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podemos afirmar, hoje, a qualidade e a capacidade técnica – amplamente reconhecidas,
aliás, pelas instâncias regionais e nacionais –
das três corporações de bombeiros do concelho de Palmela.

Q

uando, há quinze anos, o Município
de Palmela e as três Associações de
Bombeiros do concelho uniram esforços para instituir o Dia Municipal do Bombeiro, fizeram-no cientes do papel inestimável
destes homens e destas mulheres na comunidade e da importância – e justeza – de lhes
prestar a devida homenagem. Estavam, no
entanto, longe de antecipar a dimensão e a
importância que estas comemorações iriam
desempenhar, quer no contexto interno de
cada uma das corporações, das hierarquias e
das suas famílias, quer no plano mais alargado da sociedade civil.
Anualmente, o programa comemorativo do
Dia Municipal do Bombeiro concorre para a
reflexão, cada vez mais aprofundada e fundamentada, sobre a área da Proteção Civil.
Os recursos humanos e materiais, o conhecimento e a formação, a entrega solidária
ao serviço pelo bem comum, a importância
da implementação de uma verdadeira cultura de segurança para comunidades mais
sensibilizadas e resilientes face aos riscos,
são temas que nos têm proporcionado um
debate enriquecedor e que têm contribuído
para o nosso amadurecimento. É assim que

As comemorações são pretexto para a realização de exercícios conjuntos, em empresas,
equipamentos públicos, vias de transporte
ou da comunidade educativa, que sublinham
a preparação dos nossos bombeiros e das
nossas bombeiras e reforçam a articulação
entre as várias entidades com responsabilidade no socorro às populações.
É, ainda, devida uma palavra à componente de convívio, tão importante na criação
de laços de entreajuda e compreensão e na
autoestima destes «voluntários por opção,
profissionais na ação», que enfrentam, diariamente, tantos perigos, de forma abnegada e com prejuízo para as suas vidas pessoais e familiares.
No concelho de Palmela, orgulhamo-nos do
amplo património de trabalho em parceria,
construído ao longo dos anos, nesta área,
e da forma como conseguimos contornar
contextos menos favoráveis e consolidar a
aposta na prestação de serviços essenciais
e qualificados. Entre 1998 e 2014, contabilizamos cerca de sete milhões de euros de
apoio direto às nossas Associações, para
investimento em atividade, instalações e
equipamento – um valor representativo das
opções do Município, que apesar das dificuldades, priorizou esta área de trabalho e
manteve uma postura de apoio constante
e de compromisso. Renovamos, hoje, esse
mesmo compromisso, com entusiasmo e
confiança neste relacionamento de futuro,

pelo bem maior deste território e das pessoas, que são a sua maior riqueza.
Depauperada de muitos dos seus direitos,
conquistas de Abril que caem com o estrangulamento do Estado Social, a população,
que necessita, cada vez mais, de ajuda e de
respostas para as suas necessidades, encontra conforto na certeza de que tem, nos
bombeiros e nas bombeiras, uma presença amiga e tranquilizadora, nos bons e nos
maus momentos.
São, precisamente, as memórias de quem
encontrou lugar e apelo na sua vida para
ser essa presença amiga, que constituem
um dos aspetos mais interessantes deste
importante trabalho de investigação, com
o qual muito nos congratulamos. “Caminhos
que Convergem – O Município de Palmela
e os seus Bombeiros Voluntários” é o título, forte e emotivo, desta obra, que reflete
bem o percurso conjunto que temos sabido
trilhar neste concelho. Escolhas e percursos,
experiências e histórias de vida que nos presenteiam com um retrato inestimável das
nossas corporações e que prestam testemunho destes quinze anos de comemorações
do Dia Municipal do Bombeiro.
Que estas páginas contribuam para encher
de orgulho e incentivo quem se entregou,
já, a esta causa humanitária, e para inspirar
quem procura um novo sentido de comunidade, centrado na solidariedade e na ajuda a
quem mais necessita.

Álvaro Manuel Balseiro Amaro
Presidente da Câmara Municipal de Palmela

D

epois de longas discussões com a autarquia sobre o financiamento dos corpos de bombeiros voluntários, decidiu
esta, em estreita parceria com as três Associações Humanitárias do Concelho, pela criação dos Grupos de Bombeiros Permanentes
(GBP), tendo sido o Município de Palmela
pioneiro a nível nacional a assumir estas responsabilidades de financiamento das corporações de bombeiros através da assinatura
de protocolos devidamente fundamentados
com as responsabilidades de cada entidade.
A criação dos GBP proporcionou um inegável
reforço da capacidade de intervenção das

três corporações de bombeiros, tendo contribuído decisivamente para melhorar a capacidade operacional e, consequentemente,
a melhoria das condições de segurança das
populações. Permitiu também aumentar o
número de efetivos nas três corporações,
contribuindo para um aumento qualitativo
nos nossos operacionais, possibilitando a
fortificação das relações com as populações
e com o tecido empresarial nas áreas de intervenção de cada corpo de bombeiros.
Esta preservação de interesses comuns permitiu às três Associações Humanitárias, em
conjunto com a Câmara Municipal, apadrinhar
a criação de uma Associação de Bombeiros
no município de S. Filipe, na Ilha do Fogo, em
Cabo Verde, cedendo para o efeito algumas
viaturas e equipamentos, e apoio formativo
aos futuros bombeiros da Ilha do Fogo.
A realização do dia Municipal do Bombeiro,
que decorre durante o mês de Maio e que
possui como principal objetivo homenagear
os bombeiros do Concelho, é talvez o exem-

plo maior, que permitiu a aproximação entre
as três corporações a comunidade escolar
em particular e a população em geral transmitindo junto da população do Concelho uma
cultura de segurança.
Os pontos altos destas iniciativas centramse na realização de vários simulacros nas escolas do Concelho, na realização de um exercício final envolvendo as três corporações
de bombeiros e todos os agentes da proteção civil, culminando com a sessão solene de
homenagem aos bombeiros.
A realização do Dia Municipal do Bombeiro
encontra-se devidamente consolidada junto
das três Associações, e tem sido para todos
nós uma paixão e um enorme orgulho trabalhar ao longo destes quinze anos nesta parceria com o Serviço Municipal de Proteção
Civil da Câmara Municipal de Palmela.
Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela
Octávio Machado

rações cumprem a nobre e imprescindível
tarefa de tornar público o reconhecimento
da coragem, dedicação e solidariedade que
estes homens e mulheres colocam, quantidianamente e de forma abnegada, ao serviço da protecção das pessoas e bens, sensibilizando a comunidade para a importância
do seu trabalho. Consubstanciam-se, enfim,
numa merecida homenagem a todos os que
honram estas três instituições e o concelho
de Palmela.

F

oi no já longínquo 1923, a 18 de Agosto,
que se assinalou, em Portugal, o 1.º Dia
do Bombeiro, recordando a célebre
vitória portuguesa de Mestre Luís Gomes
Fernandes no Concurso Internacional de
Bombeiros de Vincennes no ano de 1900.
A efeméride manteve-se inalterável até
1986, quando foi transferida para o último
domingo do mês de Maio e onde se mantém
até hoje, tanto para marcar a aprovação dos
primeiros estatutos da Liga dos Bombeiros
Portugueses em 1932, como também, numa
vertente mais prática, para evitar os meses
de acréscimo de trabalho associados aos incêndios de verão.
No nosso concelho contamos já com 15 anos
a homenagear todos estes homens e mulheres de Paz que são os nossos bombeiros.
Muito para além da vertente festiva, o Dia
Municipal do Bombeiro tem servido para relembrar a população da existência e da prontidão dos corpos de bombeiros. Relembrar
que, graças a estes valorosos combatentes,
se encontram protegidos 24 horas por dia,
percebendo o trabalho que está a ser feito,
a confiança que podem sentir e até o contributo que podem oferecer. Estas comemo-

