades de comunicação de emer-
gência, não havendo registo de in-
terrupções significativas depois da 
que permitiu sanar.

A SIRESP, S.A. tem como missão 
planear, gerir, manter e moderni-
zar a rede SIRESP - Sistema Integra-
do de Redes de Emergência e Se-
gurança de Portugal. Fundada em 
2005 como uma empresa privada é, 
desde 1 de dezembro de 2019, per-
tence ao domínio integral do Es-
tado, sustentada, até 30 de junho, 
por parceria público-privado com 
a Altice e a Motorola. 

Segundo revela uma recente 
auditoria do Tribunal de Contas, 
desde o início do contrato e até 
2019 o Estado gastou com o SIRESP 
519.302 336,67 euros.

Estrategicamente, a SIRESP SA 
está sob a alçada do MAI, com-
petindo à SGAI a coordenação, 
acompanhamento e manutenção 
da rede, a quem cabe, igualmente, 
assegurar o apoio técnico ao utili-
zador, nomeadamente através da 
implementação de um centro de 
contacto que garanta um atendi-
mento permanente e continuo às 
entidades utilizadoras para respos-
ta a eventuais dificuldades e solici-
tações.
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Decorreu, recentemente, na sede 
da Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP), em Lisboa, a cerimónia 
de entrega simbólica das três am-
bulâncias de socorro e dos equi-
pamentos de proteção individual 
(EPI) para combate a fogos flores-
tais adquiridos com os 250 mil eu-
ros da campanha "Natal a Meias" 
promovida mais uma vez, em 
2020, com o apoio da TVI.

A cerimónia contou com a pre-
sença do presidente da confede-
ração, comandante Jaime Marta 
Soares, da administradora da TVI, 
Cristina Ferreira, e do country ma-
nager do grupo Calzedonia, Marco 
Merchior.

O sorteio realizado, realizado 
dias antes, conforme já divulga-
do pelo jornal Bombeiros de Por-
tugal, determinou a entrega aos 
Voluntários da Cruz Branca (Vila 
Real), de Ourém (Leiria) e Albufei-
ra (Faro) uma nova ambulância de 
socorro (ABSC).

No decorrer da cerimónia o 
presidente da LBP sublinhou tra-
tar-se de uma circunstância muito 
feliz que, aliás, surge na repetição 
de outras, igualmente, patrocina-
das pela TVI e a Calzedonia, um 
momento de cidadania ativa e de 
demonstração de valores muito 
importante. Jaime Marta Soares 
aproveitou também para agrade-
cer aos portugueses que participa-
ram na campanha com aquisição 
de meias, não deixando, contudo, 
de lamentar a "demissão do Esta-
do" de uma missão que estes me-
cenas chamam a si.

O dirigente lembrou ainda que 
os equipamentos e viaturas ago-
ra disponibilizados mais não são 
que ferramentas com que os bom-
beiros podem fazer melhor aqui-
lo que já sabem muito bem fazer: 
"apoiar e socorrer os portugue-
ses". O mesmo responsável subli-
nhou, a propósito, o enorme esfor-
ço desenvolvido pelos bombeiros 
durante a pandemia COVID 19.

Cristina Ferreira e Marco Mel-
chior fizeram um balanço muito 
positivo de mais esta campanha 

CAMPANHA "NATAL A MEIAS" | Calzedonia e TVI 
voltam a equipar os bombeiros 

MARA JERÓNIMO

SOLIDARIEDADE

e manifestaram a disponibilidade 
para continuar a apoiar a causa.

A terceira edição desta popu-
lar ação solidária saldou-se num 
enorme sucesso que permitiu ain-
da entregar a corpos de bombei-
ros de todo o País mais 150 equi-
pamentos de proteção individual 
(EPI) para combate a incêndios 
rurais. Ditou o sorteio que rece-
bem mais cinco novos equipa-
mentos completos os quartéis dos 
Flavienses (Chaves) e também, de 
Vinhais, Montalegre, Portuenses, 
Matosinhos Leça, Carvalhos, Er-
mesinde, Mesão Frio, Mealhada, 
Fão, Soito, Maceira, Coimbra, Ton-
dela, Pombal, Egitanienses (Guar-
da), Idanha-a-Nova, Oliveira do 
Hospital, Nisa, Lagares da Beira, 
Castanheira do Ribatejo, Agualva 
Cacém, Sintra, Barreiro, Sacavém, 
Lagoa, Mourão, Alenquer, Alvalade 
e Dafundo.
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O primeiro dia julho determina 
o início da "época" de fogos e o 
consequente arranque da fase 
mais musculada do Dispositivo 
Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR). 

Para o denominado nível IV, 
que vigora até 30 de setembro, 
a Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC) 
anunciou um reforço no número 
de operacionais no terreno, que 
este ano são mais 231, sendo que 
117 são bombeiros e os restantes 
sapadores florestais. 

Assim, nos próximos dois me-
ses, estarão no terreno um total 
de 12.058 combatentes integra-

DECIR | Todos os meios disponíveis
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dos em 2.795 equipas, apoiadas 
por 2.656 veículos. Neste período 
são 60 os meios aéreos disponí-
veis no apoio às operações, exata-
mente os mesmos que em 2020. 
No âmbito do DECIR está em 
funcionamento, desde o passado 
dia 7 de maio, a Rede Nacional de 
Postos de Vigia, composta por 77 
pontos que permitem prevenir e 
detetar incêndios.

As novidades do dispositi-
vo deste ano prendem-se com 
as alterações da lei orgânica da 
ANEPC que instituiu a criação 
de cinco comandos regionais - 
Norte, Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo, Alentejo e Algarve – que já 
estão em pleno funcionamento. 
Em declarações à comunicação 
social, o comandante nacional 
da ANEPC, André Fernandes, as-
sinala a importância destas es-
truturas de decisão intermédia 
que visam agilizar o trabalho e 
a coordenação regional das dife-
rentes entidades envolvidas nas 
operações.

No DECIR21 estão à disposi-
ção da Força Especial de Proteção 
Civil da ANEPC três drones para 
a recolha de imagens térmicas 
o que possibilita, por exemplo, 
acautelar reacendimentos após 
os trabalhos de rescaldo e os de-
signados pontos quentes dos in-
cêndios. Estes equipamentos vão 
ser utilizados, sempre que neces-
sário, em todo o País.

André Fernandes deu ainda 
robustecimento da estratégia en-
cetada em 2018 com um uma re-
forçada aposta Núcleo de Apoio 
à Decisão Operacional da ANEPC.

Este ano, quando a dimensão 
ou perigosidade das ocorrências 
o justifiquem, voltam a voar os 
dois aviões que asseguram ações 
de monitorização dos incêndios, 
a captação de fotografias e a re-
colha de imagens, em vídeo com 
áudio.

Segundo este responsável 
tudo parece estar a postos para 
uma reposta eficaz até mesmo 
em matéria da preparação dos 
meios humanos. A prova-lo, não 
obstante as contingências im-
postas pela pandemia, as 437 

ações de treino operacional pro-
movidas este ano pela ANEPC 
que envolveram 5.225 formandos. 

Segundo, dados ainda provi-
sórios, do Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas 
(ICNF), entre 1 de janeiro e 21 

Segundo, dados ainda 
provisórios, do Insti-
tuto da Conservação 
da Natureza e das Flo-
restas (ICNF), entre 1 
de janeiro e 21 de julho 
de 2021, registaram-se 
4.784 ocorrências de 
incêndios rurais, que 
resultaram em 15.024 
hectares de área ardi-
da, sendo de assinalar, 
pela dimensão e pelos 
prejuízos causados, 
o fogo que deflagrou 
no sítio do Tojeiro, em 
Monchique e se esten-
deu a Portimão

Sofia Ribeiro
de julho de 2021, registaram-se 
4.784 ocorrências de incêndios 
rurais, que resultaram em 15.024 
hectares de área ardida, sendo de 
assinalar, pela dimensão e pelos 
prejuízos causados, o fogo que 
deflagrou no sítio do Tojeiro, em 

Monchique e se estendeu a Por-
timão, que terá reduzido a cinza 
cerca de dois mil hectares, nos 
quais se incluem 130 hectares de 
sobreiros e dezenas de produ-
ções agrícolas e apícolas, várias 
viaturas e armazéns.

INCÊNDIOS RURAIS

"
"
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No âmbito de uma auditoria ao 
Dispositivo Especial de Comba-
tes a Incêndios Rurais (DECIR) 
destinada a escortinar grau de 
execução das medidas da refor-
ma do sistema de prevenção e 
combate aos incêndios rurais 
preconizadas pelo Governo na 
sequência dos trágicos incêndios 
de 2017, o Tribunal de Contas che-
ga à conclusão que a missão não 
se encontra "integralmente con-
cretizada" e, assim sendo, avança 
com varias recomendações.

Os juízes dizem que a refor-
ma "está atrasada nalgumas ver-
tentes importantes", embora 
reconheçam a concretização rea-
lizadas de várias medidas nomea-
damente a nível do planeamen-
to e coordenação, mas, também, 

AUDITORIA | Juízes identificam várias lacunas
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no reforço dos meios - humanos, 
terrestres e aéreos - alocados ao 
combate. Ainda assim, o mesmo 
órgão assinala falhas na clarifica-
ção da lei vigente, na aprovação 
de documentos estratégicos e na 
operacionalização dos progra-
mas nacional e regional do siste-
ma de gestão integrada de fogos 
rurais.

O tribunal deixa recomenda-
ções à Assembleia da República, 
ao Governo, Agência para a Ges-
tão Integrada de Fogos Rurais 
(AGIF), à Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC) e até à Força Aérea, pe-
dindo a revisão dos diplomas 

que estão desajustados com 
novo Sistema de Gestão Integra-
da de Fogos Rurais e um progra-
ma orçamental que abranja a 
prevenção e combate aos incên-
dios.

Da mesma forma, os juízes 
"aconselham" a transferência 
dos seis helicópteros Kamov 
para a Força Aérea, bem como a 
reavaliação ao nível do posicio-
namento estratégico dos meios 
e o reforço da capacitação dos 
operacionais. O Tribunal de Con-
tas assinala ainda a necessidade 
de redefinição de um novo mo-
delo para o Sistema Integrado 
das Redes de Emergência e Segu-

O responsável da con-
federação sustenta que 
os juízes não registam 
"situações de ilegal-
idade, de irregulari-
dade", mas indicam a 
necessidade de fazer 
avançar medidas e 
"atrasadas em relação 
ao espaço e ao tempo 
em que deveriam ter 
sido concretizadas", 
afirmando mesmo que 
algumas "vão demorar 
anos a ser resolvidas".

Sofia Ribeiro
rança de Portugal (SIRESP).

Em declarações à comunica-
ção social, o presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) Jaime Marta Soares subli-
nha a "pedagogia" destas reco-
mendações.

O responsável da confedera-
ção sustenta que os juízes não re-
gistam "situações de ilegalidade, 
de irregularidade", mas indicam 
a necessidade de fazer avançar 
medidas e "atrasadas em relação 
ao espaço e ao tempo em que de-
veriam ter sido concretizadas", 
afirmando mesmo que algumas 
"vão demorar anos a ser resolvi-
das".

Jaime Marta Soares conside-
ra a apreciação "muito" cuida-
dosa que indica, ainda assim, 
uma inversão de sentido, para 
que possam ser respondidas as 
necessidades de investimentos 
ainda que considere "o País não 
tem orçamentos para fazer face à 
urgência medidas", salientou.

"Há questões que demorarão 
anos ou décadas a concretizar 
principalmente no que diz res-
peito ao planeamento e orde-
namento da floresta" considera, 
batendo-se pela "reformulação 
de mentalidades, pois este é, 
também, um problema cultural 
da sociedade portuguesa".

"
"

INCÊNDIOS RURAIS
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O presidente da Liga dos Bom-
beiros Portugueses insiste que 
a proteção da floresta para por 
uma "estratégia global" onde o 
cerne, mais uma vez, não está 
nos meios de combate, mas sim 
na estratégia de prevenção.

O comandante Jaime Marta 
Soares adverte de que "a floresta 
portuguesa continua doente", 
no dia em que arranca mais uma 
fase do dispositivo de combate 
aos incêndios rurais e florestais. 

O presidente da LBP afirma 
que" tem faltado coragem políti-

ALERTA | 
Problema 
não está 
no combate, 
mas na 
prevenção

MARQUES VALENTIM

ca para tratar a floresta nacional".
"Sabemos que a floresta por-

tuguesa cresce com uma faci-
lidade impressionante e isto 
obriga a uma estratégia global e 
de dimensão estrutural, não só à 
limpeza junto às populações, nas 
zonas industriais e nas estradas e 
caminhos" afirma o comandante 
Jaime Marta Soares em declara-
ções à TSF.  E sublinha que "não 
é com aspirinas baratas que se 
fazem esses tratamentos, tem 
de ser com antibióticos de boa 
qualidade e para isso é preciso 
ter coragem política para definir 
estratégias e legislação que efeti-
vamente nos diga que é por aqui. 
Isso não tem sido feito".

Redação

INCÊNDIOS RURAIS

O presidente da Federação de 
Bombeiros de Viana do Castelo, 
Germano Amorim, presidiu, no 
dia 1 de julho, à simbólica cerimó-
nia da receção dos elementos de 
reforço do Dispositivo Especial 
de Combate a Incêndios Rurais 
(DECIR), agora nível mais alto de 
empenhamento operacional.

Em nota à comunicação so-
cial, Germano Amorim considera 
que "o Alto Minho está agora me-
lhor preparado para combater o 
flagelo dos incêndios rurais com 
o reforço de 16 elementos e cinco 
viaturas dos Bombeiros do Beato 
e Penha de França, Lisboa", uma 
ajuda considerada "indispensá-
vel" para o distrito de Viana do 

VIANA DO CASTELO |  
Reforços chegam de Lisboa

Castelo. Os operacionais lisboe-
tas vão ficar hospedados no com-
plexo desportivo de Arcos de Val-
devez, até ao dia 30 de setembro. 

A cerimónia contou com a 
presença de Marco Domingues, 
comandante operacional distri-
tal (CODIS), o 2.º CODIS Paulo 
Barreiro, António José da Cruz, 
comandante dos Sapadores de 
Viana do Castelo, Filipe Guima-
rães, comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Arcos de Valde-
vez, José Freitas, comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Ponte 
da Barca.

Neste âmbito, dias depois, a 
Federação dos Bombeiros do Dis-
trito de Viana do Castelo e CIM 

Alto Minho celebram protocolo 
de colaboração para comparti-
cipação na alimentação e aloja-
mento desta equipa, fora do tea-
tro de operações, já que, quando 
empenhada no combate aos in-
cêndios, as despesas são assegu-
radas pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC).

O documento foi assinado na 
Vila Moraes em Ponte de Lima, 
num encontro que reuniu a 
maioria dos presidentes das au-
tarquias do distrito de Viana do 
Castelo, bem como os respon-
sáveis do Comando Distrital de 
Operações de Socorro (CDOS) de 
Viana do Castelo.
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RECONHECIMENTO

Sofia Ribeiro

Foi desativado o dispositivo de 
proteção e socorro ao ponto 
mais alto do território nacional, 
com o registo de sucesso, confor-
me frisa a secretária de Estado da 
Administração Interna, Patrícia 
Gaspar, numa "mensagem de 
consideração por quem (…) dá 
o melhor si", neste caso os ope-
racionais que integram esta bri-
gada, criada no âmbito do Plano 
Operacional Nacional da Serra 
da Estrela (PONSE).

A governante considera que 
com "planeamento, esforço in-
dividual e coletivo, foi possível 
"manter os níveis de operaciona-
lidade em todas as missões", não 
obstante a perigosidade deste 
teatro de operações, agudizada 
pelas adversas condições meteo-
rológicas.

"Estou ciente de que a contin-
gência da pandemia da Covid-19 
levou a uma realidade diferente 
que obrigou a repensar a for-
ma de trabalhar e a organização 
a que estávamos habituados", 
assinala Patrícia Gaspar que re-
conhece,, igualmente que nem 
sempre é possível "garantir as 
condições" às dezenas de opera-
cionais que integram o disposi-
tivo, reafirmando, contudo, "o 
compromisso em continuar a 
trabalhar com o firme propósi-
to de construir um sistema de 
proteção civil cada vez mais mo-
derno, robusto e sustentado, no 

qual o papel de cada um de vós 
seja reconhecido e valorizado".

Integram este dispositivo 
elementos dos corpos de bom-
beiros voluntários da Covilhã, 
Loriga, São Romão, Gouveia, Seia 
e Manteigas, e, também, o Gru-
po de Resgate em Montanha da 
Força Especial de Proteção Civil 
(FEPC) da Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), a Unidade de Emergên-
cia de Proteção e Socorro (UEPS) 
da Guarda Nacional Republica-
na (GNR), o Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM) e 
ainda por outros meios qualifi-
cados para responder a ocorrên-
cias numa época  que aumenta 
o afluxo de visitantes à Serra da 
Estrela. 