Numa faceta mais corporativa, têm também sido muitos dias de salutar convivência
entre homens e mulheres que, independentemente das já habituais picardias, afinal
partilham e regem-se pelo mesmo princípio
de vida, sempre prontos a servir o seu semelhante. Partilham experiências, saberes
e preocupações, reforçam laços de companheirismo, convívio e espírito de entreajuda,
aproximando-se entre eles e, com eles, as
freguesias e os fregueses.
Nos dias que correm, o sector da Protecção
Civil e a protecção de pessoas e bens têm
sido áreas especialmente atingidas pelo
agravamento da recessão, mesmo levando
em conta que o papel dos Corpos de Bombeiros no socorro às populações é absolutamente fundamental. Assim, todos os eventos associados e, portanto possíveis, a esta
efeméride, desde os simulacros até às palestras ou seminários, são de uma importância
assinalável na sensibilização da população
para a importância de uma cultura da segurança e para a temática da Protecção Civil.
Fica, ainda, demonstrado o esforço conjunto
da Câmara Municipal de Palmela, do Serviço
Municipal de Protecção Civil e de cada uma
das Associações, identificando e solucionando problemas comuns, num processo de
melhoria contínua, essencial para bem servir

e valer à comunidade. A já habitual alternância na responsabilidade organizativa do Dia
Municipal do Bombeiro entre as 3 corporações tem sido, ainda dentro deste âmbito,
uma mais-valia de louvar, permitindo a partilha das preocupações próprias, ao mesmo
tempo que sublima o esforço na resolução
das dificuldades comuns.
Nestes últimos 15 anos, a Associação Humanitária de Bombeiros de Pinhal Novo
tem feito questão de apoiar e participar
activamente em todas as vertentes destas
comemorações, pois, temos como certo
que a melhoria que desejamos depende da
capacidade de todos os intervenientes compreenderem que são parte de um todo e que
esse todo só é eficaz na sua acção através
de um cuidado planeamento e uma enorme
capacidade de coordenação de meios. Planeamento e coordenação esses que dependem, em grande medida, da capacidade de
ultrapassar as lógicas corporativas de cada
instituição individualmente considerada e
aceitar a posição respectiva que cada um
tem na capacidade operacional do todo.
Por fim, nunca poderíamos deixar de enfatizar que, nesta casa, a celebração do Dia
Municipal do Bombeiro e todos os actos a
ela associados, nunca foram e nunca serão
encarados como meros actos formais ou
simbólicos. Representam sim a constatação
efectiva e real da confiança e respeito institucional que devemos expressar publicamente perante o desempenho extraordinariamente relevante que os bombeiros deste
concelho, em conjunto com a Câmara Municipal de Palmela, assumem e asseguram diariamente no âmbito da protecção civil.
Presidente da Direção da Associação
Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo
José Calado Gertrudes

dor e desespero, entrando nas suas casas,
não como estranhos, mas como amigos para
socorrer o próximo.
Os Bombeiros de Águas de Moura são uma
instituição cívica de interesse público com
uma forte marca de generosidade, merecedora do apoio e do apreço das populações.

A

história de um território e da sua comunidade faz-se com muito mais do
que alguns papéis escritos. Faz-se, sobretudo, de vivências e das memórias dessa
comunidade e de quem lhes deu vida.
A Associação Humanitária dos Bombeiros
Mistos de Águas de Moura tem uma história
de esforço e dedicação nas comunidades e
no seu território, e é uma das coletividades
vitais do Concelho. A sua história é, portanto,
vital para Palmela enquanto território concelhio.
Nenhuma coletividade está tão próxima das
pessoas quanto os Bombeiros.
Partilham, com respeito e abnegação, de
alguns dos seus momentos mais íntimos de

Pelo trabalho e empenhamento de sucessivas Direções e de todos os Bombeiros e Bombeiras, são um caso de sucesso que dignifica
toda a comunidade e o seu reconhecimento e
valorização é uma responsabilidade de todos
nós, dirigentes, autarcas e munícipes.
O Dia Municipal do Bombeiro que se celebra
há 15 anos, no Concelho de Palmela, foi e é
esse merecido reconhecimento e valorização dados a mulheres e homens que, no seu
dia a dia, prestam um serviço de excelência
à comunidade.
Um povo sem memória não é um povo justo
nem faz jus à sua história. Palmela e as suas
cinco freguesias sempre souberam respeitar o passado e projetar o futuro, aprendendo com os erros, melhorando, vencendo
obstáculos.
As agruras têm sido muitas para as popula-

ções que habitam, trabalham e dão vida aos
460 Km2 de Palmela.
As Associações de Bombeiros têm-se assumido como parceiras ímpares ao longo
dos anos, privilegiando as pessoas e os seus
bens, numa articulação ímpar para aquela
que é a sua missão.
A segurança de quem servimos foi e será
sempre a nossa bandeira e todos e todas estão disso cientes.
Para o bem e para o mal, na abundância e adversidade, as populações contarão sempre
com os seus bombeiros e bombeiras.
Em boa hora as três Corporações de Bombeiros e o Município tomaram a decisão de
homenagear os seus homens e mulheres e
dedicar-lhes um dia (mês), fazendo-lhes sentir o quanto são importantes para a comunidade em que estão inseridos.
A todos os Bombeiros e Bombeiras do Concelho de Palmela um grande Bem Haja.
Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura
António Braz
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Lançámo-nos no desafio de escrever uma retrospetiva das comemorações do Dia Municipal do Bombeiro, em Palmela, como forma
de contribuir para assinalar, de forma especial, a sua 15.ª edição.
No seguimento da investigação que realizámos, fomos gradualmente entendendo a verdadeira dimensão deste propósito do
ponto de vista das implicações que decorreram no território.
Este livro pretende demonstrar a grandeza de um caminho transformador, que marca uma viragem na forma como a Proteção Civil
do concelho se reorganizou, e reorganiza, para assumir os novos
desafios inerentes às transformações que, na década de 90, se
começavam a vislumbrar no concelho. Tentaremos, aqui, conseguir traduzir esse percurso que teve início na última década do século passado e que, precisamente no início do novo milénio, surgiu
como um agente de mudança.
Iniciamos o primeiro capítulo com um recuo significativo no tempo. Não poderíamos, numa publicação que homenageia os Bombeiros Voluntários, deixar de demonstrar a complexidade desta
profissão ao longo dos tempos. Várias obras já trataram exaustivamente esta cronologia pelo que as referências cronológicas
basilares são mais do que conhecidas pelas pessoas deste meio.
Todavia, embora não nos seja possível apresentar novos dados,
tentaremos redesenhá-los, referindo alguns dos factos mais relevantes no caminho percorrido entre a obrigação de acudir ao
auxílio, à associação de grupos de voluntários que, pelo seu altruísmo, se inscrevem na difícil Missão de ajudar os outros. Esta
viagem no tempo permitir-nos-á introduzirá o leitor na essência
da condição de ser Bombeiro. Por outro lado, porque acreditamos que este livro possa um dia ser lido por curiosos que, não
estando diretamente relacionados com esta área, possam aqui
encontrar informações que os sensibilizem para a importância
desta profissão. Neste capítulo apresentaremos também, de
forma sumária, as três corporações do Município de Palmela.
Terminaremos em jeito de homenagem, a tentar demonstrar que
o termo Bombeiro não se nos apresenta como um substantivo
mas como um verbo, já que é na ação que estes homens se reconhecem e se constroem.

O segundo capítulo fala do caminho percorrido que nos levou às
Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro. É incontornável
começar por explicar o contexto que leva à implementação deste
dia, descrevendo o nascimento e organização do Serviço de Proteção Civil da Câmara Municipal de Palmela e as transformações
que transpareciam no concelho, nessa época. Esta descrição, por
vezes exaustiva, é fundamental para que se compreenda a verdadeira importância de todo este processo. A narrativa central deste
capítulo tenta apresentar todas as implicações que estão subjacentes a este percurso, nomeadamente a assinatura do Protocolo
de Apoio ao funcionamento dos Grupos Permanentes de Bombeiros. Pelo caminho demonstraremos ainda alguns dos efeitos colaterais que extrapolaram as fronteiras do próprio concelho.
Concluímos com um olhar sobre o futuro, assinalando o reforço
deste caminho por meio de iniciativas e projetos que poderão
contribuir para consolidar os objetivos já alcançados.
Dada a aspiração deste empreendimento, não poderíamos nem
conseguiríamos fazê-lo sós. Recorremos, por isso, às pessoas que
estiveram na origem de todo o processo e que são, também, protagonistas que aqui homenageamos. A eles agradecemos o importante contributo que permitiu, num período circunscrito, edificar esta história. Tal como referido por Paulo Nassar1, «Um dia é
preciso contar a história. Antes, é preciso, mais do que conhecê-la,
entendê-la.»
Foi também nossa intenção que este livro não se apresentasse
como um somatório de factos. Quisemos captar a essência destes homens e mulheres que dão tanto de si. Decidimos, por isso,
pontuar estas páginas com a sua voz. Definimos um pequeno
guião de entrevista e, com recurso à metodologia das fontes
orais, recolhemos o seu testemunho. Assim, de forma quase inusitada surgirão, à medida que o livro seja percorrido, pequenos
apontamentos de memória. É, também, uma forma de homenagear os nossos Bombeiros.
1 Paulo Nassar é professor de comunicação da Universidade de São Paulo, e diretor da
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial.
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capítulo I

condição
bombeiro :
da coisa IMPOSTA
Ao voluntariado

O Fogo é uma das maiores conquistas do Homem. É-nos difícil
imaginar um mundo de trevas onde a luz estava aprisionada nos
raios solares2. Foi na pré-história, no Paleolítico Inferior (período histórico compreendido entre 2,5 milhões de anos a cerca de
100 mil anos a.C), que o homem conseguiu dominar esta energia
acendendo fogueiras que permitiriam, a partir de então, proteger-se do frio e dos animais, confecionar comida e ver para além
da escuridão. A cozedura dos alimentos, por exemplo, passou a
permitir eliminar bactérias assim como diversificar os nutrientes
e desenvolver o palato já que adquiriram novos sabores. Foi um
passo extraordinário rumo à História que hoje conhecemos. É por
isso certo de que houve uma considerável melhoria nas condições
de sobrevivência, mas é também certo de que este foi o início do
caminho para novos desafios e novas conquistas.
Durante o Neolítico (6 000 a 3000 a.C) dá-se a Revolução dos Produtos Secundários, transformação marcante na história da evolução humana. O homem desenvolve a prática da agricultura, assim
como a roda e a tração animal. Sedentariza-se e passa a utilizar o
fogo como ferramenta de trabalho, moldando a paisagem em função das suas necessidades (renovação das pastagens ou criação
de novas áreas de pastoreio, desflorestação das áreas de mata/
bosque abrindo áreas para cultivo).
No 3.º milénio a.C., a descoberta da metalurgia impulsiona inovações tecnológicas e culturais sem precedentes na história, que se
refletem nas práticas quotidianas das comunidades pré-históricas. O conceito de vida urbana irrompe com a emergência da Idade
do Ferro (2.º milénio a.C.), consolidando-se durante a Antiguidade
Clássica, o que resulta na concentração de população em grandes
cidades. Este cenário gera as condições propícias para os primeiros grandes incêndios. Em 612 a.C. dá-se a destruição de Nínive,
uma cidade gigantesca nas margens do rio Tigre, na antiga Assíria.
2 Não podemos deixar de referir que em 2015 a UNESCO assinala o Ano Internacional
da LUZ. Os avanços alcançados pelo homem, ao longo da sua história, levam-nos a
pensar obrigatoriamente na sustentabilidade do planeta do ponto de vista da energia.
A luz representa hoje 20% do consumo global de eletricidade, de acordo com a Agência
Internacional de Energia.

Candil e Espevitador. Núcleo de Arqueologia do Museu Municipal de Palmela.
Fotografia: Bruno Damas
Os quatro séculos da permanência muçulmana no concelho de Palmela – Castelo e alcaria do
Alto da Queimada – deixaram na documentação histórica e arqueológica importantes testemunhos, alguns dos quais se relacionam com a utilização do fogo como recurso para iluminação. Estes dois objetos de iluminação de época Islâmica, recolhidos em contexto de escavação no Castelo de Palmela e no sítio arqueológico do Alto da Queimada (Serra do Louro), são
disso exemplo. O candil em cerâmica, de depósito fechado, servia para iluminar e o respetivo
espevitador, utensílio de metal de pequenas dimensões, era usado para atiçar a chama regulando a intensidade da luz.
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«Isto já vem de família. O meu avô era bombeiro, o meu pai não
foi mas contribuiu para aqui, e eu assim que pude enfiei-me logo
cá, tanto que o meu filho também cá está e a minha filha também
cá esteve. (...) Vim para aqui com 20 anos, praticamente, para
aspirante. Depois fui progredindo na carreira, cursos e mais
cursos atrás uns dos outros.
Isso agora é que é complicado. Nestes 34 anos o que é que eu já
passei para aqui!! Na negativa foi já ter sido dado como morto
duas vezes. (...) Foi lá em cima no norte, na Sertã. (...) Ficámos
cercados dentro do fogo. (...) O fumo era muito e ficámos tapados.
O helicóptero deixou de ver a gente (...)
Geralmente a malta agora dá-se toda bem, não temos
problemas. Até a trabalhar juntos e tudo, é normal. (...)
Ainda agora a semana passada estivemos a jantar [de final
de curso] com várias corporações, toda a gente se dá bem. (...)
E agora já está outro marcado. (...)»
Afonso Ferreira
55 anos, serralheiro, Bombeiro de 1.ª na Associação
Humanitária dos Bombeiros de Palmela
(bombeiro há 34 anos)
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As fontes dizem-nos que também Jerusalém foi completamente
destruída pelo fogo no ano 135, tendo apenas resistido o Muro das
Lamentações. Roma sofreu pelo menos dois massivos incêndios,
o último do qual no século VI, atribuído a Nero, considerado como
a maior catástrofe da Antiguidade. Na mitologia greco-romana as
casas eram habitadas permanentemente por fogueiras, dia e noite, pois acreditava-se que Vesta, Deusa do Fogo Sagrado (focus),
os protegeria de todos os males. É deste fogo que surge o termo
fogos como sinónimo de casas, que hoje habitualmente empregamos. É, pois, fácil compreender porque é que os incêndios eram
uma questão tão premente e fácil de conceber porque atingiam
proporções colossais.

São desta época os registos das primeiras medidas preventivas
e corretivas que demonstram a importância deste problema e a
preocupação a ele associada. No Egito, em 1200 a.C, é produzida
em hieróglifo a primeira literatura sobre proteção contra fogo.
Na Pérsia Antiga (600 a.C) foi legislado que o incendiário fosse
apedrejado vivo. Na Grécia Antiga os bombeiros já usavam as
quadrigas para alcançar o local do incêndio com maior rapidez, e
os baldes eram passados de mão em mão o que exigia a mobilização de um grande número de escravos. No ano 27, na Roma Antiga,
passaram a existir os «triunviri nocturni», grupos organizados de
combate aos incêndios liderados por um colégio de três homens
que comandavam a guarnição de escravos. No seu reinado, Júlio

«Incêndio de Tróia», óleo
sobre a tela, Diogo Pereira (1570-1640), séc. XVII.
Museu de Évora.
Fotografia: José Pessoa,
2001. DGPC/ADF.
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Cesar Octávio impôs a cada proprietário a posse de uma cisterna, legislou que os edifícios não podiam exceder os 30 m de altura
e proibiu a utilização de produtos inflamáveis. Sabe-se que em
Damasco, no ano 120, o transporte da água para os incêndios era
feito em tripas de boi a que se anexavam sacos de couro que, uma
vez pressionados, jorravam o líquido. No ano 220, as casas romanas eram obrigadas a dispor de vinagre, assim como de cobertores, ganchos, escadas, baldes e vassouras. O objetivo era atacar
rapidamente o fogo, extinguindo-o para que não se propagasse à
vizinhança.
Na Europa, já na Idade Média, encontramos orientações semelhantes. Londres, no ano 1189, solicitou aos seus habitantes que
tivessem à sua disposição escadas. Foram também aconselhados
a ter, durante o período de verão, um tanque para cada 10 habitantes, um gancho de ferro com corrente e cordas para derrubar paredes. Na Alemanha, em Augsbug, os distribuidores de água e de
vinho foram isentos dos impostos para que se comprometessem
a abastecer os baldes, em caso de incêndio.
Também Marco Polo (1254-1324) relata, na sua conhecida viagem
ao continente asiático, que os chineses impediam a propagação
do fogo demolindo as construções vizinhas.
Neste pequeno mas veloz caminho pela História, chegamos a Portugal. Vários grandes incêndios já haviam também deflagrado em
Lisboa. Para além dos incêndios resultantes dos sismos de 1347 e
1355, conhece-se a existência de um fogo colossal durante o cerco
de Lisboa, em 1373, e ainda nesse ano na rua da Judiaria.
Em 1395, surge o primeiro documento sobre providências contra
incêndios através de uma Carta Régia de 25 de agosto: «D. João
pr graça de Deus rei de Portugal e do Algarve, a vós corregedor,
juízes e homens bons da mui nobre e leal cidade de Lisboa, saúde.
E sabede h a carta que nos enviastes em pr quanto, pr vezes,
se levantou fogo em essa çidade, considerando sobrelo alguu boõ
Remedio; Acordaste q era bem q os pregoeiros dessa çidade, po
freguesias, cada h a noute, depois do sino de colhença, andem
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pr a dita çidade apregoando cada hu guarde e ponha guarda ao
fogo em suas casas, E em caso se algu fogo se levantasse, o
Deus nõ queira, todos os carpenteiros e calafates venham aaquel lugar, cada hu cõ o seu machado, pr aver de atalhar o dito
fogo: E outo ssi todas as molheres ao dito fogo acodirem, tragam cada huã seu cantaro ou pote pa carretar auga pa apagar o
dito fogo...» (SANTOS, 1995: 13)
No Porto foi decidido, na reunião de Câmara de 14 de julho de 1513,
eleger diversos cidadãos para fiscalizar se os restantes moradores da cidade apagavam o lume das cozinhas, à hora indicada pelo
sino da noite. (GUERRINHA, 2004: 10)
Entretanto, os incêndios continuavam a tomar proporções devastadoras, ceifando milhares de vidas e destruindo habitações e património de forma irrecuperável. Apenas para referirmos alguns
exemplos: em 1575 no terreiro do Paço; em 1578 num armazém de
trigo e pólvora, provocando uma grande explosão e grande número de mortes; em 1601 no Hospital Real de Todos os Santos que
destruiu ainda diversas obras de arte.
Assim, em 1610, a Câmara de Lisboa estabelece: «ninguém atire
na cidade foguetes de dia nem de noite, e nem venda pólvora a
moços». (ANDRADE, 1969: 15) As fábricas de pólvora foram obrigadas a deslocalizar-se para fora da cidade, assim como os fornos
de cal3.
À semelhança de Lisboa, a cidade do Porto, na reunião de 9 de
setembro de 1612, «ordenou que fossem notificados os carpinteiros da cidade de que iriam receber machados e outras pessoas de
que entrariam na posse de bicheiros, para que, havendo incêndios,
acudissem a ele com toda a diligência»4.
Foi no reinado de D. João IV que se introduziu, em Lisboa, o siste3 Todavia, em 1633, dois decretos voltam a autorizar o seu fabrico na cidade dadas as
necessidades de proteção do país.
4 In http://www.bvespinho.com/?pg=1&lng=pt [consultado em janeiro de 2015]