A todos estas mulheres e estes 
homens, Patrícia Gaspar deixa 

PONSE | Patrícia Gaspar enaltece 
missão do dispositivo

BOMBEIROS DE MANTEIGAS

"Estou ciente de que a 
contingência da pan-
demia da Covid-19 
levou a uma realidade 
diferente que obrigou 
a repensar a forma de 
trabalhar e a organi-
zação a que estávamos 
habituados".

Foi desativado o dispositivo de proteção e socorro ao ponto mais alto do território nacional

um "muito obrigada pela dedica-
ção, pelo profissionalismo e por 
manterem o ânimo, mesmo nos 
momentos mais difíceis".

As características naturais des-
te território conferem-lhe o esta-
tuto de ponto turístico de maior 
relevo de Portugal Continental, 
sobretudo quando a neve 'pinta' 
de branco a serra. Este aumen-
to de visitas, mesmo em tempo 
de pandemia, levou a ANEPC "a 
planear e operacionalizar, anual-
mente, um dispositivo conjunto 
específico para assegurar uma 
resposta eficiente e eficaz no âm-
bito da proteção e socorro"

A ativação do dispositivo im-
plica a criação uma unidade de 
comando e controlo de preven-
ção e resposta e um elevado nível 
de preparação das diversas forças 
que assumem esta missão.

BOMBEIROS DE MANTEIGAS
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Com o início do período refor-
çado do DECIR, dá-se início a 
mais uma época de combate aos 
incêndios rurais, que exige dos 
bombeiros um elevado desem-
penho, que pode ser comparado 
ao desempenho de um atleta 
olímpico, onde se atingem ni-
veis de desgaste físico e mental 
extremos. Esta condição exige 
uma preparação física adequa-
da, para fazer face às exigências 
que as ocorrências irão promo-
ver. 

A preparação física, além de 
promover a saúde física e men-

O combate aos incêndios rurais 
e o desgaste físico

ANEPC

tal dos bombeiros, também é 
um elemento fundamental para 
a sua segurança no decorrer das 
operações, pois aumenta a resis-
tência e a capacidade respirató-
ria, fator essencial para traba-
lhar em cenários mais exigentes 
com a presença de fumo, calor e 
declives acentuados. O aumento 
da condição respiratória,  permi-
te ainda uma melhor oxigena-
ção no cérebro, proporcionan-
do o incremento da capacidade 
de análise para os momentos de 
maior necessidade de decisão.

A preparação física pode aju-

ALERTA VERMELHO

dar os bombeiros a obter me-
lhorias significativas na saúde e 
na qualidade de vida, tais como:

• Melhoria na função car-
diorrespiratória

• Redução de fatores de ris-
co associados ao desen-
volvimento de doenças 
cardiovasculares

• Redução da gordura cor-
poral

• Diminuição da morbida-
de e mortalidade associa-
das a doenças crônicas

• Melhoria das funções cog-
nitivas

• Melhoria na qualidade do 
sono

• Prevenção da obesidade
• Diminuição da ansieda-

de.
Os planos de preparação físi-

ca devem ser adequados a cada 
bombeiro, pois as necessidades 
variam consoante as caracteris-
ticas de cada pessoa. Podem ser 
usadas como base as propostas 
constantes no Manual "Promo-
ção da Saúde e de um Estilo de 
Vida Saudável nos Bombeiros 
Portugueses" (ANEPC/DGS, 
2018), sendo que qualquer pla-

no, seja executado em ginásio 
ou não, deve ser sempre acom-
panhado de uma alimentação e 
hidratação adequadas.

O corpo e a mente são a prin-
cipal ferramenta de trabalho no 
combate aos incêndios: pela sua 
segurança, cuide deles.

Para mais informações ou es-
clarecimentos contacte a Divi-
são de Segurança, Saúde e Esta-
tuto Social da Direção Nacional 
de Bombeiros (ANEPC), através 
do telefone 214 247 100 ou do en-
dereço eletrónico: 
dsses@prociv.pt.
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ACONTECIMENTOS

"Face às circunstâncias atuais da 
evolução da situação pandémi-
ca em Portugal, com particular 
incidência na região de Lisboa 
e Vale do Tejo" a organização do 
Segurex decidiu adiar o certame 
para novembro.

O Salão Internacional de Pro-
teção, Segurança e Defesa -  Se-
gurex -, inicialmente agendado 
para dias 14, 15 e 16 setembro, é 
um evento bienal, "líder em Por-
tugal nas áreas da segurança e 
proteção".

Esta 19.ª edição, que decor-
rerá entre 16 e 18 novembro, na 
Feira Internacional de Lisboa 
(FIL) apresenta-se "com muitas 
novidades e soluções tecnológi-
cas" em resposta "às tendências 
e evoluções dos vários segmen-
tos do mercado, nomeadamente 
aos ligados à componente ele-
trónica, fator cada vez mais di-

SEGUREX | Pandemia adia certame
ferenciador nos serviços globais 
de segurança". 

Mantendo o envolvimen-
to dos setores habitualmente 
presentes, designadamente In-
cêndio, Socorro e Salvamento, 
Segurança de Pessoas e Bens e 
Segurança Eletrónica, esta feira 
reafirma a aposta na novidade 
e na inovação, dando espaço às 
empresas, que acompanham 
este desígnio com o desenvolvi-
mento de novos produtos, servi-
ços e equipamentos, contribuin-
do para o crescimento do tecido 
empresarial. 

Em 2019, o Segurex registou 
um crescimento da área expo-
sitiva e contou com a participa-
ção de cerca de 150 empesas e 
entidades, o que segundo o pro-
motor comprova "a força e dina-
mismo dos sectores do security 
e safety". 

"A missão Íris e a magia do conhe-
cimento" é um livro infantoju-
venil que se propõe simplificar, 
de forma didática, elucidativa 
e muito apelativa, "o ato de pe-
dir ajuda perante situações de 
emergência". A obra da autoria 
de Helena Coutinho com belís-
simas ilustrações de Carla Anjos, 
alerta para a importância de si-
nais ou sintomas que exigem a 
prestação de primeiros socorros, 
e aborda, entre outros, temas 
como suporte básico de vida. aci-
dente vascular cerebral (AVC), 
dor torácica, reação alérgica, hi-
poglicemia. 

Este verdadeiro manual de 
cultura de segurança, pedagógi-
co para crianças e graúdos, tem 
a assinatura de Helena Coutinho 
bombeira nos Voluntários de 
Marco de Canaveses, licenciada 

CULTURA DE SEGURANÇA  |  
"A missão Íris e a magia do conhecimento"

em Português e Inglês, pela Uni-
versidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, e pós-graduada em 
Intervenção em Crise, Emergên-

cia e Catástrofe, pelo Instituto 
Português de Psicologia.

Não deixe de aderir a esta im-
portante missão!
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DESTAQUE

O Ministério da Administração 
Interna (MAI) anunciou a criação 
de 110 novas Equipas de Interven-
ção Permanente (EIP). A sessão de 
assinatura dos respetivos proto-
colos esteve agendada para 23 de 
julho, em Mação, mas a morte dos 
dois bombeiros em Vinhais, no 
dia 22 acabou por ditar o seu adia-
mento para “data a determinar”.
Instituídas em 2001, estas equi-
pas são constituídas por cinco 
elementos cada, que estão em 
permanência nos quartéis para 
responder a qualquer ocorrência 
urgência e emergência registada 
nos respetivos concelhos.
Segundo o MAI com estas 110, os 
quartéis portugueses contam, 
no total, com são 516 EIP proto-
coladas, mas apenas 359 estão a 
operar, o que contas feitas traduz 

EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE | 
Quartéis "ganham" mais de 900 profissionais
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um reforço de 1.807 contratados, 
a grande maioria desde 2017, a 
reboque da reforma do sistema 
de emergência e proteção civil 
preconizada pelo executivo socia-
lista que assenta na “profissiona-
lização dos corpos de bombeiros 
voluntários" e que resulta de um 
esforço partilhado da Autoridade 
nacional de Emergência e Pro-
teção Civil (ANEPC) e das autar-
quias.
Estas EIP vão servir 88 municí-
pios dos 18 distritos de Portugal 
Continental correspondem a sete 
primeiras equipas, 102 segundas 
e uma terceira para guarnecer o 
quartel de Ponte de Lima, no dis-
trito de Viana do Castelo.
O Ministério da Administração 
Interna defende ainda que as 
Equipas de Intervenção Perma-
nente são “formadas por bombei-
ros profissionais” com “elevada 
especialização” e conhecimentos 
em valências diferenciadas para 
atuarem em diferentes cenários. 
A estas mais 100 novas equipas so-
mam-se outras 60 que, no passado 
mês de abril, foram formalmente 
apresentadas no Auditório Muni-
cipal de Vendas Novas, no distrito 
de Évora.
Nessa sessão, presidida pelo mi-
nistro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, participaram 
os presidentes da Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP) Jaime 
Marta Soares, e da Autoridade Na-
cional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC), Duarte Costa e o 
presidente da Câmara Municipal 
de Vendas Novas, Luís Dias.
Na ocasião, Jaime Marta Soares em 
nome da LBP congratulou-se com 
este reforço de meios humanos 
“pelo qual a confederação muito 
se tem batido”, salientando que 
o objetivo primeiro de garantir 
“a existência de uma EIP por cor-
po de bombeiros foi alcançado”, e 
que, presentemente, muitos quar-
téis contam já com uma segunda 
equipa.  O dirigente lembrou 
ainda que, mercê da persistência 
reivindicativa dos bombeiros foi 

possível, nesta matéria, fazer em 
apenas três anos muito mais do 
que nos 17 anteriores, e triplicar o 
número destas equipas especiali-

O Ministério da Ad-
ministração Interna 
(MAI) anunciou a 
criação de mais de 110 
novas Equipas de In-
tervenção Permanente 
(EIP).  
A estas somam-se ou-
tras 60 que, no passado 
mês de abril, foram 
formalmente apre-
sentadas no Auditório 
Municipal de Vendas 
Novas.

zadas. 
Estas 60 brigadas de reforço, já 
servem em todos os 18 distritos do 
território continental e num total 

de 48 municípios. Neste caso, das 
seis dezenas de quartéis beneficia-
dos, 21 receberam a primeira EIP e 
os restantes 39, segundas equipas."

"
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PRESIDENTE DA AUTORIDADE NACIONAL 
DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 
"Os caminhos não se sabem, fazem-se"

CARNAXIDE

D ias antes do iní-
cio da “época” de 
incêndios, o pre-
sidente da Auto-
ridade Nacional 
de Emergência 
e Proteção Civil 
(ANEPC), Bri-
gadeiro Gene-
ral José Manuel 

Duarte da Costa, falou ao jornal 
Bombeiros da Portugal come-
çando por assinalar o apreço e 
admiração pelas mulheres e os 
homens que, em todo o País, 
abraçam a causa.
Duarte Costa ingressou na 
ANEPC há pouco mais de três 
anos como comandante nacio-
nal e, desde então, granjeia a 
estima dos bombeiros e, assim 
sendo, não surpreendeu, nem 
mereceu reparo a escolha de 
Eduardo Cabrita para a sucessão 
do Tenente General Mourato 
Nunes.
No cargo desde novembro, 
Duarte Costa, logo na tomada 
de posse, deixou palavras de re-
conhecimento ao que designou 
de “inquebrantável força, ver-
dadeira coluna vertebral do sis-
tema de proteção civil, que são 
os bombeiros voluntários e os 
seus respetivos corpos de bom-
beiros” sustentando que “a sua 

permanente presença, junto 
daqueles que sofrem e necessi-
tam de auxílio, são o verdadei-
ro esteio do apoio que mitiga 
os males, aplaca o sofrimento e 
permite percecionar seguran-
ça”. 
Na mesma linha, até porque 
a relação com a Liga dos Bom-
beiros Portugueses (LBP) nem 
sempre foi fácil frisou estar 
“sempre disponível” para com 
a confederação e restantes 
representantes associativos, 
“procurar os caminhos e en-
tendimentos que permitam 
melhorar os processos forma-
tivos, de carreira, de sustenta-
bilidade e de um profissiona-
lismo dentro do voluntariado, 
matriz única e incontornável 
do desapego de uns a favor de 
tantos”.
A equipa do jornal Bombeiros 
de Portugal foi conhecer o mi-
litar, mas também o homem 
que os operacionais parecem 
ter recebido de braços abertos 
e sem grandes reservas, como 
um dos seus… 
Tinha alguma anterior ligação 
ao mundo dos bombeiros?
Não, nem familiar, nem profis-
sional. Na realidade o primeiro 
contato com o a estrutura deu-
-se, quando assumi as funções 
de Comandante Nacional. Tive 
de me preparar para entrar 
neste mundo, tive de perceber 
e nessa época, contei, obvia-
mente, com várias ajudas. 
Eu acredito que os caminhos 
não se sabem fazem-se. Primei-
ro é preciso trilhá-los, porque 
só a teoria não chega e, assim 
sendo, logo após a minha to-
mada de posse, andei por todo 
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o País, reuni-me com os co-
mandantes de corpos de bom-
beiros e depois tive de visitar, 
estar presente quer nas ativida-
des operacionais e formativas, 
quer nos encontros mais lú-
dicos. Posso dizer que fiz uma 
emersão ao mundo dos bom-
beiros.
Sendo este um meio com tan-
tas especificidades, assimetrias 
e realidades distintas, foi fácil, 
para um militar de carreira, 
abraçar esta missão?
Foi extremamente fácil. Toda a 
minha vida lidei com soldados. 
Comecei aos 18 anos na Acade-
mia Militar e foi sempre o que 
fiz até vir para a Proteção Civil. 
O que eu encontrei aqui foi 
um grupo de soldados que em 
vez de fardar de verde, farda de 
vermelho, em vez de comba-
ter guerra para alcançar a paz, 
combate na paz para a manter. 
Como no fim de contas o san-
gue que a todos corre nas veias 
é igual e vermelho, sim, sinto-
-me em casa.
Para não fugir terminologia 
militar, qual foi a estratégia 
usada para garantir o êxito da 
comissão? 
Abertura de espírito. Qualquer 
pessoa nas funções de coman-
dante nacional deve ter esta 
atitude com bombeiros. O que 
fiz foi colocar-me à considera-
ção deles, não sendo distante, 
mas antes marcando presen-
ça nos vários teatros de ope-
rações, estar constantemente 
junto dos bombeiros nos bons 
e nos maus momentos.
Qual foi o maior desafio?

O grande número de associa-
ções e de corpos de bombeiros, 
criaram-me algumas dificulda-
des… tantas que que os primei-
ros seis meses na ANEPC foram, 
fundamentalmente, ocupados 
com visitas e representações 
nos quartéis, o que acabou por 
funcionar como a pedra de to-
que para eu perceber que tinha 
uma vontade intrínseca de ser 
um deles, de pertencer ao gru-
po. Eu fardava de verde, tinha 
um background diferente, mas 
partilhávamos o desígnio de 
dar segurança aos portugueses. 
Como é óbvio, uns gostaram da 
minha abordagem, outros não, 
mas ninguém consegue agradar 
a gregos e a troianos.
Ainda assim, considero esta foi 
uma tarefa mais fácil do que, ini-
cialmente, vaticinei. Foi natural 
a convergência de objetivos e eu 
senti-me, no imediato, tão fami-
liarizado com aquela que era a 
missão dos bombeiros. 
Como saberá uma das críticas 
do setor à ANEPC prende-se 
com o facto desta estrutura co-
mandar um “exército” que não 
lhe pertence, não sentiu alguma 
resistência das “tropas”? 
Não. Foi extremamente fácil 
aceitar e ser aceite.
Assumi, como principio, não 
ter intenção de ensinar nada a 
ninguém. Eu queria aprender, 
conhecer o sistema, saber como 
trabalhavam e o que faziam es-
tas mulheres e estes homens.  
Queria apenas ser mais um en-
tre os pares… ser do grupo. Jul-
go que tudo isto ficou claro e foi 
bem entendido.