ma há muito usado em Paris5. Em 1646, a Câmara contratou pela
primeira vez um conjunto de trinta oficiais assalariados entre
carpinteiros, pedreiros e trabalhadores, concedendo-lhes privilégios. O rei ordenou ainda que os donos das habitações circunvizinhas ofertassem um contributo a estes homens, a cada incêndio.
Porque era necessário uma figura que liderasse este conjunto de
pessoas, em 1664 foi criada a primeira companhia de capatazes
na cidade, designada por «Carnes Secas».
Todavia, as medidas não pareciam ser suficientes e, como iremos
constatar, não o foram durantes séculos. Os incêndios continuaram a deflagrar intensamente. Era, pois, necessário investir em
novas direções. Instigado a adotar medidas, D. Afonso VI em 1678
decide: «O Senado ordenará, com toda a brevidade, que nesta
cidade haja três armazéns (...) e que estejam providos de todos
os instrumentos que se julgarem necessários para se acudir aos
incêndios, e escadas dobradas de altura competente, para que,
com toda a prontidão, se possam remediar logo no princípio »
(ANDRADE, 1969: 28)
São do período Moderno as primeiras informações que encontrámos sobre invenções com o objetivo específico de combater os incêndios. Em 1438, o italiano Marianis Jacobus inventa uma bomba
de sucção de pistão, equipada com válvula de vedação. Leonardo
da Vinci, no ano de 1550, desenha uma nova escada acionada por
manivela para ser usada em situações que não permitam o apoio
no topo. Na Alemanha, em 1560, são construídas as primeiras
bombas em latão, tendo sido publicado um livro, em 1614, com
ilustrações de três bombas: uma sobre rodas, outra sobre duas
longarinas para arrasto e uma portátil.
Uma década depois chegam a Portugal as duas primeiras bombas
adquiridas à Holanda e uma grande quantidade de baldes de couro que foram distribuídos pelos bairros de Lisboa.

5 Em 1524 Carlos Magno havia criado os primeiros quarteniers, magistrados encarregados
da proteção contra os incêndios, em cada bairro.

Em 1683 é também publicado o primeiro Regulamento do Serviço
de Incêndios. Dada a ausência de pessoas que voluntariamente
acudissem aos fogos, pelo menos em número suficiente, o regulamento expressava a obrigação dos pedreiros, carpinteiros e
outros mestres em se alistarem, ficando sujeitos a uma pena de
prisão de um mês e dois mil réis por cada incêndio a que não comparecessem.
Contudo, os grandes incêndios continuavam a consumir a cidade. Só na primeira metade do século XVIII estão registados, por
exemplo, os incêndios: na Casa do Linho; no Real Convento de S.
Francisco ocasionado por um foguete em 1707; no Mosteiro da
Santíssima Trindade, em 1708, com a duração de três longos dias;
na rua do Corpo Santo; no Palácio do Marquês de Valença; no Palácio do Estanco Real do Tabaco; na rua das Flores e no Paço da
Ribeira.
Visto que estas medidas continuavam a revelar-se ineficazes
para a prevenção e para o combate, em 1714 o Senado da Câmara
de Lisboa apresenta a D. João V um conjunto de novos intentos:
«(...) e se buscará um oficial junto de cada um dos armazéns, o qual
seja do ofício que asita em casa, a quem se entregue a chave dele,
e outra terá o vereador das obras. E havendo algum incêndio, acudirão logo a cada um destes armazéns oito homens, para conduzirem as bombas e baldes, os quais serão das companhias da cidade, e com eles irá o seu capataz, o qual terá o cuidado de evitar se
não rompam as mangas das bombas, com cominação de as pagar
da sua fazenda, e o que não acudir prontamente, ficará privado do
ofício por seis meses (...)». (Ibidem: 49)
É neste reinado que é fundada, no Porto, a Companhia do Fogo6
constituída por cem homens selecionados por serem capazes de
manobrar bombas e machados.
O vocábulo Bombeiro, cuja origem está associada às bombas
utilizadas no combate aos fogos, surge pela primeira vez no país
6 Também conhecida por Companhia da Bomba.
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«Os Bombeiros entraram por uma brincadeira. Havia um
bombeiro que era o Joaquim Ernesto, segundo comandante, que
era funcionário dos Correios onde a minha mãe trabalhava.
E eu como era hábito sair da faculdade e passar aqui por Águas
de Moura para ir ter com a minha mãe ali aos Correios, ele em
implicância comigo dizia: não és capaz de ir. Não tens perfil para
isso. (...)
Nós não brincamos, embora possa parecer às vezes que estamos
a brincar. Exige profissionalmente muito de nós. (...) E valemo
‑nos muito uns dos outros. Nós saímos numa ocorrência e aquilo
quase que flui naturalmente porque existe muita cumplicidade.
Os bombeiros de Palmela, Pinhal Novo e Águas de Moura têm
áreas de intervenção específicas, mas na eventualidade de
acontecer qualquer coisa nós sabemos que podemos contar
uns com os outros. E temos um elo de ligação, que é a Camara
Municipal, que nos apoia em todos esses acontecimentos.
E é o facto de a câmara reconhecer que um dos seus principais
agentes de proteção civil tem mérito (...) mostra à população
a nossa credibilidade. Que nós somos bons.
Existe um trabalho anterior que às vezes é necessário e
fundamental acontecer, para que não aconteça situações de
risco, e que é essencial ser feito por uma pessoa que tenha noção
de como uma situação de risco é na realidade. E eu gosto muito
desse trabalho de trás da secretária. Gosto da prevenção.
Gosto de evitar que as coisas aconteçam.»
Ana Manuel
36 anos, arquiteta, Oficial Bombeira de 2.ª na Associação
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura
(bombeira há 13 anos)
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em 1734, ano em que foram adquiridas quatro bombas-tanque a
Inglaterra.
Mesmo com alguns progressos técnicos, este caminho foi feito
de avanços e de recuos. Em 1740, a Câmara de Lisboa atravessava uma profunda crise financeira. Um dos credores da autarquia
eram os próprios bombeiros que aguardavam por receber os
cinco anos de salários em atraso. Foi precisamente a meio desta
década difícil que deflagrou uma violenta explosão nas Casas da
Ribeira, local de comércio de pólvora, que destruiu cinquenta habitações e matou trinta e uma pessoas, para além de ter provoca-

do oitenta e seis feridos. Seja pela falta de orçamento, seja pela
desordem interna, por altura do grande terramoto de 1755 o serviço de incêndios da cidade estava completamente desorientado.
A catástrofe destruiu 17 freguesias (igrejas matrizes), mais de 16
igrejas, 215 mosteiros, 16 palácios, 6 hospitais e um incalculável
número de habitações, podendo o número de vítimas mortais ter
ascendido ao tenebroso número de 90 000 pessoas.
De acordo com os testemunhos da época, a destruição causada
pelos incêndios que deflagraram posteriormente foi maior do que
a causada pelo próprio terramoto. É-nos difícil imaginar um cená-