MARA JERÓNIMO | LBP
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"NInguém 
consegue 

agradar a 
gregos e a 
troIanos"

 
"TInha uma 

vontade 
Intrínseca de 

ser um deles 
[bombeIros], 

de  pertencer 
ao grupo" 

"Não 
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A minha conduta nas Forças Ar-
madas pautou-se por dar a mes-
ma importância ao trabalho do 
Estado Maior e ao operacional 
desenvolvido pelos soldados. 
Muitas vezes a distância que vai 
entre sermos aceites, ou não, é a 
capacidade de falar e de saber-
mos ouvir. Eu oiço toda a gente. 
Quando chegamos a órgãos de 
comando temos de estar sem-
pre disponíveis, não podemos 
ser ausentes ou distantes. Temos 
de dar cara em todos os momen-
tos. 
Já fala da causa e das coisas dos 
bombeiros de forma apaixona-
da…
Foi muito fácil apaixonar-me, 
porque, na realidade, sou um 
apaixonado pela causa pública. 
Alguém que larga a sua família 
para poder ir combater incên-
dios, arriscando a sua vida em 
prol da segurança das popula-
ções, para dar proteção e socor-

ro às pessoas são verdadeiros 
soldados e, portanto, foi ex-
tremamente fácil entrar neste 
mundo. 
Costumo dizer que o mais im-
portante para eu gostar rapi-
damente daquilo que estou a 
fazer é permitir que os outros 
gostem de trabalhar comigo, 
mas para isso é chamá-los para 
o meu lado. Essa aproximação 
às pessoas é essencial e foi o 
que fiz, coloquei-me à conside-
ração dos bombeiros.
Estas coisas da proteção civil 
e dos bombeiros, como diria 
Fernando Pessoa, primeiro 
estranham-se, mas depois en-
tranham-se e ficam-nos para o 
resto da vida. 
Nunca escondeu a empatia e 
a admiração pelos bombeiros 
voluntários... 
Naturalmente, dou-me bem 
com todos os agentes de prote-
ção civil, mas não escondo que 

junto dos bombeiros me sinto 
em família. 
Hoje estes operacionais têm 
uma grande capacidade téc-
nica, fruto de formação e pre-
paração extremamente pro-
longada e exigente, por isso, 
sublinho, o termo voluntário 
rotula apenas a forma como 
aderiram à causa, o que não in-
valida que as instituições, nas 
quais se incluem a ANEPC e a 
LBP, apostem mais e mais na 
formação e na profissionaliza-
ção destes elementos. 
Aliás, as equipas de interven-
ção permanente (EIP) surgem 

como desiderato do 22.º Go-
verno Constitucional para fo-
mentar uma maior formação e 
conferir enquadramento profis-
sional aos operacionais.
Depois de um tão claro inves-
timento na profissionalização, 
nomeadamente com a criação 
de centenas de EIP, faz sentido 
falar-se de voluntariado nos 
bombeiros?
Penso que essa é a matriz de fu-
turo, obrigatória. Não devemos 
perder a figura do bombeiro-vo-
luntário. Sou irredutível nesta 
questão, é essencial manter o 
voluntariado nos quartéis.
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Relembro que Portugal é um 
exemplo pela proximidade 
dos bombeiros com as popu-
lações. Este “cordão umbili-
cal” explica-se pela matriz do 
voluntariado. Por muito que 
tenhamos de fazer um esforço 
pela maior profissionalização 
– leia-se mecanismos que asse-
gurem perspetivas de carreira – 
não podemos deixar que perca 
essa matriz fundamental que 
leva um miúdo de 14 ou 15 anos 
a querer ser diferente, a querer 
ajudar, a querer ser bombeiro.
Se me perguntasse se existiam 
demasiados corpos de bombei-
ros eu responderia: se calhar 
até existem, tendo em conta 
a dimensão e características 
do nosso território. Contudo, 
esta ampla presença em todos 
os locais de Portugal cria a tal 
ligação forte à comunidade 
que alimenta o movimento vo-
luntário e agrega os filhos de 
todos portugueses. E será, mais 
uma vez, inevitável a compa-
ração com os soldados: nestes 
quartéis como dos de bombei-
ros não existem distinções de 
carácter social, de género de 
religião, de profissão, nada… 
somos todos iguais.
Com fim do serviço militar 
obrigatório, que incutia nos 
nossos jovens alguns valores, 
nomeadamente de cidadania, 
essa missão passou para os 
bombeiros que são das poucas 
instituições que ainda se afir-
mam e distinguem como uma 
verdadeira escola de cidadania.
Na verdade, os mais novos dão 
tudo como adquirido e rara-
mente se interrogam sobre 
qual a contribuição que dão ao 
Estado, à nação. E aqui os bom-
beiros têm um papel muito im-
portante, porque promovem 
valores princípios de cidada-
nia muito importantes, como 
a bandeira nacional, o respeito 
pelas hierarquias, também pe-
los mais velhos, fomentam o 
espírito de equipa, estimulam 
os objetivos de grupo, a partici-
pação coletiva e o trabalho em 
prol da humanidade. 
As EIP não criam elites nos 
quartéis, bombeiros de “pri-
meira e de segunda”?
Não existem bombeiros “de 

primeira e de segunda” uns 
têm uma carreira outros de-
dicam o tempo que podem à 
causa. Os bombeiros têm todas 
a mesma qualidade. As EIP per-
mitem dar estrutura e qualida-
de de resposta aos corpos de 
bombeiros. 
Se este é modelo em que me re-
vejo? É o possível. O ideal seria 
que equipas operassem 24 ho-
ras por dia, sete dias por sema-
na. Mas este é o caminho. Ain-
da assim, importa reforçar, que 
quando não estão as EIP, estão 
os voluntários para assegurar o 
socorro e por isso são uma for-
ça imprescindível.
Não alimento essas clivagens. 
O elemento que hoje não está 
EIP pode no futuro ser integra-
do.
Reconheço o enorme esforço 
do Governo que depois de uma 
primeira equipa já está a asse-
gurar segundas e terceiras EIP 
em vários quartéis.
Há muito que as associações 
humanitárias reclamam pelos 
incentivos que permitam fi-
delizar os voluntários à causa. 
As autarquias têm feito um es-
forço nesta matéria que, ainda 
assim, não é suficiente para re-
forçar ou pelo menos renovar 
os efetivos. O governo assumiu 
compromissos nesta matéria, 
como está o processo?
A questão dos incentivos deve 
ser enquadrada no campo polí-
tico que permite avaliar neces-
sidades e as possibilidades do 
País. 
Quando os recursos são escas-
sos, importa encontrar uma 
fórmula que garanta justiça 
na sua atribuição, pois quan-
to mais forem os beneficiários 
menos vão receber. Esta maté-
ria não pode ser dissociada do 
número de elementos verda-
deiramente empenhados na 
conduta operacional, para que 
o incentivo seja palpável.
Ao que sei a tutela e a Liga dos 
Bombeiros Portugueses conti-
nuam a trabalhar nesta maté-
ria. 
Os recursos humanos repre-
sentam uma enorme preocu-
pação, mas os equipamentos 
ou a falta deles inquieta o pre-
sidente da ANEPC?

Tenho uma preocupação per-
manente em relação aos equi-
pamentos de proteção indivi-
dual (EPI), algo que para mim 
é inegociável. Os nossos bom-
beiros têm de estar bem equi-
pados, a segurança não pode 
ser, nunca, descurada. 
Claro que importa garantir 
meios, nomeadamente, as via-
turas e não só para o combate 
aos incêndios rurais, até por-
que é crescente o número de 
ocorrências nos interfaces ur-
bano-florestais.
Contudo, não acho que os bom-
beiros tenham de ter tudo, mas 
antes o que, objetivamente, faz 
falta face aos riscos a que estão 
expostos dentro da sua área 
geográfica. 
Efetivamente, estamos a tra-
balhar nesta área. Em parceria 
com os bombeiros, e com base 
na análise de risco e das tipolo-
gias das ocorrências, estamos a 
avaliar as capacidades técnicas 
e até de formação para identi-
ficar necessidades. Temos de 
fazer escolhas, porque ter tudo 
não é possível. Insisto, os re-
cursos são escassos, por isso, 
temos de dar aos nossos bom-
beiros os meios que realmente 
precisam.
Exorto a liga a apoiar-nos nes-
te esforço do levantamento do 
que, efetivamente, faz falta nos 
quartéis até porque existem os 
quadros europeus de financia-
mento que permitem, a fundo 

perdido ou com uma comparti-
cipação muito pequena, adqui-
rir o equipamento necessário. 
As autarquias, com responsabi-
lidades em matéria de proteção 
civil, não podem ficar à margem 
deste processo.
Em pleno verão, a tal época crí-
tica de incêndios, está confiante 
na capacidade de resposta dis-
positivo?
Tenho uma grande confiança no 
dispositivo, quer no terreste e 
nos agentes de proteção civil no 
qual os bombeiros são a espinha 
dorsal, também no aéreo, bem 
como na articulação de esforços 
das várias entidades e nos meios 
de vigilância que este ano foram 
reforçados. 
Não escondo a enorme preocu-
pação com a segurança dos por-
tugueses e nestes incluo todos, 
designadamente os bombeiros.
Nos últimos três anos, porque só 
posso falar neste período, temos 
feito um esforço muito grande 
para garantir a segurança das 
populações e de redução da área 
ardida e os dados provam que a 
estratégia está a funcionar.
Continuo preocupado com a 
questão da prevenção até por-
que a solução não pode estar no 
combate. O sistema responde 
bem a um ou dois grandes in-
cêndios a partir daí a situação 
complica-se.
Quem falha na prevenção?
Todos nós, até porque todos so-
mos agentes de proteção civil.
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DESTAQUE

Covid-19 | Três em quatro estão vacinados
Os últimos dados fornecidos à 
comunicação social pelo coman-
dante nacional de emergência e 
proteção civil, André Fernandes, 
revelavam que três em cada qua-
tro bombeiros têm a vacinação 
completa contra a Covid-19. Se-
gundo a mesma fonte dos mais 
de 23.800 operacionais contem-
plados pelo plano de inoculação, 
83% receberam a primeira dose e 
76% as duas.  

André Fernandes avançou 
mesmo com outros números, 
sustentados na monotorização 
diária de casos nos quartéis na-
cionais, dando conta que 366 
corpos bombeiros estão a 100% 
não havendo por isso registo de 
infeções, enquanto em 68 estão 
identificados casos, mas em nú-
meros que não comprometem 
a normal atividade operacional. 

LUSA | EDUARDO COSTA
Ainda assim, a ANEPC estabele-
ceu que em situações agudas de 
contágio possam ser alocados 
recursos externos para que o so-
corro não fique a descoberto em 
nenhum ponto do País.

O mesmo responsável referiu 
que a estratégia de prevenção 
de contágios que vigorou o ano 
passado para os elementos mo-
bilizados para o dispositivo de 
combate a incêndios e para ope-
rações de socorro, foi readaptada 
a uma nova realidade que inclui 
um já avançado processo de vaci-
nação.

Pelo segundo ano consecuti-
vo, a proteção civil no geral e os 
bombeiros em particular enfren-
tam o enorme desafio de conci-
liar a época crítica de incêndios 
com a resposta a pandemia de 
Covid-19, sem prejuízo de todas 
as outras ocorrências.

INEM | LBP pede explicações

A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP) lamenta que o Instituto 
Nacional de Emergência Médi-
ca (INEM) "se tenha permitido 
deixar utilizar dinheiro que era 
destinado aos bombeiros, para a 
substituição de 75 ambulâncias 
de socorro", frisa a confederação 
em comunicado, após o Jornal de 
Notícias ter revelado um alegado 
"rombo" de 90 milhões nas con-
tas do INEM que impediu a re-
novação das ambulâncias afetas 
aos bombeiros. Ainda segundo 
o mesmo diário, "praticamente 
toda a verba dos saldos de gerên-
cia acumulados dos últimos anos 
pelo instituto foi canalizada para 
a compra de equipamentos de 
proteção individual (EPI) e ven-
tiladores para ajudar o Serviço 
Nacional de Saúde na resposta à 
pandemia".

Em nota à comunicação so-

cial, a LBP frisa que estava pro-
gramada e devidamente calenda-
rizada a progressiva substituição 
das viaturas afetas aos postos de 
emergência médica (PEM), "mui-
tas delas já obsoletas", E, assim 
sendo, a confederação pede ex-
plicações e reclama urgência na 
"reposição das ambulâncias em 
falta", 

No comunicado a LBP (re)
lembra que "os bombeiros asse-
guram cerca de 95 por cento do 
socorro coordenado pelo INEM", 
mas que as contrapartidas que 
daí recebem só representam o 
máximo de dois por cento das 
verbas geridas pelo Instituto".

Segundo Jaime Marta Soares 
"é chegada a hora dos bombeiros 
serem tratados com respeito e à 
altura da missão que cumprem 
e não como parentes pobres do 
sistema".

Entretanto, num esclareci-
mento enviado à agência Lusa, 

o Ministério da Saúde assegura 
que "estão a ser desenvolvidos 
todos os esforços para que a re-
novação das ambulâncias em 
funcionamento nos PEM, afetada 
pela pandemia da Covid-19, pos-

sa ser retomada tão rapidamente 
quanto possível".

Segundo a Saúde entre 2017 e 
2019 "o INEM estabeleceu proto-
colos para renovação de 195 am-
bulâncias PEM e procedeu à cria-

ção de 53 novos PEM", explicando 
ainda que o plano de renovação 
da frota do INEM prevê para 2021 
a atualização de 75 ambulâncias 
ao serviço dos bombeiros e que 
serão compradas novas viaturas.
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TRAGÉDIA
VINHAIS | Bombeiros de Portugal choram 
a morte de mais dois operacionais
Neuza Guedes, de 36 
anos, e Carlos Morais, 
de 22, operacionais do 
Bombeiros Voluntários 
de Vinhais morreram 
na sequência do de-
spiste da viatura em 
que seguiam para o 
combate de um incên-
dio rural.

"A Liga dos Bombeiros Portugue-
ses dirige sentidas condolências 
ao corpo de bombeiros, coman-
do e órgãos sociais da Associação 
Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Vinhais na sequên-
cia do grave acidente que viti-
mou dois dos seus operacionais 
e causa ferimentos em mais três, 
um deles com gravidade", foi des-
ta forma que a confederação, em 
nota à comunicação social, la-
mentou a tragédia que roubou a 
vida a mais dois soldados na paz.

Neuza Guedes, de 36 anos, e 
Carlos Morais, de 22, morreram 
na sequência do despiste da via-
tura em que seguiam para o com-
bate de um incêndio rural.

"Não obstante o presidente 
da LBP também o ter feito direta-
mente em contacto com o presi-
dente da direção e o comandante 
do corpo de bombeiros, certo de 
exprimir todo o sentir que nes-
te momento perpassa todas as 
mulheres e homens bombeiros", 
Jaime Marta Soares "entende 
ser o momento de testemunhar 
publicamente aos bombeiros 
portugueses em momento tão 
difícil o enorme respeito devido 
aos falecidos e feridos no trágico 
acidente e às suas famílias".

"A vida de um bombeiro é fei-
ta de riscos, de desafios, todos o 
sabemos. E, só por isso, são cre-
dores da admiração de toda a co-
munidade. Contudo, em muitas 
circunstâncias levam o risco e 

AHBV VINHAIS

abnegação a tal ponto que pode 
por em causa as suas próprias vi-
das, como foi o caso", assinala o 
presidente da confederação. 

"Curvemo-nos perante a sua 
memória e o enorme significado 
que o seu sacrifício mais uma vez 
veio expressar e demonstrar", 
pode ainda ler-se no mesmo tex-
to.

Também, Marcelo Rebelo de 
Sousa lastimou a morte dos dois 
Bombeiros e, numa mensagem 
publicada na página da Presi-
dência, assinala ter contatado 
o comandante dos Voluntários 
de Vinhais "a quem manifestou 
a sua solidariedade pelas vidas 
perdidas no cumprimento de 
missão e endereçou uma rápida 
recuperação dos bombeiros feri-
dos". 

"Às famílias enlutadas, aos 
bombeiros de Vinhais e demais 
amigos" o chefe de Estado apre-
senta "sentidas condolências", 
assinalando, também, que esta 
"triste notícia patenteia o espí-
rito de entrega e serviço ao pró-
ximo, presente nas bombeiras e 
bombeiros de Portugal".

Em comunicado enviado às 
redações, o ministro da Admi-
nistração Interna, em nome do 
Governo, lamenta o sucedido e 
a perda das duas vidas. Eduardo 
Cabrita fala de "profunda triste-
za" da morte dos dois bombeiros. 

O dirigente endereçou "os 
mais sentidos pêsames à famí-
lia, aos amigos, aos Bombeiros 
Voluntários de Vinhais, à Asso-
ciação Humanitária de Bombei-
ros de Vinhais e aos Bombeiros 
de Portugal", e desejou o voto 
de "plena recuperação aos três 
bombeiros que ficaram feridos, 
um deles com gravidade, neste 
mesmo acidente".