«Incêndio», óleo sobre a tela,
Joaquim Manuel da Rocha,
1745-1775.
Museu Nacional de Arte Antiga.
Fotografia: José Pessoa, 2001.
DGPC/ADF.
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rio tão dantesco. E tendo em conta as profundas dificuldades que
os bombeiros passavam e os poucos meios de que dispunham,
compreendemos que o resultado não poderia ter sido outro.
Era, no entanto, hora de limpar as cinzas e Marquês de Pombal,
durante a reconstrução da cidade, como medida preventiva decretou a construção de um significante número de pequenos poços em toda a baixa lisboeta para auxiliar nos incêndios.
Em 1766 foi nomeado Domingos da Costa, considerado o primeiro
Comandante dos Bombeiros Municipais, para dirigir e organizar
os serviços e capatazes. Todavia, tudo indica não ter sido competente na sua função, e em 1784 pretendeu-se abolir este cargo por
ser considerado ineficaz.
A falta de mão-de-obra continuava a ser gritante. Falamos de homens que não se disponibilizavam por altruísmo para acudir ao
socorro. Eram a isso obrigados, apenas porque eram profissionais
de ofícios que se adequavam ao combate aos incêndios. E não esqueçamos que ao fazê-lo punham em risco a sua própria vida. Não
é portanto de estranhar que fugissem a esta imposição sempre
que tivessem oportunidade. Em 1767, as autoridades criaram um
novo regulamento que determinava que também os aguadeiros
se teriam de alistar na sua freguesia de residência: «(...) se apresentar nos incêndios, fosse para o abastecimento das bombas
prementes-aspirantes, fosse para a condução das mesmas ao local de sinistro, não esquecendo a circunstância de ter que manter
o barril cheio de um dia para o outro, como medida preventiva.»
(ALMEIDA, 1996: 43).
Perspectiva do Poço Pombalino. Banco de Portugal, Lisboa.
Fotografia: Manuel Farinha (dezembro/2013)
O poço foi construído depois do terramoto de 1755, quando a muralha de D. Dinis já estava
soterrada e a circulação se fazia a um nível do solo próximo do atual. Durante a sua construção o paramento sul da Muralha de D. Dinis foi parcialmente rasgado. Os poços eram muito
importantes na conceção pombalina da cidade, pois permitiam o fornecimento de água (por
vezes potável) para as tarefas domésticas e sobretudo garantiam as reservas necessárias
para combater os incêndios na cidade. No quarteirão da sede do BdP foram identificados 5
poços. Todos os poços são muito semelhantes relativamente à técnica de construção. Após
ter sido abandonado no final do século XIX e início do século XX, o poço foi atulhado com
diversos materiais, incluindo alguns artefactos quotidianos.
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Entretanto, o fogo continuava a transfigurar a cidade. Em 1769 a
Sé Patriarcal de Lisboa ardeu por completo, tendo o presumível
incendiário, anos mais tarde, sido açoitado, amarrado a um poste
e queimado vivo no próprio local do crime.
É nesta época que surgem as primeiras evidências de tentativas
de organização de serviços de socorro noutras cidades do país.
Em Braga, em 1766, foi nomeado para o cargo de Alferes da Com-

panhia de Bomba, Francisco José Pereira. Em 1780, conhecem-se
os primeiros movimentos para a constituição de uma companhia
da Bomba em Viana do Castelo. Em 1781, a Rainha D. Maria concede autorização ao provedor e ao povo de Coimbra para a aquisição de bombas.
Em Lisboa, no ano de 1786, Mateus da Costa, maquinista-bombeiro, é promovido a Capitão das Bombas substituindo Domingos
da Costa. Foi uma figura importante pela competência que demonstrou7, tendo mais tarde assumido a função de Inspetor dos
Incêndios e Chafarizes a quem competia toda a jurisdição sobre
capatazes, cabos e aguadeiros. É de sublinhar que, na viragem do
século, existiam 33 companhias e 99 capatazes.
Em 1802 é promulgado um edital com o objetivo de organizar os
aguadeiros: «Que os barris de todos os aguadeiros que tiram

água nos chafarizes desta cidade e seus subúrbios sejam, no
tampo marcados com a letra inicial do chafariz a que o aguadeiro
competir. (...) Que qualquer aguadeiro que na ocasião de incêndio
se achar dormindo sobre o barril ou fora dele, metido por cantos
ou partes ocultas, para por este modo se eximirem ao trabalho
que é tão preciso em semelhantes ocasiões qualquer soldado da
Guarda Real de Polícia, oficial de Justiça ou de Inspeção dos Incêndios, o poderão prender (...)» (ANDRADE, 1969: 86)
Desde o século XVI, fruto do aumento significativo do seu número de habitantes, Lisboa enfrentava o problema da escassez de
água. De facto, o domínio da água afigurava-se como um privilégio. E esse domínio era exercido pelos aguadeiros – também conhecidos por galegos – no chafariz, tanque ou poço onde desempenhavam a sua atividade. É, por isso, compreensível a exigência
deste edital no contexto da época que lhes dita tão exigentes
obrigações e penalizações em caso de incumprimento.

7 É também da sua autoria o desenho da conhecida bomba portuguesa.

Os incêndios persistiam e continuavam a provocar um grande
nível de destruição. Sabe-se que um dos que deflagrou em 1830
provocou a morte a três homens durante o combate.
Em 1834, a Câmara de Lisboa procedeu a uma importante reorganização dos Serviços de Incêndios com a criação da primeira Companhia de Bombeiros de Lisboa: Companhia do Caldo e do Nabo8 .
É uma designação curiosa, para a qual não foi ainda encontrada
uma justificação9.
Neste mesmo ano foi criada uma tabela codificada com os toques
a rebate. Uma das maiores dificuldades, para além de todas a que

Aguadeiros do Chafariz de Dentro, Largo de Santa Maria Maior, Lisboa, 1907.
Arquivo Municipal de Lisboa, Coleção Joshua Benoliel, PT/AMLSB/JBN000090

8 O primeiro bombeiro que se alistou foi António José da Silva, com a categoria de 1.º
patrão.
9 Sabemos que no ano anterior entrou no país, em resultado das lutas liberais, a doença
Cólera Morbus que provocou um elevado número de mortes. Parece-nos viável que os
bombeiros tenham sido indispensáveis nesta altura de profunda crise humanitária. Apesar
de todas as dissonâncias, eram grupos de homens mais ou menos organizados, disponíveis
para cenários de socorro. Assim, é possível equacionar que lhes coubesse o papel de acudir à
população com a distribuição de alimentos, pelo que, não nos querendo comprometer, esta
afigura-se como uma hipótese possível que justifique a origem da designação.
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«O meu cunhado era bombeiro. Era o chefe Dionísio. Foi a pessoa
que fez com que esta casa talvez tivesse um nome. Ele deu a vida
dele aos bombeiros. A minha irmã era quarteleira. Era a Abília. (...)
a grande maioria dos bombeiros cresceram com eles. (...)
Fui trabalhar e a seguir ele disse assim [Comandante José João
Torcato]: Tu vens trabalhar para aqui [oficina de serralharia],
não queres ser bombeiro? Isso para aí em 1965 [tinha 12 anos].
Na altura não havia infantes, não havia nada. Nós não podíamos
ser inscritos nos bombeiros. Nós só podíamos ser a partir
dos 14 anos. (...)
Deram-me na altura um macaco. Daqueles macacos de
bombeiros que tinha umas platinazinhas, que tinha lá o A de
nós termos iniciado. De Cadete. E depois limpávamos carros,
limpávamos a oficina, íamos para os fogos. Agora é que não
podemos ir para os fogos. Agora só podemos ir para os fogos
a partir de um determinada formação. Naquela altura era uma
outra miséria. Eram necessárias pessoas para aquilo que fosse
necessário apagar. Com 12 anos já apagava fogos, já ia para os
acidentes, já ia de ambulância fazer transferências. [...] Havia
mais crianças com a minha idade. Na altura que entrei para os
bombeiros havia para aí uns 14, 16 bombeiros. Ainda me recordo
de alguns. Havia o Izidorinho que também entrou na minha
altura, havia o Augusto da Batateira, havia o Nelo da Padeira (...)
Vieram melhorar em todos os aspetos as associações. Porque
a nível financeiro trouxe-nos uma ajuda bastante boa [protocolo
GPB] (...) É um dia do Bombeiro [Dia Municipal dos Bombeiros].
É um dia em que os bombeiros são eleitos, são lembrados. (...)
[bombeiro] É ser uma pessoa diferente. É estar disponível.
É ter a noção de que estamos aqui para ajudar as pessoas.
É ser realmente diferente.»
Manuel Simões Baptista
62 anos, Comerciante, Comandante na
Associação Humanitária dos Bombeiros de Palmela
(bombeiro há 48 anos)

32

aqui já foram apresentadas, prendia-se com a difícil tarefa dos
socorristas em identificar o local exato do fogo para conseguir
alcançar o incêndio numa fase embrionária. Esta tabela atribuía
um determinado número de toques diferenciado para cada uma
das freguesias da cidade. Dois anos mais tarde o Senado, para
tornar a medida anterior ainda mais eficaz, proíbe o toque dos
sinos depois das Trindades de modo a não se confundirem com o
dos incêndios. Porém, apesar da sua importância, estas medidas
não foram ainda suficientes para salvar o Paço da Regência (hoje
Teatro D. Maria II), que foi completamente consumido pelo fogo.
Em 1851, foi publicado o novo Regulamento Geral que impunha
uma reestruturação total dos Serviços de Incêndio. No ano seguinte foi dado outro importante passo com a uniformização dos
bombeiros, o que lhes permitia serem reconhecidos sendo-lhes
dada prioridade na passagem em caso de sinistros. Conhecem
‑se também nesta data as primeiras medidas de proteção para os
bombeiros: passaram a utilizar máscaras. Foram ainda adquiridas
as primeiras bombas do sistema Flaud, a Paris.
Foi uma época de grande dinamismo e empenhamento no que diz
respeito à organização dos Bombeiros. O Serviço de Incêndios
passou a considerar-se militarmente organizado, e em 1853 foi
publicado o Regulamento para os seus empregados que traduz as
primeiras preocupações sociais com estes homens.

Carlos José Barreiros, [fl.
1868].
Arquivo Municipal de Lisboa.
Coleção Armando Serôdio,
PT/AMLSB/SER/S05791

Na década seguinte, na sequência dos incêndios nos Paços Municipais e num prédio no Rossio, volta a sentir-se o eco da incompetência do Serviço de Incêndios. O inspetor foi demitido tendo sido
substituído por Carlos José Barreiros, professor e jornalista, que
assumiu um papel fundamental no percurso desta história.
Começou por propor uma nova organização onde os serviços de
incêndio passaram a constituir uma repartição da Câmara, que tinha «por fim prever e remediar tudo quanto d’esta cidade diz respeito a incêndios». (SANTOS, 1995: 22) A medida foi publicada através
da Lei da Administração Civil, de 1867, e descreveu as novas competências das autarquias na resolução e socorro aos incêndios e

Mobilização da Escada Fernandes pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa. Lisboa, 1871.
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inundações. O novo inspetor exerceu o cargo ao longo de 21 anos,
tendo sido da sua responsabilidade o patrocínio para a construção da escada Fernandes, percursora das famosas Magyrus, e a
introdução das bombas a vapor. A partir desta data passou a existir a obrigatoriedade de serem instaladas bocas-de-incêndio nos
prédios. É também do seu mandato a substituição da classe de
Sotas – anteriores capatazes – que passaram a assumir a função
de Bombeiros permanentes.
O final desta década do século XIX abre portas ao voluntariado.
Pela primeira vez surge a configuração da Associação de Bombeiros10 . Guilherme Cossoul (1828-1880)11, no dia 17 de outubro de
1868, sugeriu numa reunião de amigos (onde estava também presente Carlos Barreiros) que decorria nas instalações da farmácia
Azevedo, no Rossio em Lisboa, a criação de uma companhia de
bombeiros voluntários. Deste grupo faziam parte várias personalidades da época. Imediatamente no dia seguinte foi deliberada
a criação de uma companhia de voluntários que ficou adstrita ao
Corpo de Bombeiros Municipais. O próprio príncipe D. Carlos inscreveu-se como sócio para que a Companhia pudesse ostentar o
título «Real».
Em 1874, outra figura impar desta história funda a Associação dos
Bombeiros Voluntários do Porto. Guilherme Gomes Fernandes
(1850-1902) – a quem já regressaremos para podermos continuar
a avançar segundo uma ordem cronológica – é também responsável pela origem da imprensa exclusivamente dedicada a esta temática com a edição do jornal O bombeiro Português (1877‑1890).

10 Em 1837, o Barão d’Eschwege já havia proposto a criação de Companhias de incêndio
formadas por voluntários, mas não teve consequência. Nos EUA, Benjamim Franklin havia
criado, em 1736, em Filadélfia, o primeiro corpo de bombeiros voluntários da América. Na
Alemanha, em Meissen, o corpo voluntário de bombeiros surgiu em 1841. No Chile o primeiro
corpo de bombeiros voluntário nasce em 1851.
11 Foi nomeado Capitão-Chefe dos Bombeiros Voluntários, na sua criação, em 1869. Filho
de músicos, foi um notável compositor e instrumentista na Real Câmara e na Orquestra
de S. Carlos. Conta-se que, em 1869, enquanto atuava no Teatro de S. Carlos, saiu a correr
para acudir a um incêndio. A pedido da Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa
foi atribuído, em 1926, o nome da travessa àquele que foi considerado o primeiro bombeiro
voluntário português.
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Em 1881, foram aprovados os Estatutos da nova Associação que
integrava o Serviço Voluntário de Ambulâncias em Incêndios,
designada por Companhia Voluntária da Saúde. Esta companhia
tinha por missão socorrer os feridos em qualquer tipo de catástrofe.
A evolução significativa que se vislumbrava para as associações
de bombeiros voluntários levou à organização do primeiro Congresso, em 1889, na cidade do Porto onde, pela primeira vez, se
abordou a possibilidade de reunir as diversas corporações existentes no país com a fundação de uma Liga.

Inspetor Guilherme
Gomes Fernandes
(1850-1902). Fotografia cedida por
Arquivo do Batalhão de Sapadores
Bombeiros do Porto.
Fundou, em 1875, o
Corpo de Bombeiros
Voluntários do Porto tendo, ao longo
da sua vida, organizado e instruído
várias organizações
de bombeiros.

Os Bombeiros passam a ser tema de outras áreas, nomeadamente do cinema que dava os seus primeiros passos. Aurélio da Paz
dos Reis12 em 1896 e 1897, respetivamente, realiza os filmes «Manobras dos Bombeiros» e «Bombeiros do Porto».
Porém, o facto que de maneira mais célere contribuiu para a valorização e reconhecimento destes homens aconteceria no ano
1900. Os bombeiros portugueses já haviam começado, algumas
décadas antes, a participar em campeonatos internacionais. Todavia, no dia 18 de agosto de 1900, Guilherme Gomes Fernandes
leva Portugal ao 1.º lugar do campeonato Mundial, em Paris, com
um grupo de Bombeiros do Corpo de Salvação Pública do Porto,
cujo desempenho foi verdadeiramente avassalador. O exercício
12 Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931) é o nome do comerciante portuense que deu início
ao cinema português, em 1896, depois de adquirir em Paris a máquina a que chamou
«Kinetographo portuguez»; realiza então uma curta-metragem que exibia A Saída do
pessoal operário da Fábrica Confiança, um paralelo nacional do filme dos irmãos Lumiére,
exibido um ano antes em Paris. Os Bombeiros constituíram também uma das suas primeiras
experiências enquanto realizador.

consistia em extinguir um incêndio num prédio de 20 metros, com
três salvamentos. Os americanos executaram a prova em 15 minutos, os húngaros em 16 minutos, o grupo de bombeiros portugueses, a terceira equipa a executar o exercício, fê-lo apenas em 2
minutos e 55 segundos. Por ser um tempo absolutamente inultrapassável, as restantes 17 equipas desistiram.
A partir de então, todos os anos no dia 18 de agosto, Portugal passou a celebrar o Dia do Bombeiro, tendo sido oficialmente instituído a partir de 1923.
Talvez também contagiadas pela brilhante prestação dos bombeiros portugueses, nas primeiras décadas do século XX foram
fundadas 95 associações de bombeiros voluntários, dois corpos
de bombeiros e um corpo de bombeiros privativo.
A sua ação era cada vez mais imprescindível até porque se estendia a outros âmbitos. No decorrer da Revolução de 1910 e dos anos
da peste pneumónica que atingiu Portugal (1914-1918), reconhece
‑se aos bombeiros o imprescindível auxilio à população afetada,
transportando-a para os hospitais, desinfetando casas e ruas,
distribuindo agasalhos e alimentos. É desta época, precisamente,
a inauguração do Serviço de Saúde do Corpo de Bombeiros Voluntários de Lisboa, denominado por Cruz Portuguesa. Também
não será por acaso que aparecem, em 1919, as primeiras medalhas
atribuídas às Associações de Bombeiros com o grau Oficial da Ordem Mérito, Filantropia e Espada do Valor, Lealdade e Mérito.
O realizador Artur Costa de Macedo estreia, em 1928, o conhecido filme «Bombeiros Sul e Sueste», e é inaugurado o Museu do
Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa. Este Museu coincidiu
com a gradual substituição de grande parte dos equipamentos de
tração animal e braçal, evidência do progresso técnico que atingia
esta atividade.