A bombeira de 2.ª Neuza 
Guedes foi admitida no corpo 
de bombeiros de Vinhais 2002, 
como voluntária, a mesma con-
dição com que, o jovem bombei-
ro de 3.ª, Carlos Morais abraçou a 
causa há quatro anos. Bombeira de 2.ª, Neusa Guedes, 36 anos Bombeiro de 3.ª, Carlos Morais, 22 anos
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PÁIS
SÃO JOÃO DA MADEIRA | Cooperação inédita

O município passa, 
assim, a transferir 
uma verba ordinária 
anual de 150 mil euros, 
comparticipará nas 
despesas de investi-
mento e aquisição de 
bens e equipamentos 
e dará, igualmente, 
um incentivo, no val-
or de três mil euros, 
ao recrutamento de 
novos voluntários. À 
luz deste instrumento, 
ficará também estabe-
lecida a criação de uma 
comissão de acompan-
hamento da execução 
do contrato-programa, 
cuja constituição é da 
responsabilidade da 
Câmara.

O município de São João da Ma-
deira formaliza o primeiro con-
trato-programa com os bombei-
ros, uma cooperação até agora 
inexistente que o presidente da 
autarquia, Jorge Sequeira, clas-
sifica de "marco histórico" que 
permite institucionalizar e re-
gular "num quadro estável e per-
manente os subsídios" a atribuir 
à corporação sanjoanense, num 
claro reconhecimento da impor-
tância do serviço prestado às po-
pulações e ao concelho.

Após aprovação em reunião 
de Câmara Municipal e em As-
sembleia Municipal, o acordo foi 
já oficializado numa cerimónia 
nas instalações da Associação 
Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de São João da Madeira.

O município passa, assim, a 
transferir uma verba ordinária 

NUNO ANDRÉ FERREIRA

anual de 150 mil euros, compar-
ticipará nas despesas de inves-
timento e aquisição de bens e 
equipamentos e dará, igualmen-
te, um incentivo, no valor de três 
mil euros, ao recrutamento de 
novos voluntários. À luz deste 
instrumento, ficará também es-
tabelecida a criação de uma co-
missão de acompanhamento da 
execução do contrato-programa, 
cuja constituição é da responsa-
bilidade da Câmara.

Esta proposta, apresentada 
ao executivo pelo presidente da 
autarquia, reflete a importância 

Quartel recebeu cerimónia de formalização de parceria

dos bombeiros sanjoanenses 
que "garantem serviços essen-
ciais à segurança da população, 
tais como, o combate a incên-
dios, inundações, desabamen-
tos, socorro a acidentes e trans-
porte urgente de doentes, entre 
outros.

Segundo Jorge Sequeira, esta 
nova abordagem "traz segurança, 
certeza e previsibilidade à gestão 
dos bombeiros da nossa cidade". 
"O tipo e o montante de apoios 
a atribuir aos nossos bombeiros 
não pode estar dependente de 
decisões ocasionais, deve, antes, 

assentar em pressupostos opera-
cionais e racionais".

Carlos Coelho, presidente 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de S. 
João da Madeira, referiu no mo-
mento da formalização que este 
entendimento "é muito impor-
tante para quem está à frente dos 
bombeiros, porque sabe no iní-
cio de cada ano com o que é que 
pode contar para manter casa 
em funcionamento", assumindo 
em nome da instituição que está 
grato "por ao fim de vários anos 
a tentar foi, na pessoa deste pre-

sidente Jorge Sequeira, aberta a 
possibilidade de conseguir atin-
gir esse objetivo".

Este reforço no apoio aos 
bombeiros, assinala a autarquia, 
vem juntar-se a outras medidas 
tomadas pelo executivo camará-
rio, nomeadamente, o financia-
mento da Equipa de Interven-
ção Permanente (EIP); a criação 
do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Benefícios Sociais 
aos Bombeiros e o substancial 
aumento da verba anual previs-
to no orçamento do município 
para 2021.
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PAÍS

CASCAIS |  
Um milhão para centro histórico

A viatura permite 
pode operar nos cen-
tros históricos da Vila 
de Cascais e de outras 
localidades do 
concelho

A Câmara Municipal de Cascais 
decidiu atribuir à Associação 
Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Cascais um apoio 
de cerca de um milhão de euros 
para aquisição de uma autoesca-
da especial da marca "Magirus" 
fabricada na Alemanha.

Este novo equipamento que 
permite atingir 32 metros de al-
tura, é de menores comprimento 

e altura que as habituais e pode 
virar com os dois eixos, permitin-
do maior manobrabilidade, em 
particular, nos centros históricos 
da Vila de Cascais e de outras lo-
calidades do concelho onde até 
agora nenhuma outra viatura do 
género conseguia entrar.

Este apoio foi o maior até ago-
ra canalizado pela autarquia para 
a instituição com 135 anos de his-
tória. Comparativamente, a nova 
viatura vai custar tanto quanto o 
valor do quartel há 25 anos atrás.

É a única viatura do género 
existente na Área Metropolitana 
de Lisboa e a segunda do país.

Há precisamente 134 anos os 
Bombeiros de Cascais também 
importaram da Alemanha e da 
mesma empresa (Magirus) uma 
outra escada que, depois do res-
tauro ocorrido há anos, continua 
a funcionar em pleno.

VILA FRANCA DE XIRA |  
Reforço financeiro equipara GIP e EIP

A Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira aprovou, recentemente, um 
reforço no apoio concedido aos bom-
beiros do concelho, destinado ao fi-
nanciamento dos grupos de interven-
ção permanente (GIP). 

Desta forma, pretende a autarquia, 
com uma verba anual suplementar de 
153.202,94 euros, equiparar em termos 
financeiros os GIP –  suportados inte-
gralmente pela câmara municipal –  às 
equipas de intervenção permanente 
(EIP) – custeadas em partes iguais pelo 
município e a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Esta é mais uma "medida de apoio" 
que visa evidenciar "a relevância da 
missão dos bombeiros na proteção e 

CM VILA FRANCA DE XIRA

socorro permanente às populações, 
tornada ainda mais evidente no atual 
contexto de pandemia", conforme as-
sinala a autarquia.

Integram, atualmente, os GIP 37 
operacionais, distribuídos e em pron-
tidão nos quartéis de Castanheira do 
Ribatejo, Alhandra, Vialonga e, tam-
bém em Vila Franca de Xira, Alverca 
do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria Pó-
voa que contam, ainda, com uma EIP 
cada, num total de total de 15 elemen-
tos.

Com o reforço financeiro agora 
aprovado o montante atribuído por 
este município aos corpos de bombei-
ros passa a ser superior a um milhão 
de euros anuais. Este município investe anualmente mais de um milhão de euros nos bombeiros
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"Assegurar a missão dos solda-
dos da paz, de que depende a se-
gurança e o bem-estar de toda a 
comunidade é uma prioridade 
maior", considera o município 
de São Brás de Alportel, que, re-
centemente, "tomou a iniciativa 
de reforçar o apoio aos soldados 
da paz, mediante a atribuição 
de um subsídio extraordinário 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL |  
Pandemia impõe apoio reforçado

Em 2020 o apoio concebido aos bombeiros chegou perto dos 400 mil euros

CM SÃO BRÁS DE ALPORTEL
de 35 mil euros".

O executivo aprovou, por 
unanimidade, esta proposta de 
apoio extraordinário à Associa-
ção Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de São Brás de Al-
portel, que visa "ajudar" a insti-
tuição a prosseguir a sua missão 
"num momento particularmen-
te difícil". Esta verba vem refor-
çar o apoio anual na ordem dos 
250 mil euros atribuído pelo 
município, no âmbito do pro-
tocolo de cooperação integrado 
no Plano Municipal de Apoio ao 
Associativismo, ao qual se so-
mam apoios a investimento e à 
criação de uma nova equipa, o 
que em 2020 totalizou, na globa-
lidade, "perto de 400 mil euros".

O apoio agora concedido é 
também sinónimo de "reconhe-
cimento pelo trabalho realizado 
pela associação e pelo batalhão 
de soldados da paz, guardiões 
da comunidade são-brasense", 
conforme salienta a autarquia.

O executivo aprovou, 
por unanimidade, 
esta proposta de apoio 
extraordinário à Asso-
ciação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários 
de São Brás de Alportel

Os Bombeiros Voluntários de Mar-
vão e o município firmaram, recen-
temente, um protocolo que se tra-
duz num apoio financeiro de 30 mil 
euros, que visa "suprir alguma in-
suficiência de recursos financeiros" 
nomeadamente para a aquisição 
de equipamentos, a realização de 
obras, ou o pagamento de salários 
e despesas correntes, que se adensa-
ram em contexto de pandemia". 

MARVÃO | Cooperação formalizada
CM MARVÃO

O acordo foi firmado 
nos paços do concelho 
pelo presidente da au-
tarquia, Luís Vitorino.

Na proposta, que formaliza a 
atribuição desta verba, é assinalado 
o "importante trabalho" desenvolvi-
do pelos bombeiros "em benefício 
de toda a comunidade" enquanto 
importantes parceiros "no levanta-
mento, previsão, avaliação e preven-
ção de riscos coletivos, assumindo a 
proteção e socorro de pessoas e bens 
em perigo, sempre que necessário", 
mas ainda na prestação dos "varia-
dos serviços de cariz social à popula-
ção e instituições do concelho, 

O acordo foi firmado nos paços 
do concelho pelo presidente da au-
tarquia, Luís Vitorino, e em repre-
sentação da Associação Humanitá-
ria dos Bombeiros Voluntários de 
Marvão a presidente, Cristina Novo, 
e o vice-presidente, Jorge Rosado.

PAÍS
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O valor final da requalificação 
da área operacional do quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Cascais e da inovação tecnoló-
gica "Smart Rescue" dos mes-
mos ascendeu a 700 mil euros.

Para assinalar a conclusão 
das duas intervenções comtem-
pladas no Orçamento Partici-
pativo (OP) de Cascais de 2018 
e 2019 o presidente da Câmara 
Municipal de Cascais, Carlos 
Carreiras, descerrou duas pla-
cas alusivas no interior do quar-
tel.

Qualquer das intervenções 
permitiu à partida alcançar 
grande economia de recursos 
financeiros e energéticos.

No primeiro caso, foi possí-

CASCAIS | Orçamento Participativo 
gera economias

Complexo recebe renovação orçada em 700 mil euros

AHBV CASCAIS
vel substituir a quase totalidade 
das janelas por outras com vi-
dro duplo, remodelar as cama-
ratas e todos os balneários bem 
renovar duas salas de formação.

Foram instalados quase duas 
centenas de painéis fotovoltai-
cos e solares que geraram gran-
de economias.

"Se não está fácil aumentar as 
receitas ao nível que desejamos 
para já estamos a reduzir as des-
pesas e com isso a garantir mais 
sustentabilidade à associação", 
defende o vice-presidente da di-
reção, Vitor Neves.

Os painéis fotovoltaicos, 
além de reduzir o consumo 
energético estão a permitir tam-
bém injetar energia na rede.

A segunda intervenção, na 

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Oei-
ras terá concluído o novo quar-
tel em janeiro de 2023. A cerimó-
nia de lançamento da primeira 
pedra ocorreu esta quinta-feira 
na presença do presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras, Isalti-
no Morais.

Os Bombeiros de Oeiras pas-
sam a dispor do dobro das áreas 
existentes no atual quartel e dei-
xam de sofrer os constrangimen-
tos sentidos de estarem localiza-
dos desde a fundação em pleno 
centro histórico da vila.

OEIRAS | Inauguração prevista para 2023
CM OEIRAS

Das sete associações de bombeiros voluntários 
do concelho esta é a última a ser beneficiada 
com novo complexo operacional. 
Para responder às exigências dos operacionais a 
autarquia prepara-se para investir 4.7 milhões 
de euros

O novo quartel, situado em 
Cacilhas de Oeiras, fora do cen-
tro urbano, vai ser erguido em 
três pisos com uma área supe-
rior a três mil metros quadrados.

O investimento final do novo 
quartel dos Voluntários de Oei-
ras ronda os 4,7 milhões de eu-
ros.

Das sete associações de bom-
beiros voluntários do concelho 
esta é a última a ser beneficiada 
com o apoio da autarquia que já 
havia custeado as obras de cons-
trução ou de ampliação dos res-
tantes quartéis.

PAÍS

área da inovação tecnológica, 
permitiu substituir toda a rede 
informática e outros equipa-
mentos por novos que permi-
tem alcançar novos patamares 
ao nível do tratamento da infor-
mação e da gestão da institui-
ção. Ao mesmo tempo permitiu 
dotar as salas de formação com 
equipamento adequado a no-
vas funções.

Além de Carlos Carreiras, es-
tiveram também presentes, o 
presidente da Assembleia Mu-
nicipal de Cascais, Pedro Mota 
Soares, os vereadores Joana Bal-
semão e Frederico Nunes, o pre-
sidente da União de Freguesias 
de Cascais Estoril bem como 
outros autarcas e responsáveis 
pela proteção civil municipal.
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Com o apoio da autarquia, a Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Arronches adquiriu, 
recentemente, uma nova ambulân-
cia de transporte múltiplo (ABTM). A 
nova viatura que permite a desloca-
ção de utentes sentados, em maca e 
cadeiras de rodas, tem um valor supe-
rior a 55 600 euros.

A presidente da Câmara Munici-
pal de Arronches, Fermelinda Carva-
lho, esteve no quartel para, simboli-
camente, fazer a entrega do veículo 
ao comandante do corpo de bombei-
ros, Ricardo Pinto, e ao presidente da 
direção da instituição, João Crespo, 
numa cerimónia que reuniu ainda, 
elementos dos órgãos socias e corpo 
ativo.

Numa breve declaração, Fermelin-
da Carvalho frisou que "apoiar estas 
instituições é um dever da autarquia", 
sublinhando que desde que assumiu 
a cadeira da presidência, o município 
"já ofereceu quatro ambulâncias aos 
voluntários", o que a somar a "outros 

ARRONCHES |  
Apoiar "é um dever da autarquia"

Investimento nos bombeiros já supera um milhão de euros

CM ARRONCHES
apoios", traduz investimento da au-
tarquia nos bombeiros que "já supera 
um milhão de euros". A presidente 
realçou "o bom trabalho desenvolvi-
do pela associação", revelando estar 
certa que "hoje com mais valências e 
com maior capacidade de resposta, a 
instituição pode continuar a prestar 
um bom serviço aos arronchenses.

O presidente da direção da asso-
ciação agradeceu à câmara municipal 
não só pela aquisição desta ambulân-
cia, mas por "todo o apoio concedido 
ao longo dos anos, imprescindível 
para o dia-a-dia da instituição". João 
Crespo referiu que este veículo é era 
uma necessidade para a renovação 
de "uma frota já com alguns anos de 
existência". O dirigente aproveitou a 
ocasião para fazer uma breve retros-
petiva do trabalho desenvolvido por 
este corpo de bombeiros do distrito 
de Portalegre, que apresenta "hoje 
maior operacionalidade" para qual 
contribuem os "dezanove elementos 
no quadro pessoal", que asseguram 
"um melhor serviço à comunidade".

"O futuro já chegou ao nosso quartel" 
é desta forma entusiásticas que, nas 
redes sociais, os Bombeiros Voluntá-
rios de Carcavelos e São Domingos de 
Rana anunciam a aquisição do primei-
ro veículo dedicado ao transporte de 
doentes (VDTD) "100% elétrico" que 
permite ao doente deslocações "mais 
cómodas, mais silenciosas e sem emis-
sões poluentes para meio ambiente".

Este investimento só foi possível 
com o "apoio integral" da Câmara Mu-
nicipal de Cascais, no âmbito do Orça-
mento Participativo (OP), que, regis-
te-se, tem permitido aos cinco corpos 
de bombeiros do concelho apostar em 
soluções sustentáveis, tanto ao nível 
do reequipamento como na moderni-
zação das áreas operacionais.

CARCAVELOS | Quartel aposta na sustentabilidade
AHBV CARCAVELOS

DE NORTE A SUL
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CASCAIS | Freguesia entrega equipamento
LUÍS BENTO

SETÚBAL | Sapadores têm nova ambulância
CM SETÚBAL

O dispositivo municipal de pro-
teção e socorro do concelho de 
Setúbal foi reforçado com de 
uma nova ambulância, num in-
vestimento de perto de 50 mil 
euros.

A ambulância, já ao serviço 
da Companhia de Bombeiros 
Sapadores de Setúbal, destina-se 
exclusivamente ao transporte e 
prestação de cuidados de emer-
gências pré-hospitalares e ainda 
ao apoio a atividades desporti-
vas e culturais. A viatura, do tipo 
B/ABSC, adquirida pela Câmara 
Municipal de Setúbal, tem como 
finalidade o socorro de doentes 
que necessitem de suporte bási-
co de vida durante o transporte.

O comandante dos sapado-
res, Paulo Lamego, assinala que 

A União de Freguesias de Cascais 
Estoril entregou aos Bombeiros 
Voluntários de Cascais um con-
junto de equipamentos no valor 
de quinze mil euros.