Intervenção dos Bombeiros num incêndio no Pátio de Lencastre, em Lisboa, 1.ª década do
século XX. Arquivo Municipal de Lisboa, Coleção Joshua Benoliel, PT/AMLSB/JBN000090

O Congresso no Estoril, que se realizou em 1930, determina definitivamente a criação da Liga dos Bombeiros Portugueses. No
ano seguinte, o Congresso de Setúbal define os seus Estatutos
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«Vim para cá para a fanfarra. Era só fanfarra, não era com a ideia
dos bombeiros e acabei por tomar o gosto e vim mesmo para
bombeira. (...) Nunca mudei, estive algum tempo com [licença de]
maternidade, mas tirando isso estive sempre aqui.
Quando entrei só havia uma única [mulher] que era a Graça.
Ela não era bombeira (...) Depois é que começaram a entrar outras
miúdas. (...) Bombeira, bombeira fui [a primeira]. (...) nunca vi assim
grandes diferenças. Se era para trabalhar ia, a única coisa era os
homens resguardarem-me mais por ser mulher e eles quererem
ir à frente (...) Atualmente já somos muitas, muitas mesmo. (...)
Devemos ser cerca de 20. Já somos bastantes.
Gosto da área da saúde e gosto dos fogos florestais. (...) Mas faço
de tudo um pouco. Tudo aquilo que é necessário fazer eu faço (...)
A gente quando vem para bombeiro tem que se gostar, tem que
se querer ajudar o próximo. (...) Um bombeiro acaba por ser uma
pessoa presente.»
Carla Dinis
Palmela, 36 anos, Subchefe na Associação
Humanitária dos Bombeiros de Palmela
(bombeira há 16 anos)

36

marcado pelo espírito da época, tendo sido revindicado um Serviço Nacional de Bombeiros: «organização específica, autónoma
e permanente, com direta jurisdição orgânica e na dinâmica dos
Bombeiros Portugueses». (LOPES, 1978: 16)
É importante sublinhar que as Associações de Bombeiros, por
serem parte intrínseca e elemento vital da sociedade civil, atravessaram a revolução de Abril sem que o seu modelo organizativo
tivesse sido questionado. Portugal é um exemplo onde uma função social de primeira necessidade está nas mãos do movimento
voluntário, ao contrário da maioria dos outros países onde esta é
uma área profissionalizada.
Em 1978, já existiam 400 Corpos de Bombeiros no país. Tratava
‑se, no entanto, de uma área com vários tipos de carências e ainda
pouco organizada face à complexidade da sua intervenção.
Posto Médico, Bombeiros Sapadores de Lisboa, 1954.
Museu do Bombeiro de Lisboa – Regimento de Sapadores Bombeiros. Álbum fotográfico de
1954.

que se comprometiam a defender e promover quanto importe
aos interesses dos serviços de incêndios e socorros em calamidades públicas. (SANTOS, 1995: 30) A sua aprovação13, em maio de 1932,
foi considerada uma data histórica pelo reconhecimento legal da
Confederação. Cinco anos mais tarde a Liga criou um Plano de
Uniformes único para todos os corpos de Bombeiros.
O primeiro Regulamento Geral dos Corpos de Bombeiros é publicado em 1946, através do Decreto-Lei n.º 35 857 de 11 de setembro, assim como foi redigido o Decreto-Lei n.º 35 746 de 12 de
julho, que deu origem ao Conselho Nacional dos Serviços de Incêndios (CNSI), organismo dependente do Ministério do Interior.
Quatro anos antes do 25 de Abril os bombeiros reúnem-se em
congresso pela 19.ª vez, desta feita em Aveiro. Foi um congresso
13 Os Estatutos são aprovados por despacho do Ministro do Interior, Mário Pais de Sousa,
e vigoram até 1976.

O XXIII Congresso dos Bombeiros (1978), no Estoril, foi profusamente participado (700 congressistas e 50000 participantes,
tendo contado ainda com a presença de três ministros e com o
Presidente da República). Fez vingar a extinção do Conselho Nacional dos Serviços de Incêndio, substituindo-o pelo Conselho
Coordenador do Serviço de Bombeiros. Esta nova estrutura tinha
como missão apoiar o governo na definição da política a promover no setor, fomentar estudos de ordenamento do território e
de ações globais de planeamento, coordenação e implementação
de medidas, numa utilização racional dos recursos. Não obstante,
por não corresponder ainda ao pretendido, no ano seguinte foi sujeita a retificação pela Assembleia da República e foi criado, a 20
de março, o Serviço Nacional dos Bombeiros (SNB) pela Lei 10/79,
e com ele a esperança de um futuro melhor. «Oxalá» (LOPES, 1978:
17), diria na época o Padre Victor Melícias enquanto presidente do
SNB (1974-1980) 14. Este novo organismo acabou por se vir a destacar pela aproximação ao Serviço Nacional de Proteção Civil.
14 O Padre Victor Melícias tem dedicado parte da sua vida ao Bombeiros, tendo exercido
diversas funções junto de diferentes organismos. Começou por ser Presidente da Direção
e Ajudante de Comando dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, entre 1958 e 1974. É da sua
responsabilidade a fundação do Jornal «Bombeiros de Portugal».
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Em 1986 passou a assinalar-se o último domingo de maio como
nova data do Dia Nacional do Bombeiro15. No ano seguinte foi
aprovada uma velha aspiração através da Lei n.º 21/87: o Estatuto Social do Bombeiro, tendo a Liga criado o Fundo de Proteção
Social.
Vamos deter-nos no nascimento da Escola Nacional de Bombeiros, em 1995, para tornar claro o nível de exigência que esta profissão alcançou.
Ao longo dos anos, o ingresso na carreira de bombeiro sofreu
uma evolução abismal. Este desenvolvimento técnico resulta da
importância do bombeiro na sociedade atual. A sua abrangência
de ação é fulcral para a manutenção do modo de vida das comuni15 Durante o XXVII Congresso, em Cascais, foi acordado substituir a data de 18 de agosto
– recordamos que este dia assinalava a vitória dos Bombeiros portugueses no campeonato
internacional em Paris, no ano de 1900 – pelo último domingo de maio para marcar no
calendário comemorativo a aprovação dos primeiros Estatutos da Liga dos Bombeiros
Portugueses, a 30 de maio de 1932.

Incêndio na Rua da Rosa, em Lisboa, 1954. Museu do Bombeiro de Lisboa – Regimento de
Sapadores Bombeiros. Álbum fotográfico de 1954.

No início da década de 80, o Estado condecora a Liga dos Bombeiro Portugueses com o grau de membro honorário da Ordem Militar de Cristo. Foi revisto o Regime Jurídico instituído pelo Código
Administrativo de 1946 com a criação de uma nova tipologia dos
corpos: corpos de bombeiros sapadores, corpos de bombeiros
voluntários e corpos mistos de bombeiros. A 29 de setembro de
1980 foi finalmente publicada a lei orgânica do SNB.
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IMAGEM 1

Para se compreender o nível de exigência a que estes profissionais são sujeitos, faz-se uma breve descrição dos conteúdos do
curso. O módulo de Instrução ao Serviço de Bombeiros abrange,
por exemplo: fenomenologia da combustão, agentes extintores,
eletricidade, construção civil, matérias perigosas, hidráulica, comunicação. O módulo Técnicas de Socorrismo aborda a avaliação
da vítima, a reanimação, a traumatologia, o parto. No módulo de
Equipamentos, Manobras e Veículos aprendem, por exemplo,
a subir escadas, a trabalhar com as mangueiras, a conhecer os
equipamentos que estão nos veículos. Dois módulos incidem sobre diferentes tipologias de incêndios: Urbanos e Industriais, e
Florestais. Por último, o módulo de Técnicas de Salvamento e de
Desencarceramento.
IMAGEM 2
Experiência com fatos de alumínio (imagens 1 e 2), Lisboa, 1957.
Museu do Bombeiro de Lisboa – Regimento de Sapadores Bombeiros. Álbum fotográfico
de 1957.

Após a conclusão destes seis módulos os formandos são propostos para uma prova nacional de ingresso à Carreira de Bombeiro, sendo avaliados na componente teórica e prática por um júri
composto por um Comando da Estrutura de Comando Distrital

dades, que é cada vez mais complexo face aos progressos que se
ultrapassam sucessivamente.
Outrora, para se ser bombeiro era necessário ter a 4.ª classe do
Ensino Básico. Com exceção das corporações de Bombeiros Sapadores, a quem cabia também a responsabilidade de ir ministrando os cursos de formação, os bombeiros voluntários do país
valiam-se, sobretudo, da experiência que iam adquirindo enquanto aspirantes. A frequência de cursos, nomeadamente o de TAT
(Tripulante de Ambulância de Transporte), foi gradualmente atingindo um maior nível de exigência.
Hoje, o aspirante a bombeiro, com idade superior a 18 anos, começa por frequentar o curso de Instrução Inicial de Bombeiro com
a duração mínima de um ano. Este curso é ministrado no próprio
quartel e é composto por seis módulos que habilitam tecnicamente o aspirante para a ação. Os primeiros quatro módulos são dados
pelos próprios bombeiros do quartel, os restantes lecionados por
formadores credenciados pela Escola Nacional dos Bombeiros.