Trata-se de quatro leitores de 

Sofia Ribeiro

O presidente da di-
reção da Associação, 
Rui Rama da Silva, 
encontrava-se acom-
panhado do vice-pres-
idente, Vitor Neves, e 
do comandante, João 
Loureiro, além de vári-
os bombeiros.

parâmetros vitais, sacos para es-
quipamentos de pré-hospitalar e 
fardamentos de trabalho para os 
30 colaboradores operacionais 
da instituição.

A cerimónia de entrega de-
correu no parque de viaturas de 
saúde do quartel e contou com 
a presença do presidente da Câ-
mara Municipal, Carlos Carrei-
ras, do presidente da União de 
Freguesias, Pedro Morais, e mais 
três elementos do seu executivo, 
Marcelo Santos, João Oliveira e 
Maria Emília Sabino.

O presidente da direção da 
Associação, Rui Rama da Silva, 
encontrava-se acompanhado do 
vice-presidente, Vitor Neves, e 
do comandante, João Loureiro, 
além de vários bombeiros.

A cerimónia foi breve e en-
quadrou-se nas regras previstas 
no âmbito da pandemia, salva-
guardando o número de pessoas 
presentes bem como a distância 
entre elas.

o veículo contribui para "uma 
melhor qualidade do socorro à 
população". O responsável la-
menta, no entanto, "os condi-
cionalismos das regras da con-
tratação pública para comprar 
um bem essencial" para a popu-
lação, referindo-se à demora, de 
mais de um ano, da abertura do 
concurso publico até à legaliza-
ção da viatura. "Os procedimen-
tos são exatamente os mesmos 
que para outros bens ou servi-
ços."

A companhia dispõe, atual-
mente, de um efetivo de 111 bom-
beiros, dos quais 25 estão certifi-
cados pelo Instituto Nacional de 
Emergência Médica INEM para 
operarem com a viatura e mais 
45 aguardam recertificação.
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MESÃO FRIO | Autarquia reconhece "trabalho exímio"

A Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Mesão Frio 
acaba de reforçar meios com duas 
ambulâncias destinadas ao servi-
ço de transporte de doentes, o que 
traduz um investimento total de 
60 mil euros. Refira-se a câmara 
municipal comparticipou com 20 
mil euros da que na aquisição dos 
veículos.

A cerimónia de bênção das via-
turas, celebrada pelo pároco Luís 
Saavedra, para além dos órgãos 
sociais da instituição, comando e 
corpo ativo dos bombeiros mar-
caram presença os presidentes da 
Câmara Municipal de Mesão Frio, 
Alberto Pereira, e das juntas de fre-
guesia. 

O presidente do município na 
ocasião reconheceu e congratu-
lou "o trabalho exímio da direção 
do comandante, Paulo Silva", pois 
"apesar do momento contrapro-
ducente, em que a maior parte das 
associações de bombeiros passam 
por grandes dificuldades", Mesão 
Frio está contraciclo, mercê de 
"uma excelente gestão".  A autar-
quia "reconhece o trabalho que 
é feito diariamente, quer na luta 
pela sobrevivência desta associa-
ção, quer pelo socorro prestado às 
populações", disse

O edil assegurou que a autar-
quia continuará a atuar em colabo-
ração com os bombeiros, "garantin-
do os meios de socorro necessários 
à população, numa altura em que 
os gastos com equipamentos têm 
sido avultados". As despesas com 
o equipamento de proteção indi-
vidual (EPI), o elevado número de 
ocorrências e a exigência na dis-
ponibilidade de meios, tornaram 
fundamental reforçar esta parce-
ria, para assegurar a prontidão má-
xima destes operacionais. 

As ambulâncias foram apa-
drinhadas pelo presidente da di-
reção da associação, António Al-
meida e (a título póstumo) por 
Adelina Fonseca, colaboradora da 
instituição, falecida recentemente, 
um gesto denota "o carinho, o res-
peito e a amizade" de alguém será 
sempre recordada.

CM MESÃO FRIO

Mesão Frio está contraciclo, mercê de "uma excelente gestão", garante a autarquia

28 • bombeirosdeportugal.pt | julho . 2021

https://bombeirosdeportugal.pt/


"Este é o tributo ao maior exérci-
to de soldados da paz que existe 
em Portugal, na Praça mais bo-
nita da vila, que ficou, contudo, 
engradecida com este elemen-
to, não pelo monumento em si, 
mas pelo que significa na ho-
menagem aos soldados da paz", 
disse Jaime Marta Soares, na 
inauguração da obra escultória 
de Santos Carvalho, em Ferreira 
do Zêzere, numa cerimónia sim-
ples, mas marcante pelas senti-
das palavras dos oradores.

O presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses voltou 
a exortar os poderes políticos 
para estarem atentos à falta de 
recursos, humanos e materiais, 
nos quartéis porque, disse, "hoje 
o socorro já não se compadece 
com o toque da sirene" os opera-

FERREIRA DO ZÊZERE | 
Monumento homenageia bombeiros 

CM FERREIRA DO  ZÊZERE

cionais necessitam de condições 
de trabalho para responder com 
a prontidão e profissionalismo 
que as populações lhes exigem. 

Numa vila, em que obras de 
arte e esculturas a recordar per-
sonagens e momentos históri-
cos são poucas, foi oportuno o 
investimento deste município 
do distrito de Santarém. Depois 
de consultar vários artistas para 
a apresentação de propostas, a 
autarquia acabou por confiar 
a missão a Santos Carvalho, de 
Algueirão. O escultor de 54 anos 
de idade, revelou, em declara-
ções à comunicação social local 
que demorou dois meses no tra-
balho de criação e três meses a 
executar esta obra em estilo fi-
gurativo, constituída por cinco 
elementos que conjugam pedra 
e aço corten. O trabalho orçado 
em 19.700 euros, tem 3,70m de 
altura, 2,40 de largura e 40cm 
de espessura, e inclui, entre ou-
tras referências aos bombeiros, 
como a simbologia da chama, 
que insere o símbolo da associa-
ção humanitária.  

O edil Jacinto Lopes conside-
rou que esta obra dignifica não 
apenas os bombeiros deste con-
celho, mas todos os outros que 
servem o nosso País. "Os bom-
beiros são o melhor de nós", 
enfatizou apelando à união do 
setor em prol de um futuro mais 
auspicioso. A poucos meses de 
deixar as funções de presidente 
Câmara Municipal de Ferreira 
do Zêzere, Jacinto Lopes deixou 
uma certeza:

"Serei até ao fim dos meus 
dias um bombeiro sem farda".

Perante a formatura e, após 
a bênção do pároco Pedro Luís, 
também usaram da palavra o 
comandante do corpo de bom-
beiros, Mário Ferreira, o presi-
dente da assembleia geral da 
instituição, Nuno Benedito e o 
comandante das operações de 
socorro distrito de Santarém, 
David Lobato. Entre os convida-
dos, registo para as presenças 

dos presidentes da assembleia 
municipal, e da Junta de Ferrei-
ra, N.ª Sr.ª do Pranto, Igreja Nova, 
Areias/Pias e dos vereadores elei-
tos.

Apesar de ser este um dia de 

Numa vila, em que 
obras de arte e es-
culturas a recordar 
personagens e mo-
mentos históricos são 
poucas, foi oportuno 
o investimento deste 
município do distrito 
de Santarém. Depois 
de consultar vários 
artistas para a apresen-
tação de propostas, a 
autarquia acabou por 
confiar a missão a San-
tos Carvalho, de Algue-
irão. O escultor de 54 
anos de idade, revelou, 
em declarações à co-
municação social lo-
cal que demorou dois 
meses no trabalho

festa, a pandemia ditou cortes 
no número de convivas, contu-
do passada esta tribulação, Fer-
reira do Zêzere dispõe para da-
tas especiais aos soldados da paz 
que dispõe de local de grandiosa 

dignidade para homenagear a 
causa e todos a que a servem ou 
serviram na Associação Huma-
nitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Ferreira do Zêzere.
BP com António Freitas
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A pandemia obrigou ao adia-
mento sucessivo de uma home-
nagem da Associação Humanitá-
ria de Bombeiros Voluntários de 
Linda-a-Pastora ao comandante 
do QH Jorge Vicente bem como 
a outros elementos do corpo de 
bombeiros.

Com a mudança do local da 
cerimónia para o ar livre no 
Santuário de Nossa Senhora da 
Rocha foi possível finalmente 
concretizá-la no passado dia 11 
de julho presidida pela secretá-
ria de Estado da Administração 
Interna, Patrícia Gaspar, com as 
presenças, do presidente da Câ-
mara de Oeiras, Isaltino Morais, 
o presidente da ANEPC, general 
Duarte Costa, do vice-presiden-
te da Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP), Rama da Silva, do 
vice-presidente da Federação de 
Bombeiros do Distrito de Lisboa, 
comandante Manuel Varela, do 
comandante regional da ANEPC, 
Elísio Oliveira, do comandante 
distrital, Hugo Santos, acolhi-
dos, pelo presidente da assem-

LINDA-A-PASTORA |  
Homenagem ao comandante Jorge Vicente

SÉRGIO SANTOS
bleia-geral, Miguel Antunes, da 
presidente da direção, Cristiana 
Alves, e do comandante José Mi-
randa.

Além de assinalar os 130 anos 
da instituição o propósito da ce-
rimónia foi também proceder a 
promoções, à atribuição de me-
dalhas e apresentação da orques-
tra da escola de música da Asso-
ciação. Procedeu-se também à 
inauguração de duas novas viatu-
ras, uma ambulância de socorro 
e um VUCI apoiados pela autar-
quia com mais de 300 mil euros.

Na última parte da cerimónia, 
dedicada às intervenções e tam-
bém à entrega das principais dis-
tinções, foram homenageados, o 
comandante do QH Jorge Vicen-
te com o crachá de cidadania e 
mérito da LBP, o subchefe Adéri-
to Reis, com o crachá de ouro da 
LBP, o segundo comandante QH, 
João Gouveia, com a medalha de 
dedicação e altruísmo da LBP, e 
com a medalha de serviços dis-
tintos, ouro, a oficial bombeira 
de 1.ª QH, Maria João Lira, e cobre, 
o bombeiro de 1.ª Abel Veloso.

ANIVERSÁRIOS

A secretária de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gas-
par presidiu, no dia 15 de maio 
às cerimónias comemorativas 
do 140.º aniversário da Associa-
ção Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Viana do Cas-
telo.

Forçosamente mais restrito, 
o programa teve como momen-
tos altos a sessão solene e uma 
parada de viaturas que permitiu 
que as gentes da cidade minho-
ta de alguma forma se pudes-
sem associar à efeméride.

David Lourenço, o recém-em-
possado presidente desta cen-
tenária instituição, estreou-se 

VIANA DO CASTELO | Estreia do novo elenco
como "mestre de cerimónias" 
e na qualidade de homem do 
leme aproveitou a ocasião para 
sublinhar algumas das metas 
que se propõe atingir neste 
mandando de três anos.   "A ne-
cessidade urgente da renovação 
da frota, a criação de melhores 
condições de habitabilidade do 
quartel e reestruturação econó-
mico-financeira da associação", 
são, pois, os objetivos desta re-
novada equipa que, certamente, 
contará com a entrega, disponi-
bilidade, prontidão e profissio-
nalismo das mulheres e dos ho-
mens que, neste quartel, servem 
e engrandecem a causa.

CM VIANA DO CASTELIO
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ANIVERSÁRIOS

"Cem anos ao serviço da co-
munidade, a defender pessoas, 
bens, animais e florestas, é indis-
cutivelmente um feito notável, 
que merece ser celebrado, enal-
tecido e reconhecido por todos, 
sem exceção". palavras do presi-
dente da Câmara Municipal da 
Feira, Emídio Sousa, na sessão 
comemorativa do 100.º aniversá-
rio dos bombeiros desta cidade 
do distrito do Porto. 

O autarca enfatizou o mérito 
do trabalho humanitário asse-
gurado pelos bombeiros volun-
tários e recordou o Regulamen-
to de Concessão de Benefícios 
Sociais do município, recente-
mente aprovado, destinado a 
beneficiar os operacionais que 
guarnecem os três quartéis do 
concelho, bem como os que ser-
vem a delegação local da Cruz 
Vermelha.

Na presença do ministro da 
Administração Interna, Eduardo 
Cabrita, Emídio Sousa apelou a 
uma maior atenção do Governo 
aos incêndios urbanos e indus-
triais, alertando para a carência 
no território de meios de socor-
ro fundamentais que implicam 
avultados investimentos, desig-
nadamente uma autoescada.

"Esta seria, seguramente, 
uma das mais pertinentes e me-
recidas prendas de aniversário 
que uma instituição que celebra 
um século de vida ao serviço da 
comunidade poderia receber", 
sublinhou o autarca.

Perante os convidados, o co-
mandante, Jorge Coelho, lem-
brou que a Feira regista "um 
enorme crescimento" e que "o 
risco de sinistro acompanha esse 
mesmo crescimento". Falou, 
ainda, no indicador de combate 
a incêndio urbano e industrial 
que "é constante e de destaque 
no panorama nacional".

O corpo ativo "tem de ser 
dotado de bravos bombeiros 
e guarnecido com os necessá-
rios equipamentos", disse para 

FEIRA | Bombeiros reivindicam veículo e EIP
reforçar a necessidade de "um 
veículo escada que poderá ser 
um meio prioritário no comba-
te a incêndios urbanos". Jorge 
Coelho solicitou, ainda, uma 
segunda equipa intervenção 
permanente (EIP), que, alega o 
mesmo responsável, permitiria 
"uma resposta ainda mais mus-
culada".

Em dia de centenário o quar-
tel um novo veículo de desen-
carceramento e foi com um 
mural que cobre toda a facha-
da nascente da casa escola dos 
Bombeiros Voluntários da Fei-
ra. "Auxilio no Perigo", assim se 
designa o trabalho de Godmess, 
nome artístico de Tiago Gomes 
que integrou a 20ª edição do 
Imaginarus – Festival Interna-
cional de Teatro de Rua no ter-
ritório de Santa Maria da Feira. 
Esta obra surge de um repto da 
autarquia em parceria com os 
Voluntários da Feira, para a cria-
ção de uma intervenção artística 
no espaço púbico que pontuas-
se pela identidade e a memória 
da corporação, mas também a 
sua ligação ao território.

Redação
CM FEIRA
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A Câmara Municipal de Valongo dis-
tinguiu a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Erme-
sinde com a medalha de Honra, como 
reconhecimento dos bons serviços 
prestados à comunidade no último 
século. A autarquia salienta ainda o 
desempenho competente e altruísta, 
bem como a coragem, abnegação e o 
humanismo "dos homens e mulheres 
que integraram e integram" este corpo 
de bombeiros.

A medalha foi entregue pelo presi-
dente da Câmara Municipal de Valon-
go, José Manuel Ribeiro, no dia 20 de 
junho, na sessão solene comemorativa 
do centenário da instituição, presidi-
da pela secretária de Estado da Admi-
nistração Interna, Patrícia Gaspar.

ERMESINDE | Honra no centenário

A freguesia da Rebordosa rece-
beu, as comemorações do Dia 
Municipal do Bombeiros de Pa-
redes. O programa teve início 
junto ao parque do Rio Ferreira 
com uma exposição de veículos 
antigos, alguns clássicos. De-
pois, já Avenida Doutor António 
Rangel, os bombeiros em for-
matura receberam as entidades 
convidadas que, posteriormen-
te, foram convidadas a subir 
púlpito para homenagearem os 
soldados da paz com algumas 
palavras, entre as quais o presi-
dente da autarquia, Alexandre 
Almeida, o comandante Bruno 
Alves em representação da Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) e Orlando Rodrigues, vi-
ce-presidente da Federação dos 
Bombeiros do Porto, dirigentes 
e elementos dos quadros de co-
mando dos quartéis do conce-
lho e autarcas.  

Associaram-se às celebrações 

PAREDES |  
Município assinala dia do Bombeiro

CM PAREDES
as cinco associações humanitá-
rias deste município do distrito 
do Porto - Paredes, Cete, Baltar, 
Lordelo e Rebordosa – todas re-

CM VALONGO
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A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Viçosa assinalou, no dia 27 de 
junho, o 84.º aniversário, com 
um programa, necessariamen-
te contido devido à pandemia, 
mas pleno de significado e que 
teve com momentos maiores a 
distinção de bombeiros e diri-
gentes e a inauguração e bên-
ção de duas novas ambulâncias.

Associaram-se às celebra-
ções, entre outras entidades, 
Luís Nascimento, vice-presi-
dente da autarquia calipolen-
se, Carlos Bucha, em represen-
tação da Liga dos Bombeiros 
Portugueses e a Comandante 
Distrital de Operações de So-
corro, Maria João Rosado, tendo 
como anfitriões o presidente da 
assembleia geral da associação, 
Carlos Elias, o presidente da 
direção, Inácio Esperança, o co-
mandante do corpo de bombei-
ros, Nuno Pinheiro.

Na sessão solene, os vários 
oradores destacaram o esforço 
e a entrega das mulheres e dos 
homens que servem neste quar-
tel do distrito de Évora e cujo 
profissionalismo, mas também 
a prontidão foram - são e serão - 
testados à exaustão, sobretudo, 
no duro combate ao Covid-19. 

Depois de sublinhar "a ativi-
dade exemplar" deste corpo de 
bombeiros, Luís Nascimento, 
aproveitou a ocasião para tor-
nar pública a disponibilidade 
da autarquia para "contratuali-
zar uma nova equipa de inter-
venção permanente (EIP)", logo 
que "seja aberto um novo aviso 
para se poder concorrer".

Os festejos ficaram, igual-
mente, marcados pela atribui-
ção de um louvor aos operacio-
nais que têm vivido "tempos 
muito difíceis" e enfrentado 
"condições muito complica-
das", sem "nunca virar a cara à 
luta" o que lhes exigiu "dispo-

VILA VIÇOSA |  
Associação assinala 84.º aniversário

nibilidade 24 sobre 24 horas 
durante semanas" e os obrigou, 
até, a estar afastados dos seus fa-
miliares.

Em dia de aniversário, o cor-
po de bombeiros foi presen-
teado com duas novas ambu-
lâncias de socorro uma doada 
pelo Município de Vila Viçosa e 
outra de transporte de doentes 
pelo benemérito José Carras-
co. Num esforço de moderni-
zação do parque de viaturas, o 
comandante identificou como 
necessidade um novo veiculo 
de combate a incêndios urba-
nos, para substituir um outro 
"já com muitos anos", mas esse 
é um investimento que carece 
de apoios, de fundos externos, 
e, certamente, do apoio da au-
tarquia.

Para além das medalhas de 
Assiduidade nos graus cobre 
prata e ouro, foram ainda dis-
tinguidos com crachá de Cida-
dania e Mérito da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, o bombeiro 
de 2.ª José António Manteigas 
Alves e com crachá de Ouro, o 
bombeiro de 1.ª do quadro de 
honra (QH) Joaquim Alpalhão 
Palma e o associado e bene-
mérito José António Carrasco. 
O 2.º comandante Paulo Jorge 
Alves, o subchefe Carlos Dias, 
os bombeiros de 2.ª Alexandre 
Pinheiro e Luís Godinho foram 
agraciados com a medalha de 
Dedicação pelos 25 anos de ser-
viço prestado. Da mesma for-
ma, receberam a medalha dou-
rada que certifica 20 de entrega 
à causa o presidente da direção 
Inácio Esperança e o vice-presi-
dente Artur Bravo Carapinha. A 
medalha de cobre pelos cinco 
anos de ligação à associação foi 
entregue à tesoureira Anabela 
Consolado.

* com Hugo Calado e Joana Cardo-
so (ODigital.pt)
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Sofia Ribeiro *
ODIGITAL.PT
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Na sessão solene comemorativa 
dos 100 anos da Associação Hu-
manitária de Bombeiros Volun-
tários de Barcelinhos, o minis-
tro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, anunciou que o 
quartel será reforçado com uma 
segunda equipa de intervenção 
permanente (EIP). A boa notícia 
chegou depois da cerimónia de 
inauguração do Centro de Prepa-
ração Física e Mental da institui-
ção que tem como público alvo, 
os bombeiros, que direção e co-
mando querem preparados "ao 
mais alto nível, para poderem en-
frentar os desafios da profissão". 

Também durante a sessão 
solene, Jaime Marta Soares dis-
tinguiu a centenária instituição 
com Fénix de Honra da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP), 
mas, apesar do momento ser de 
festa, não deixou de falar das di-

BARCELINHOS | Quartel recebe segunda EIP
ficuldades do setor e de alertar 
para problemas futuros, nomea-
damente a anunciada "criação 
das Nuts III".

 O presidente da direção da 
associação José Arlindo Costa, 
aproveitou a presença do gover-
nante frisou a necessidade de 
dotar o parque de viaturas com 
um veículo urbano de combate 
a incêndios (VUCI), mas Eduardo 
Cabrita escusou-se a promessas. 

José Beleza, comandante do 
corpo de bombeiros, enalteceu 
a riqueza humana e operacional 
das mulheres e os homens que 
servem o quartel de Barcelinhos 
que coordena, ao mesmo tempo 
que recordou a importância dos 
que estiveram na fundação deste 
projeto no já longínquo ano de 
1921. 

O presidente de Câmara Mu-
nicipal de Barcelos, Miguel Costa 

Gomes, aproveitou o momento 
para dar conta do "apoio iguali-
tário" aos corpos de bombeiros 
do concelho, não deixando, con-
tudo, de enaltecer o trabalho de-
senvolvido pelos Voluntários de 
Barcelinhos. 

A imposição da medalha de 
Proteção e Socorro no estandarte 
da associação constituiu um dos 
momentos altos da cerimónia.

As comemorações do cente-
nário arrancaram a 24 de junho, 
data da fundação da associação, 
e prolongam-se até ao próximo 
ano com a promoção de inicia-
tivas várias, designadamente 
espetáculos, ações de formação, 
atividades nas escolas que pre-
tendem "envolver a comunida-
de" e, ainda, com a edição de um 
livro que conta a história de 100 
anos de bons serviços prestados 
ao País.

SINTRA | Distinções e promoções

SÉRGIO SANTOS

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Sintra 
comemorou o seu 131.º aniver-
sário numa cerimónia marcada 
pela simplicidade ditada pelas 
regras da situação pandémica.

O programa, singelo, não dei-
xou de compreender os vários 
atos previstos, mas no âmbito 
das regras ditadas pelo combate 
à pandemia.

Duas homenagens, em espe-
cial, incluíram as comemorações. 
A atribuição do crachá de ouro da 
Liga dos Bombeiros Portugueses 
a Hermínio Santos, presidente da 
assembleia-geral da instituição, 
antigo dirigente da Federação de 
Lisboa e da LBP, entusiasta da te-
mática dos bombeiros, autor de 
vários livros monográficos de as-
sociações e antigo autarca. A pro-
posta foi feita pelo presidente da 
direção, José Bento Marques.

A segunda homenagem de rele-
vo foi feita, precisamente ao presi-
dente da direção, Bento Marques, 
por proposta à LBP, pelo presiden-
te da assembleia-geral, Herminio 
Santos, pelo vice-presidente da 
direção, António Encarnação, e 
pelo presidente do conselho fiscal, 
Dinis Martins, para a atribuição 
da medalha de serviços distintos, 
grau ouro.

Seguiu-se a entregas de meda-
lhas da Associação e da LBP a inú-
meros bombeiros e a promoção 
de um estagiário a bombeiro e do 
subchefe Nuno Saraiva a adjunto 
de comando.

Foram também inaugurados 
quatro novos veículos, uma mota 
para primeira intervenção, inclu-
sive com DAE, na zona histórica de 
Sintra a apadrinhada por Cristina 
Pais da Parques-  Monte da Lua, um 
VFCI, apadrinhado pelos Voluntá-

rios de Colares, um VUCI, apadri-
nhado pelo comandante Henri-
que em nome do QH, e uma VDTD 

apadrinhada pelos Ginásios Spald.
A rematar o programa, na re-

cém renovada central de comuni-

cações foi descerrada uma placa 
de homenagem póstuma ao bom-
beiro de 2.ª Adérito Lopes.

BV BARCELINHOS

julho . 2021 |            bombeirosdeportugal.pt • 35  

https://bombeirosdeportugal.pt/


Luís Justino é o novo segundo co-
mandante do corpo de bombei-
ros dos Voluntários de S. Pedro 
de Sintra, onde já desempenhava 
a função de adjunto do comando. 
A substituição das divisas ficou a 
cargo de seu pai, também antigo 
bombeiro.

Este foi um dos momentos 
que marcou a comemoração do 
115.º aniversário da Associação, 
cuja cerimónia decorreu na para-
da do quartel apenas com entida-
des e bombeiros presentes.

A cerimónia contou também 
com promoções, de estagiário a 
bombeiro de 3.ª, do Fábio Borli-
nhas, do André Martins, do Mar-
co Charras, da Patrícia Gouveia, 
da Inês Gonçalves e da Sofia Da-
vid, e ainda, a bombeiro de 2.ª, da 
Ana Claudino, do Eduardo e do 
Bernardo Martins, da Cátia Gon-
çalves e do Diogo Carroto.

Outro momento importante 
da cerimónia foi a inauguração 
de cinco viaturas, dois VDTD apa-
drinhados pela empresa Tecni-
med e pelo presidente da assem-
bleia-geral Silvestre Félix, uma 
ambulância de socorro resultan-
te do protocolo com o INEM, apa-
drinhada a título póstumo pelos 
pais e o irmão do bombeiro de 1.ª 
Hélder Fonseca, uma viatura de 
combate a incêndios florestais 
(VFCI), a apadrinhada pelo bom-
beiro de 3ª Fernando Cabaço e 
operacional desde 1960, e um veí-
culo de comando (VCOT) com o 
nome do presidente da direção, 
Avelino Couto, surpreendido 
com o fato no próprio momento 
da bênção e inauguração.

A inauguração da ambulân-
cia PEM/INEM foi especialmente 
saudada pelo comandante Hugo 
Marques, como a concretização 
de um sonho com mais de qua-
tro décadas.
O programa incluiu ainda a apre-
sentaação de um livro alusivo à 
efemeride, no qual.
Os Bombeiros Voluntários de S. 
Pedro de Sintra passam ao papel 
o seu testemunho histórico de 115 
anos em prol da instituição, aci-
ma de tudo, das próprias popula-
ções em cujo seio nasceram. 

SÃO PEDRO DE SINTRA | Mudanças no comando

Promoções e distinções dos operacionais constituiram momentos importantes da cerimónia

SÉRGIO SANTOS

Alfredo de Oliveira e Silva, João da 
Silva Coelho e João Tibúrcio Pache-
co foram os "sampedrinos" que 
fundaram o então Corpo de Salva-
ção Pública de S. Pedro de Sintra. 
Este viria a criar, por seu turno, 
uma seção que depois deu origem 
aos Voluntários de Montelavar. A 
fundação da instituição ficou ago-
ra também perpetuada no museu, 
situado no exterior do quartel em 
edifício próprio e que irá consti-
tuir a oportunidade de testemu-
nhar no futuro todos os momentos 
da sua história, de ontem, de hoje 
e de amanhã, conforme fez ques-
tão de salientar o presidente da 
direção Avelino do Couto. O livro 
dá conta de um importante acervo 
de registos históricos e testemu-

ANIVERSÁRIOS

nhos de momentos de diferentes 
épocas, ora tristes, ora felizes. Um 
destes foi sem dúvida a inaugura-
ção do quartel sonhado ao longo 
de muitas décadas, demasiadas 
no sentir de todos os dirigentes e 
comandos que trabalharam para 
esse objetivo. O comandante Pe-
dro Ernesto e o presidente Alberto 
Peniche foram aqueles que mais 
denodo aplicaram na fase final 
desse processo que culminou com 
a inauguração das novas instala-
ções. O papel da mulher nos bom-
beiros, o lugar das "velhas glórias", 
a aposta na formação e em novos 
desafios para a sustentabilidade 
da instituição ocupam também 
lugar de destaque na edição profu-
samente ilustrada.

| Livro testemunha 115 anos de vida
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A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Leiria 
foi contemplada com a oferta 
de uma ambulância de socorro 
pelo benfeitor comendador Car-
los Alberto Casimiro de Matos. 
Esta oferta sucedeu a outras feitas 
pelo mesmo benemérito, tam-
bém de ambulâncias de socorro, 
entregues às associações congé-
neres da Maceira, Vieira de Leiria 
e Ortigosa.

A oferta aos Voluntários de 
Leiria ocorreu durante a cerimó-
nia comemorativa do seu 37.º 
aniversário. Nesse ato o comen-
dador Carlos Matos foi agraciado 
com o crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses (LBP) 
por proposta daquela associação, 
e subscrita pelas restantes tam-
bém contempladas.

A entrega do crachá foi feita 
pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Leiria, Gonçalo Lopes, a 
convite do representante da LBP 
presente, Rui Rama da Silva.

Foram ainda condecorados 
muitos bombeiros e dirigentes 
com medalhas da Associação e da 
LBP. Delas, destaque para a atri-
buição da medalha de serviços 
distintos grau ouro da LBP ao an-
tigo segundo comandante e atual 

LEIRIA  | Benemérito reforça meios
oficial bombeiro Paulo Santos, 
entregue pelo antigo autarca e 
deputado à Assembleia da Repú-
blica, Raul Castro, e as medalhas 
de dedicação e altruísmo da LBP 
(30 anos) atribuídas ao tesoureiro 
da Associação, Fernando Alfaiate, 
e ao subchefe António Mendes, 
entregues, respetivamente, pelo 
presidente da Federação de Bom-
beiros do distrito de Leiria, co-
mandante Almeida Lopes, e pelo 
comandante distrital da ANEPC, 
Carlos Guerra.

Realce ainda pela passagem 
ao quadro de honra da bombei-
ra de 2ª, Maria de Fátima Moitão, 
após 22 anos de trabalho em prol 
da instituição largamente elogia-
dos, e um louvor do comando à 
bombeira Inês Rodrigues pelo 
excelente trabalho desenvolvido 
e pela disponibilidade sempre 
manifestada.

Além da ambulância foi inau-
gurado outro veículo, uma viatu-
ra florestal de combate a incên-
dios (VFCI). Esta teve um custo 
final de mais de 185 mil euros, 
apoiado em 140 mil pelo Municí-
pio.

No final das cerimónias pro-
cedeu-se à inauguração de um 
pavilhão para recolha de viaturas 
que contou também com o apoio 
municipal.

Além das entidades já referi-
das, estiveram também presentes 

Rui Rama Silva
na cerimónia, autarcas, dirigen-
tes e comandos de associações 
congéneres, o comandante dos 
Sapadores de Leiria, acolhidos pe-
los órgãos sociais da Associação, 

nomeadamente, pelo presidente 
da assembleia-geral, António Fer-
nandes, pelo presidente da dire-
ção, José Baptista e pelo presiden-
te do conselho fiscal, Fernando 

Alfaiate. Destaque também para 
a presente do antigo dirigente 
Luis Marques, o único fundador 
vivo que subscreveu a escritura 
de criação da instituição.
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Depois um longo processo que 
envolveu o empenho e deter-
minação de muitas entidades e 
pessoas, em 2003 nasceram ofi-
cialmente os Bombeiros Volun-
tários de Fátima.  Dezoito anos 
volvidos, a Associação Humani-
tária de Bombeiros Voluntários 
de Fátima (AHBVF) celebrou a 
"maioridade", no parque de via-
turas da corporação.

Momento alto da comemo-
ração foi a bênção, pelo padre 
António Pereira, e inauguração, 
de quatro novas viaturas, duas 
de transporte de doentes não ur-
gentes, um trator personalizado 
e adaptado para o transporte de 
grandes cargas e uma scooter. 

Uma das viaturas de transpor-
te de doentes não urgentes foi 
uma oferta do padre Joaquim 
Ventura, a quem o presidente da 
Associação, Amorim Gonçalves, 
enalteceu, por ser "figura ímpar 
na vida da nossa cidade, duran-
te mais de meio século até aos 

FÁTIMA | Maioridade com novas viaturas

Quatro novas viaturas chegam ao quartel

nossos dias, com obra credora 
da admiração de todos nós", re-
ferindo-se sobretudo ao Colégio 
de São Miguel e à Fundação Arca 
de Aliança e ao lema com que 
sempre norteou os seus projetos 
"Amizade-Verdade-Exigência".

A segunda viatura de trans-
porte de doentes foi oferecida 
por Augusta Martins Andrade, 
madeirense, enfermeira radica-
da em Fátima há mais de vinte 
anos e de quem Amorim Gon-
çalves destacou "a generosidade 
sem hesitação, tornando fácil o 
que para muitos é difícil: pensar 
no coletivo antes do individual".

Pelos tempos difíceis que o 
contexto de pandemia tem tra-
zido às empresas e negócios, 
Amorim Gonçalves agradeceu 
também de modo especial a 
oferta do trator, na pessoa de 
Pedro Marto, à empresa Marto 
& Oliveira, "uma das empresas 
mais antigas de Fátima, tendo 
colaborado desde sempre com 
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as instituições locais", pela ofer-
ta de "um trator personalizado 
e adaptado para o transporte de 

grandes cargas".
Como presente de última 

hora, já que tinha sido entre-

gue no dia anterior, a empresa 
Be Water ofereceu à associação 
uma scooter elétrica, cuja utili-
dade Amorim Gonçalves subli-
nhou, já que "será especialmen-
te útil para circulação no núcleo 
urbano da cidade".

Na cerimónia, a direção da 
AHBVF anunciou o propósito 
de "até ao final do ano preten-
demos terminar o projeto para 
lançar o concurso público, da 
empreitada de construção que 
decorrerá durante o ano de 
2022", permitindo assim concre-
tizar o primeiro quartel edifica-
do de raiz.

No final da sessão, soou por 
duas vezes o canto e aplauso dos 
parabéns, animado por dois ele-
mentos do grupo musical Gente 
Nossa, já que o comandante Cos-
ta Pereira, quadro de honra dos 
Bombeiros Voluntários de Fáti-
ma, crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses celebra-
va o seu 80.º aniversário.

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Arru-
da dos Vinhos assinalou o 132.º 
aniversário, com um programa 
formatado às regras de seguran-
ça impostas pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS), mas ainda as-
sim pleno de significado, hon-
rando a memória e o projeto dos 
fundadores que colocaram mãos 
à obra para preencher "uma la-
cuna até então existente na sua 
terra".

Este foi "um dia festivo" que 
permitiu às mulheres e aos ho-
mens, bombeiros com e sem far-
da exibirem o orgulho de quem 
segue o lema "vida por vida". As 
celebrações tiveram início com 
o tradicional hastear das ban-
deiras, seguida da deposição de 
uma coroa de flores no monu-
mento dedicado aos combaten-

ARRUDA DOS VINHOS | Quartel vai ter seção
tes da Grande Guerra e a sentida 
romagem de saudade ao cemi-
tério em tributo aos que "já não 
estando entre nós, foram e con-
tinuam a ser um exemplo para 
esta causa". Seguiu-se um desfile 
dos veículos pelas ruas de Arru-
da, com paragem nos paços do 
concelho para apresentação de 
cumprimentos ao executivo ca-
marário. 

Na sessão solene, presidida 
pela secretária de Estado da Ad-
ministração Interna, Patrícia 
Gaspar, marcaram presença, en-
tre outras individualidades, Jai-
me Marta Soares, presidente da 
Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), o edil arrudense, André 
Rijo e o presidente da Federação 
de Bombeiros do Distrito Lisboa, 
António Carvalho. 

As várias intervenções fica-

ram marcadas pelo unanime 
"agradecimento aos bombeiros 
pela sua nobre missão que cum-
prem, sempre prontos e na linha 
da frente para ajudar e socorrer 
o próximo". Ainda assim, não fo-
ram esquecidas "as dificuldades" 
sentidas pelo setor, quer as de ín-
dole financeira quer, ainda. as re-
lacionadas com a crescente falta 
de voluntários. Consensual pare-
ce ser que o futuro trará grandes 
mudanças que implicam "uma 
grande capacidade de adaptação 
aos novos tempos".

Após a sessão solene, os convi-
dados foram chamados a conhe-
cer o espaço do futuro museu que 
receberá o nome do chefe Augus-
to Carvalho Pinheiro, bombeiro 
a quem a "esta casa muito deve 
por anos de dedicação e altruís-
mo", conforme sublinha fonte da 

centenária instituição. Seguiu-se 
a colocação das fotografias dos 
antigos presidentes de direção, 
José Seixas e Armando Marques, 
no salão nobre da associação. 

O dia encerrou com a visita ao 
local onde nascerá seção desta-

cada de Nossa Senhora da Ajuda, 
que servirá as freguesias de Ar-
ranhó e S. Tiago dos Velhos, um 
projeto a merecer elogios de Pa-
trícia Gaspar que se terá compro-
metido com apoio do Governo 
na concretização da empreitada.

AHBV FÁTIMA

CM ARRUDA DOS VINHOS
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ANIVERSÁRIOS

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Cada-
val iniciou as comemorações do 
seu centenário que irão prolon-
gar-se até 2022.

Para assinalar o arranque 
procederam à atribuição da me-
dalha do centenário a todos os 
bombeiros e à apresentação do 
livro alusivo em cerimónia presi-
dida pela secretária de Estado da 
Administração Interna, Patrícia 
Gaspar. Cerimónia que não con-
tou com a casa cheia de amigos 
e familiares dos bombeiros de 
outros anos devido à pandemia, 
mas que, apesar disso, não dei-
xou de decorrer com a dignidade 
e simbolismo necessário.

CADAVAL | Centenário passado a livro
Além da entrega da medalha 

do centenário, a secretária de 
Estado procedeu à colocação no 
estandarte da Associação da me-
dalha de mérito proteção e so-
corro distinto azul e grau ouro. 
Mais tarde, 3 elementos do corpo 
de bombeiros, o subchefe Pau-
lo Santos, o chefe do quadro de 
honra, Octávio Rosário e o bom-
beiro de 3ª do quadro de honra, 
José Miguel, receberam a meda-
lha de dedicação e altruísmo da 
Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) relativa a mais de 30 anos 
de serviço.

A apresentação do livro do 
centenário ocupou, contudo, 
grande parte da cerimónia. Cou-
be aos seus autores, Carlos Guar-
dado da Silva, Júlio Cardoso e Rui 
Henriques, na pessoa do primei-
ro, fazer essa apresentação cuida-

Rui Rama Silva
da e recheada de histórias e rela-
tos passados.

O livro começa com um en-
quadramento da fundação da 
instituição e da vila e concelho 
do Cadaval no início do século 
XX. Prossegue com detalhe sobre 
os fundadores, a instalação de 
serviço de incêndios e serviço de 
ambulância e vicissitudes asso-
ciadas.

A memória dos primeiros 
50 anos é particularmente rica, 
quer no socorro, quer na ativida-
de cultural. Nesta área insere-se 
o então Grupo Dramático dos 
Bombeiros Voluntários do Cada-
val, a Banda, a exibição de cine-
ma e o desporto.

A segunda metade do século 
tem também história própria, 
com as atividades de socorro e 
cultura e, em especial, uma refe-

rência aos funcionários e outra à 
sede da Associação e ao quartel. 
Fica assim concluída uma obra 

que dignifica o trabalho gracioso 
dos autores e a própria história 
da associação.

SÉRGIO SANTOS

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Boticas 
assinalou, recentemente, meio 
século de existência com uma "ce-
rimónia simples, em respeito pelo 
momento que o país enfrenta e 
em cumprimento das restrições 
impostas pela pandemia de Co-
vid-19", por isso, sem convidados, 
embora carregada de simbolismo, 
ou não fosse esta uma data singu-
lar na história desta importante 
instituição não só para concelho 
de Boticas, mas para toda a região.

O programa comemorativo 
arrancou com o hastear das ban-
deiras no quartel ao som do hino 
nacional, a que se seguiu a tradi-
cional romagem de saudade ao 
cemitério municipal em home-
nagem aos bombeiros e dirigen-
tes falecidos, bem como a "todos 
aqueles que contribuíram de for-
ma ativa para a história da associa-
ção". Depois, em desfile apeado, foi 
depositada uma coroa de flores no 
Monumento ao Bombeiro, no Lar-

BOTICAS | Associação assinala meio século
go Conde de Vila Real, em tributo 
"a todos quantos têm abraçado a 
causa do voluntariado e o espírito 
solidário de ajuda aos outros".

As comemorações terminaram 
com a formatura em parada para 
receção do presidente da Câmara 
Municipal de Boticas, Fernando 
Queiroga, que ocupa, também, a 
adeira da presidência da direção 
desta associação humanitária. 

Para além do quadro ativo, 
marcaram também presença nes-
te encontro festivo elementos do 
quadro de Honra, nomeadamen-
te os comandantes Celso Ferreira 
e Arnaldo Machado, que se jun-
taram na parada ao comandante 
em exercício, Carlos Gomes. A 
Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP) esteve representada na ce-
rimónia pelo comandante Her-
nâni Carvalho, que distinguiu os 
Voluntários de Boticas a meda-
lha comemorativa dos 50 anos. 
Testemunharam este momento 
membros dos órgãos sociais, bem 

como vários fundadores desta 
instituição.

Fernando Queiroga falou de 
um momento de "enorme sim-
bolismo e a homenagem justa a 
todos quantos contribuíram de 
forma ativa para o nascimento, 
crescimento e consolidação desta 
corporação ao longo de meio sécu-
lo de existência", salvaguardando 
que este não era o programa pre-
tendido " nem o que esta associa-
ção merece, mas sim o que é pos-
sível fazer tendo em conta todas as 
restrições e o momento que o país 
vive", sublinhando ainda que no 
presente, "como sempre, os Bom-
beiros de Boticas, que deram mos-
tras de um grande profissionalis-
mo e uma dedicação inexcedível 
ao longo destes tempos difíceis 
de pandemia, continuam a dar o 
exemplo e a cumprir escrupulosa-
mente todas as regras de controlo 
da Covid-19, defendendo e zelan-
do, intransigentemente, pela saú-
de pública das nossas gentes".

CM BOTICAS
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Faleceu, vítima de um aciden-
te brutal na A5, a bombeira dos 
Voluntários de Carnaxide, Cata-
rina Pedro. A jovem de 31 anos 
deslocava-se, por volta das 21 
horas da passada sexta-feira, na 
autoestrada que liga Cascais a 
Lisboa quando decidiu parar 
em auxílio de outros dois con-
dutores que, depois de colidi-
rem, se encontram parados na 
faixa central. Catarina Pedro foi 
apanhada por uma terceira via-
tura e morreu no local.

A vítima regressava a casa 
com os dois filhos depois de 
uma ida ao hospital da Estefâ-
nia onde o menino de 11 meses 
foi observado. Tomás e a irmã 
Constança, de quatro anos, en-
contravam-se no banco de trás 
e não sofreram ferimentos, ape-
sar do carro ter sido arrastado 
para a berma devido ao forte 
embate.

O momento é de dor e cons-
ternação no quartel de Carnaxi-

CARNAXIDE | Perde a vida a prestar auxilio
de, mais ainda para os bom-
beiros que nessa fatídica noite 
estiveram envolvidos nas ope-
rações de socorro e só no local 
perceberam que a única vítima 
mortal era afinal um dos seus 
mais queridos elementos. 

A Liga dos Bombeiros Portu-
gueses (LBP) acompanha a situa-
ção desde o primeiro momento. 
O presidente da confederação, 
Jaime Marta Soares, para além 
de manifestar o mais profundo 
pesar "nome de todos os bom-
beiros portugueses", afirmou-se 
"estar disponível para apoiar 
a família e, em particular, os fi-
lhos de Catarina Pedro".

"A Liga dos Bombeiros Por-
tugueses (LBP) apresentou 
sentidos pêsames à Associação 
Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Carnaxide pelo 
trágico falecimento da sua bom-
beira Catarina Pedro quando, 
apesar de se encontrar fora de 
serviço, prestava assistência a ví-

OBITUÁRIO

timas de um acidente na", pode 
ler-se numa nota enviada às re-
dações, na qual é frisado, ainda, 

que Jaime Marta Soares "tem 
mantido contacto com o presi-
dente da Associação, Fernando 

Curto, acompanhando a insti-
tuição e o seu corpo de bombei-
ros neste momento difícil".

Para o presidente da LBP, com 
"o seu gesto voluntarioso (…) 
Catarina Pedro demonstrou 
apego à causa dos bombeiros e 
a disponibilidade permanente 
para apoiar e defender o próxi-
mo mesmo em circunstâncias 
que, desde logo, se apresenta-
vam difíceis. Infelizmente o seu 
gesto abnegado e solidário viria 
a vitimá-la no cumprimento de 
um dever que não tem horário, 
como ela acabou por bem pro-
var".

Também Marcelo Rebelo de 
Sousa e o ministro da Adminis-
tração Interna, Eduardo Cabrita, 
endereçaram as condolências à 
família, tendo o presidente da 
República salientado que "Cata-
rina Pedro não hesitou em aju-
dar o seu próximo, sendo um 
exemplo nacional de generosi-
dade e altruísmo".

Faleceu no dia 10 de abril, aos 
38 anos, Orlando Silva, subche-
fe de 2.ª do Regimento de Sa-
padores Bombeiros de Lisboa, 
depois de uma batalha desi-
gual contra a Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA), uma doen-
ça degenerativa e impiedosa 
que, em poucos meses, lhe rou-
bou quase tudo, menos o amor 
incondicional da família e dos 
amigos que até ao ultimo mo-
mento estiveram disponíveis 
para apoiar o bravo soldado a 
ultrapassar obstáculos, garan-
tindo-lhe qualidade de vida.

Recorde-se que, há poucos 
meses, o presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), Jaime Marta Soares, es-
teve, no quartel da Avenida D. 
Carlos I para proceder à en-
trega de uma cadeira de rodas 

LISBOA | Até sempre "Lando"
elétrica a Orlando Silva. Sen-
sibilizado por esta dura histó-
ria, o conselho executivo da 
confederação, decidiu acionar 
o Fundo de Proteção Social do 
Bombeiro para retribuir a este 
"herói" o muito que fez, pelo 
"bem-estar e socorro de tantas 
pessoas.

Não obstante a doença Or-
lando era um homem grato e 
positivo. já sem conseguir fa-
lar, mas com ajuda com ajuda 
de um computador, não dei-
xou de expressar um sentido 
agradecimento a todos os que 
o apoiaram nesta penosa cami-
nhada. 

"Lando" deixa mulher e 
duas filhas menores.

Até sempre subchefe Orlan-
do Silva! 

40 • bombeirosdeportugal.pt | julho . 2021

https://bombeirosdeportugal.pt/


Faleceu aos 91 anos de idade, o 
comandante Jacinto Pedrosa, 
uma das mais carismáticas e 
ilustres figuras dos Bombeiros 
de Portugal. Jacinto Pedrosa, que 
também foi vereador na Câmara 
Municipal de Peniche, foi galar-
doado com a Fénix de Honra da 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses (LBP), uma muito restrita 
distinção, que alcançou por mé-
rito em 2011.  Refira-se que em 
1996, já havia recebido o crachá 
de Ouro, no mesmo ano que foi 
laureado com medalha de Hon-
ra do município de Peniche, que 
traduziu o reconhecimento por 
uma década de serviços presta-
dos à Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Leiria, enquanto 
presidente, mas também como 
conselheiro regional dos Bom-
beiros da Região de Lisboa e Vale 
do Tejo.

"Ficará para sempre na me-
mória de todos os penicheiros, 
assim como de todos aqueles 
que tiveram o privilégio de o 
conhecer pessoalmente", mani-
festou o presidente da Câmara 
Municipal de Peniche, Henrique 
Bertino, que determinou o cum-
primento um dia de luto muni-
cipal, para assinalar tão relevan-
te perda.

Também o jornal Bombeiros 
de Portugal teve a oportunidade 
de, em várias circunstâncias, de 
dar a conhecer este aguerrido de-
fensor da causa, nomeadamente   
há cerca de seis anos quando nos 
brindou com uma interessante 
conversa que com todo o orgu-
lho, e em jeito de tributo, volta-
mos a reproduzir:

"A poucos dias de celebrar 85 
anos de idade o comandante Ja-
cinto Pedrosa é uma das figuras 
mais queridas e respeitadas do 
universo dos bombeiros. Na As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários foi presiden-
te, comandante, fez de tudo pela 
instituição, deixou o seu cunho, 
mas sobretudo o exemplo que 

TRIBUTO  | Uma figura inspiradora
perdura e, certamente, se perpe-
tuará. 

Carismático, reto na postu-
ra, mas dócil no trato, Jacinto 
Teodósio Ribeiro Pedrosa, o Co-
mandante Pedrosa, é, sem dúvi-
da, uma das mais emblemáticas 
individualidades dos bombeiros 
de Portugal. O decano resigna 
ao posto da antiguidade, para se 
assumir como um ponderado ir-
reverente, sempre com uma pa-
lavra dizer, com argumentos de 
peso na defesa do setor.

"Entrei para a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Peniche como 
presidente da direção, depois 
convidaram-me para assumir a 
estrutura de comando, aceitei e, 
ainda hoje, por aqui ando" justi-
ficando assim um percurso que 
encetou com mais de 50 anos de 
idade, uma paixão tardia, mas 
ainda assim intensa que o enri-
queceu como homem a todos os 
níveis.

Recorda com nostalgia outros 
tempos, fala da sua experiência 
enquanto presidente da direção, 
cargo que ocupou por duas oca-
siões, nas décadas 70 e de 80, mas 
detém-se nos momentos vivi-
dos, intensamente, enquanto co-
mandante do corpo de bombei-
ros, funções que desempenhou 
durante quase duas décadas. 

Quando lhe pedimos um epi-
sódio marcante de uma vida pe-
jada de grandes momentos, tem 
dificuldade na seleção, talvez 
porque o saudosismo não faça 
parte da natureza deste homem 
singular, que granjeia o respeito 
exigido a uma espécie de coman-
dante honorário, mas ao mesmo 
tempo um carinho quase pater-
nal.

Hoje longe nos teatros de ope-
rações, faz questão de manter a 
proximidade, até porque déca-
das de trabalho em prol de causa 
não se anulam com a "reforma". 
Nesta "segunda família", confor-
me faz questão de dizer, encon-
tra atenção e carinho e se reen-
contra, com o passado, do qual 
garante guardar "muito gratas" 
recordações.

Sofia Ribeiro
A entrega e dedicação à causa 

extravasou os limites do quartel 
de Peniche, tendo em conta que 
Jacinto Pedrosa, para além de 
dirigente e responsável opera-
cional e de percorrer todo o país 
em nome dos soldados da paz, 
foi ainda presidente da Federa-
ção dos Bombeiros dos Distrito 
de Leiria, conselheiro regional, 
delegado distrital e membro de 
um sem número de comissões 
ligadas ao setor. Num currículo 

extenso não faltam as distinções 
e louvores que agraciaram o per-
curso deste homem que, no en-
tanto, exibe com peculiar vaida-
de o crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, que lhe 
foi outorgado em 1996 e a Fénix 
de Honra que recebeu em 2011, 
por ocasião do 82.º aniversário 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Peni-
che.

Impecavelmente ataviado, 

com uma postura e uma vitali-
dade invejáveis, o comandante 
Pedrosa assume-se ainda como 
um bombeiro interessado, in-
formado e conhecedor das ques-
tões que importam aos seus pa-
res, afinal o digno representante 
de uma geração de operacionais, 
que continua a inspirar os mais 
jovens que com novo estilo, dis-
pondo de outros meios, sabem 
tirar partido da experiência, da 
tarimba de que os antecederam".

TRIBUTO
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Ingressou, no final do mês de 
maio, no quadro de honra dos 
Bombeiros de Águas de Moura, 
o comandante Rui Laranjeira de-
pois de 27 anos de total entrega 
escorada pelo saber mais e pelo 
fazer melhor. Depois de 15 anos 
no comando, cumpridas três 
comissões de serviço, chegou o 
tempo de enfrentar outros desa-
fios, até porque como sempre de-
fendeu este seria o período "má-
ximo" para concretizar o projeto 
que apresentou à associação hu-
manitária e às mulheres e ho-
mens que integram o corpo ati-
vo.

"Conclui a terceira comissão 
no passado mês de setembro, 
que culminaria com as come-
morações do Dia da Unidade, em 
outubro, data coincidente com a 
minha tomada de posse no ano 
de 2005", refere num texto envia-
do ao jornal Bombeiros de Portu-
gal, no qual refere, ainda:

ÁGUAS DE MOURA |  
Rui Laranjeira deixa o comando

AHBV ÁGUAS DE MOURA

"A pandemia roubou, a mim 
e a todos, a oportunidade de fin-
dar este ciclo da forma que tan-
to gostaria, mas a vida é mesmo 
assim, nem sempre podemos 
como queremos", e por isso mes-
mo Rui Laranjeira ainda encetou 
a quarta comissão de serviço, 
mas esses meses serviram, no es-
sencial, para reforçar convicções: 

"É fundamental renovar e re-
vitalizar as instituições, deixar 
surgir e emancipar novos talen-
tos que possam trazer consigo 
a frescura e jovialidade que as 
instituições precisam para se 
modernizarem e evoluírem", 
escreve o agora comandante do 
quadro de honra.

"Termino com pleno senti-
mento de missão cumprida, com 
consciência que muito fica por 
fazer, reflexo de uma constante 
dinâmica que sempre imprimi-
mos na instituição e nas pessoas. 
Foram centenas de projetos con-
cretizados e outros tantos que fi-

O comandante António Simões, 
dos Bombeiros Voluntários de 
Penacova, passou ao quadro de 
honra por ter atingido o limite de 
idade após mais de três décadas 
de serviço à causa, mas já abra-
çou um novo desafio como vogal 
na direção da Escola Nacional de 
Bombeiros (ENB).

O comandante Simões é uma 
figura incontornável dos bom-
beiros portugueses, por quem 
lutou em diferentes missões, seja 
a nível nacional, no âmbito dos 
órgãos sociais da Liga dos Bom-
beiros Portugueses, seja a nível 
local e regional, como dirigente 

PENACOVA | Comandante Simões passa ao QH 
e assume funções na ENB

ENB
federativo e seu presidente ou 
também como comandante ope-
racional.

Os Voluntários de Penacova 
foram sempre a referência do co-
mandante Simões. Nesse sentido, 
além do enorme continuado es-
forço de reequipamento que ali 
desenvolveu cabe também des-
tacar a sua ação na construção do 
quartel, constituição da fanfarra, 
escola de estagiários e escolinha 
de cadetes e infantes.

A tomada de posse do novo vo-
gal da ENB realizou-se a 9 de julho, 
na sequência da Assembleia Geral 
da instituição, durante a qual foi 

cam lançados para se perfilarem 
com todos os novos que, entre-
tanto, surgirão", assinala Rui La-
ranjeira, considerando que esta 
associação tem um "extraordiná-
rio potencial, humano e estrutu-
ral, que permite desempenhar 
um papel imprescindível no 
âmbito da sua missão e das ativi-
dades de proteção civil e socorro 
em Portugal".

Na hora da partida, deixa agra-
decimentos a todos quantos o 
acompanharam na demanda de 
servir não só o concelho de Pal-
mela, nem apenas o distrito de 
Setúbal, mas todo País, nomea-
damente aos restantes elemen-
tos da estrutura que liderou, aos 
bombeiros e ao "seu" presidente 
da direção, para quem deixa pa-
lavras de muito apreço:

"Este relacionamento entre 
comandante e presidente, per-
mitiram desenvolver as minhas 
funções de uma forma que pou-
cos tem o prazer de poder (…) 

não há nenhum comando que 
tenha uma relação tão boa com a 
sua direção como eu! Pode haver 
quem tenha idêntico, mas me-
lhor não há".

O comando do corpo de bom-

beiros, no período de transição, 
entre a saída de Rui Laranjeira e a 
tomada de posse do seu sucessor, 
será assegurado pelo 2.º coman-
dante Carlos Carapinha.

eleito para o triénio 2021/2023. An-
tónio Simões foi designado pela 
Liga dos Bombeiros Portugueses 
(LBP), em substituição de Susana 
Silva, que cessou recentemente 
funções, para assumir o cargo de 
Diretora Nacional de Bombeiros, 
na Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC).

António Simões vai reforçar 
a equipa diretiva presidida pelo 
Vitor Reis, que inclui também, 
como vogal, Pedro Lopes. 

Na cerimónia de tomada de 
posse estiveram também presen-
tes, enquanto representantes das 
entidades associadas 

QUADRO DE HONRA
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Detentor de vários 
outros louvores e con-
decorações o chefe 
Raulino Ventura foi, 
foi distinguido com o 
título de bombeiro de 
Mérito de 2015, atribuí-
do, anualmente, pela 
Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP). 
Na ocasião, a confed-
eração homenageou a 
coragem do operacio-
nal que arriscou a vida 
para salvar um banhis-
ta, contudo o percurso 
deste homem faz-se de 
muitas outras missões.

Com mais de 40 anos de carreira, o 
chefe Raulino Ventura foi, recente-
mente, protagonista de uma estó-
ria contada pelo jornal Açoriano 
Oriental. Para além do título de 
bombeiro de Mérito conquistado 
em 2015, o operacional da Ribeira 
Grande pode enriquecer o currí-
culo com "uma dúzia" de partos a 
maioria deles efetuados em ambu-
lâncias, havendo também registo 
de "dois ou três" nascimentos em 
casa, conforme, contou há dias 
ao jornal Bombeiros de Portugal, 
adiantando que se "estreou" nesta 
vertente do socorro no início da 
década de 90 do século passado. 
Diz não se lembrar do ano ou do 
dia preciso dessa primeira expe-
riência, contudo assinala com o en-
tusiasmo a que viveu e o que sentiu 
o dia 20 de outubro de 2020 quando 
às 2.32h. ajudou a nascer o pequeno 
David, "a meio do percurso para o 
hospital de Ponta Delgada".

"Todos os partos decorreram 
com sucesso", refere porque isso 
é mesmo o mais importante para 

AÇORES | Parteiro de Mérito

Raulino Ventura foi agraciado em 2015 pela Liga dos Bombeiros Portugueses

MARQUES VALENTIM

quem zela, em primeiro lugar, pelo 
bem-estar do outro. Nestas situa-
ções, como noutras na vida, cada 
momento é especial, cada episódio 
único, cada ocorrência singular, 
mas o que conta mesmo é que no 
final mãe e filho estejam bem. 

Raulino Ventura não esconde 
a alegria maior de "poder ajudar e 
transmitir confiança à mãe", o que 
acaba por facilitar o trabalho deste 
parteiro "ocasional", sempre em 
prontidão para receber os bebés 
mais apressados.

O chefe, do alto da sua experiên-
cia faz questão de esclarecer que, 
embora esta valência do socorro 
mereça atenção especial, suscite 
até alguma curiosidade, nomeada-
mente da comunicação social, os 
operacionais têm preparação para 
responder a estas ocorrências. 

"Recebemos formação básica 
para poder apoiar a mãe e as am-
bulâncias dispõem de um kit com 
material esterilizado precisamen-
te para quando o parto acontece 
antes da chegada ao hospital", ex-

plica. Nos Açores a constituição 
das equipas de Suporte Imediato 
de Vida (SIV), com um tripulante 
de ambulância e um enfermeiro, 
o que chefe considera uma "mais 
valia" no acompanhamento das 
parturientes, sobretudo nestas si-
tuações mais inesperadas.

Raulino Ventura ingressou nos 
Voluntários da Ribeira Grande, na 
ilha de São Miguel, com apenas 13 
anos, para integrar a charanga dos 
Voluntários da Ribeira Grande, 
mas como o sonho era maior, dois 
anos depois "alistou-se" no corpo 
de bombeiros como aspirante. Em 
1985 recebeu as divisas de bom-
beiro de 3.ª e durante uma década 
serviu a causa como voluntário, 
aliando a este percurso um outro 
profissional. Em 1994 deixa o em-
prego de escritório para abraçar 
por inteiro e tempo inteiro a car-
reira de bombeiro. 

Para além de toda a atividade 
operacional, Raulino Ventura assu-
me responsabilidades na formação 
dos bombeiros e é ainda o coorde-

Sofia Ribeiro

nador e treinador dos cadetes que 
integram as equipas de manobras 
que tão bem representam a os 
bombeiros açorianos a nível nacio-
nal e até internacional.

Detentor de vários outros louvo-
res e condecorações o chefe Rauli-
no Ventura foi, foi distinguido com 
o título de bombeiro de Mérito de 
2015, atribuído, anualmente, pela 
Liga dos Bombeiros Portugueses. 

Na ocasião, a confederação ho-

menageou a coragem do opera-
cional que, no dia 2 de julho desse 
ano, arriscou a vida para salvar um 
banhista estrangeiro na Praia de 
Santana, em Rabo de Peixe. O ho-
mem, de origem checa, encontra-
va-se a cerca de meia centena de 
metros da costa com a vida presa 
a uma rocha, evidenciando já si-
nais de extremo cansaço e natural 
desorientação. Confrontado com 
aquele cenário, que não permitia 
esperar pelos meios aquáticos vin-
dos de Ponta Delgada, o bombeiro 
não hesitou e lançou-se ao mar, 
apenas com o apoio de uma boia, 
cumprindo a lema "Vida por Vida" 
que norteia os soldados da paz. 
Embora não esconda o orgulho por 
este que é um galardão único, des-
tinado só a alguns, Raulino prefere 
insistir que mais importante que 
reconhecimento público é "salvar 
uma vida". Numa cerimónia que 
teve como cenário a cidade de Por-
timão, no último fim de semana de 
maio de 2016 Raulino Ventura foi 
ainda agraciado pelo Ministério da 
Administração Interna com a Me-
dalha de Mérito e de Proteção Civil 
distintivo e azul, condecoração que 
lhe foi imposta pela então ministra 
da tutela, Constança Urbano de 
Sousa.

São estas estórias que ajudam 
a contar a história de uma insti-
tuição com mais de 600 anos de 
existência, feita de momentos de 
coragem e de entrega e da vontade 
férrea de fazer mais e melhor de 
milhares de mulheres e de homens 
que todos os dias dignificam os 
bombeiros de Portugal. 

OUTRAS HISTÓRIAS
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A FECHAR...

BOMBEIRO MANEL
Avivar a memória

D e quando em 
quando é 
i m p o r t a n t e 
lembrar, para 
os esquecidos, 
para os 
ignorantes ou 
para os novos 
algumas coisas 
do passado que 

se repercutem no presente.
Lembro aqui o cardiologista 
Rocha da Silva, primeiro 
presidente do Serviço Nacional 
de Ambulâncias (SNA), a que o 
INEM sucedeu, que foi de fato o 
grande impulsionador de um 
novo serviço, então inédito 
em Portugal e que ficou para 

a história, para o presente e 
para o futuro.
Estarão lembrados que, 
desde logo, se contou com a 
participação dos bombeiros, 
então na lógica de cobrir 
os principais eixos viários 
que atravessavam o país. A 
PSP e a GNR foram também 
chamadas a intervir. No 
caso da PSP, quer em Lisboa, 
quer o Porto onde havia sido 
criado o então chamado 115. 
No caso da GNR, que pouco 
durou, noutras zonas do país.
Mas, pouco a pouco, tudo 
foi evoluindo marcado pelo 
desempenho crescente dos 
bombeiros no sistema e, 

inclusive, com a entrega a 
estes das ambulâncias que 
antes a GNR operava.
O alargamento da rede 
de postos de emergência 
médica (PEM) ocorrido a 
partir de 1980 correspondeu a 
um enorme salto qualitativo 
na prestação do socorro 
que então se verificou em 
Portugal. Neste domínio, 
os bombeiros tiveram um 
papel fundamental. Na 
realidade, se não fosse a 
sua participação ativa e 
interessada, porventura a 
evolução do sistema teria 
sido muito mais lenta e com 
menos nível de eficácia.

E quando foi necessário 
seguir os exemplos 
pioneiros, quer de Cascais, 
quer do Hospital de S. 
Francisco Xavier, em Lisboa, 
do lançamento dos carros 
rápidos médicos (agora 
VMER) fora de Lisboa e 
Porto, lá estiverem mais 
uma vez os bombeiros 
presentes para os guarnecer 
e dar sustentabilidade 
operacional a mais essa 
aposta. Isto quando, 
inclusive, é bom que se dia 
para não faltar à verdade, os 
enfermeiros se esquivaram 
de guarnecer as viaturas.
Estamos perante uma 

realidade de presente e de 
futuro (SNA/INEM) que nunca 
poderá enjeitar nem esquecer 
a grande força que a alimentou 
e deu pernas para andar: os 
Bombeiros.

Andar, correr ou pedalar pelos bombeiros
VIRTUAL RUN 

Está a decorrer a "Virtual Run – 
Regresso Seguro" uma iniciati-
va solidária da Medimarco que 
visa apoiar o  Fundo de Prote-
ção Social do Bombeiro (FPSB), 
gerido pela Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP).

A andar, a correr ou a peda-
lar, todos de todas as idades 
podem testar-se neste desafio, 
competindo, virtualmente, por 
uma nobre causa. Para os me-
lhores existem prémios, contu-
do a organização espera que a 
grande vencedora desta prova 
seja a solidariedade. 

Cada participante deverá 
cumprir a distância de cinco 
quilómetros a andar, 10 a cor-
rer ou 15 de bicicleta, sozinho 
ou em grupo, a qualquer hora 
e lugar, sempre em segurança, 
respeitando as restrições e re-
gras impostas pela pandemia. 
Importa registar o percurso 
numa aplicação digital de cor-
rida e no final descarregar o 
resumo na plataforma ofi¬cial 
do evento, sendo que os mais 
rápidos ficam habilitados a 
vouchers da Medimarco. Ain-
da segundo o regulamento, 
a caminhada não exige envio 
ou monitorização de itinerá-
rios, é contudo, também nes-

ta modalidade, obrigatória, a 
inscrição.

A "VirtualRun - Regresso 
Seguro’20" já começou, mas, 
por apenas dois euros, é pos-
sível ainda participar neste 
evento desportivo que alia a 
promoção da atividade física 
à missão maior de apoiar os 
bombeiros de Portugal. Em 
alternativa, os menos prepa-
rados para este tipo de provas, 
mas solidários podem efetuar 
a sua doação, utilizando o 
IBAN criado exclusivamente 
para esse efeito.  

O "tiro de partida" desta 
prova foi dado, no dia 19 de 
junho, com uma caminhada 

simbólica pelas ruas do Marco 
de Canaveses, na qual a Liga 

dos Bombeiros Portugueses 
participou.
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