Festa final da Escola de Recrutas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, 1957.
Museu do Bombeiro de Lisboa – Regimento de Sapadores Bombeiros. Álbum fotográfico
de 1957.
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«O meu padrinho de batismo era bombeiro, em Setúbal, era
sapador e dava instrução aqui nos Bombeiros do Pinhal Novo.
E na altura, o filho dele era aqui bombeiro, um miúdo também
– infante – e convidaram-me. No primeiro dia que me trouxeram
só para ver, eu fiquei. (...) Tinha 8 [anos]. (...) acho que é um dos
princípios, um dos valores que nós transmitimos a eles, que
é o atavio da farda. É um ícone, e eles têm que se sentir orgulhosos
por vestir como eu também me sentia. Gostava que as pessoas
olhassem para mim. (...)
(...) acho que o momento mais positivo que tive aqui dentro dos
bombeiros foi quando ajudei a nascer alguém (...) se as pessoas
pensam que têm alguma coisa de mal ou se metem em dúvida se
devem ou não ser bombeiros, ali acho que tudo se dissipa. Porque
estamos a falar de ajudar a trazer alguém ao mundo. Ou quando
vamos a um acidente e temos consciência que aquele ato que nós
fizemos ajudou a pessoa a sobreviver.
O INEM dispõe de psicólogos (...) mas aquilo onde nós mais nos
agarramos é a nós. Falamos todos uns com os outros. Dar força
uns aos outros, porque às vezes há serviços que são complicados
de gerir no momento e às vezes a pessoa até congela (...)
Sou responsável pela Escola de Infantes e Cadetes. Fui convidado.
(...) as pessoas fizeram um excelente trabalho até à minha entrada.
Fizeram. Fizeram tudo. Eu quando entrei já estava tudo feito. (...)
Não vim alterar nada. Vim ajudar. (...) Sou o responsável mas não
sou sozinho. (...) é sempre aquele orgulho de ver aquele miúdo
que eu tive todos os domingos ali chegar a bombeiro. (...) Eu tenho
quase a certeza de que pelo menos metade dos cadetes e dos
infantes vão chegar à minha idade a saber mais disto do que eu.
Porque crescem já a saber isto tudo. Não é à toa que alguns países
dão na escola primeiros socorros. (...) numa aula de anatomia,
se for preciso andam dois meses a dizer os nomes todos dos
ossos. (...) Eles assimilam e interessam-se. (...) Ele [filho] quer saber
bombeiro. Aliás ele diz que quer ser melhor do que eu.»
Fábio Costa
37 anos, funcionário no Metropolitano de Lisboa, Subchefe na
Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo
(bombeiro há 22 anos)
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da Autoridade Nacional da Proteção Civil, por um elemento da Federação de Bombeiros e por um elemento designado pela Escola
Nacional de Bombeiros. Fazem ainda parte dos avaliadores dois
especialistas técnicos que avaliam as manobras práticas.
Os recrutas que concluem com aproveitamento a prova têm, posteriormente, um período probatório de seis meses. Nesta altura
já lhes é permitido acompanhar as equipas nos serviços, sempre
como parte integrante da guarnição mas ainda com o objetivo de
inquirir, no campo, o que foi apreendido no curso. Após este período são efetivamente promovidos ao posto de bombeiro de 3.ª 16.
Os bombeiros portugueses, ao contrário de outros países, são polivalentes. Têm que estar efetivamente preparados para os vários
tipos de situações que possam ocorrer. Ao longo da sua carreira
é-lhes exigida uma atualização permanente de conhecimentos,
assim como um aperfeiçoamento técnico regular através da frequência de cursos de especialização.
A prevenção é outra das áreas de grande importância porque permite acautelar os riscos. «Existe um trabalho anterior que às vezes é necessário e fundamental acontecer, para que não aconteçam situações de risco, e que é essencial ser feito por uma pessoa
que tenha noção de como uma situação de risco é na realidade. E
eu gosto muito desse trabalho de secretária. Gosto da prevenção.
Gosto de evitar que as coisas aconteçam.», afirma Ana Manuel,
Bombeira na AHBM de Águas de Moura.

Escola de Infantes e Cadetes de Pinhal Novo. Década de 80 do século XX.

homens e mulheres que se voluntariam para prevenir e acudir em
situações de risco.
Chegados a 2015, existem em Portugal 472 Corpos de Bombeiros,
sendo que 435 são Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários17. Três das quais no concelho de Palmela.

Passámos, nestas páginas, de um cenário onde determinadas pessoas, pela profissão que exerciam, sofriam a imposição de acudir
sem quaisquer meios ou conhecimentos aos fogos que deflagravam, para uma atividade altamente especializada executada por
16 Os Corpos de Bombeiros têm também a possibilidade de fundar Escolas de Infantes e
Cadetes, para crianças entre os 6 e os 16 anos, e jovens entre os 16 e 18 anos. Os objetivos
destas escolas são: dar formação no âmbito do voluntariado e da proteção e socorro;
estimular o recrutamento de bombeiros a partir da infância despertando, nas crianças, o
sentido de missão, assim como transmitir à comunidade, desde cedo, alguns conhecimentos
fundamentais para a prática do socorro. É interdito aos alunos o exercício de atividade
operacional.

17 O que corresponde a cerca de 30 000 bombeiros voluntários no ativo, sendo que cerca
de 6 000 são mulheres.
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Bombeiros do Concelho de Palmela

Associação Humanitária
dos Bombeiros
de Palmela
Em Palmela, conhece-se a existência de um grande incêndio, em
1713, que destruiu quase por completo as igrejas de S. Pedro e da
Misericórdia. Provavelmente com a duração de vários dias, terá
sido extinto com o esforço da população que, de forma voluntária ou não, terá tentado que o fogo não se propagasse a toda a
vila.
Mas é uma década após a Restauração do Concelho (1926) que
nasce definitivamente, a 11 de novembro de 1937, a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela. Mário Augusto dos Santos (Presidente da Direção), Xavier Santana, Pedro
Augusto da Fonseca, Mário Rodrigues de Oliveira e António Júlio
da Silva Barrocas, foram os homens que deram corpo a esta ambição. A primeira corporação de bombeiros do concelho começou
por habitar as instalações da escola básica de S. João, que estava em construção. A Fanfarra, cujo propósito era representar
os Bombeiros nos dias festivos, tomou forma logo em 1939. No
início da década de 40 instalaram-se na rua Heliodoro Salgado,
numa garagem no pátio da Abegoaria Municipal.
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Sabe-se que os primeiros anos foram muito difíceis e a população
contou apenas com a perseverança e dedicação de um grupo de
pessoas que, sem meios, tentava acudir aos pedidos de socorro.
«A ambulância (...) não tinha muita coisa, era pobrezinha (...) praticamente só equipamento humano, eu o motorista e mais um ou
dois quando era preciso. (...) O que tentávamos fazer era chegar ao
hospital com a pessoa viva.» (Joaquim Chula in PRATA e RABÃO, 2004: 30)
A população crescia, os pedidos de socorro aumentavam, e apesar da aquisição gradual de equipamento e de viaturas, em 1958 já
se sentia como urgente a construção de um quartel de raiz. Uma
das razões apontadas era precisamente o difícil acesso ao centro histórico, lugar pouco adequado à realização das manobras
das viaturas. Acresce a este problema premente a inadequação
das instalações, carentes das condições necessárias o que provocava descontentamento nos bombeiros. Durante décadas os
bombeiros de Palmela lutaram pela concretização deste desígnio. Para além das sucessivas angariações de fundos, no final da
década de 60 foi da sua autoria a construção de uma roulotte de
comes e bebes que passou a estar presente nas iniciativas que
pontuavam o calendário festivo da vila, assim como era presença
habitual em alguns dos locais mais movimentados, como o Castelo, muito visitado por turistas aos fins-de-semana.
Todavia, apesar do esforço, criatividade e boa vontade foi necessário que mais uma década passasse para que os alicerces desta

Almoço de confraternização no
29.º aniversário, 196618. Arquivo
da AHBVP. Fotografia: Fotocor.
(da esquerda para a direita) Feliciano Guerreiro, Isidro Serrano,
Dário Cardoso, Victor «Renega»,
Eduardo da Claudina, Agostinho
Oliveira, José Cardoso, Virgílio
Carmo Aredes, Leonídio Batalha
e filha do Diretor Octávio Moura.

obra tomassem forma. Em 1979, é finalmente assinalado o início
da construção com o lançamento da primeira pedra. É no ano 1981
que os Bombeiros Voluntários de Palmela abandonam definitivamente as antigas instalações, com a inauguração do novo quartel
na atual Avenida dos Bombeiros Voluntários.

Hoje, a Corporação de Palmela conta com três secções, 3 bombeiros no Quadro de Comando, 54 no corpo ativo e 14 estagiários.
Possui 37 viaturas, numa área operacional de 128,6 km2. Está sediada nas suas instalações, desde 1997, o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).
18

18 in PRATA e RABÃO, 2004: 54.
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Associação Humanitária
dos Bombeiros
de Pinhal Novo
Pinhal Novo é uma freguesia fundada em 1928, cujo crescimento
foi desencadeado pelas centenas de pessoas que para aqui migravam, desde o final do século XIX, para trabalhar nos campos,
sobretudo na cultura da vinha na grande Herdade de Rio Frio.
Para aqui confluíam também gentes do Algarve e do Alentejo
para trabalharem na ferrovia e que aqui acabaram por se fixar
constituindo família. Ora, a primeira metade do século XX começa a pincelar a aldeia de Pinhal Novo de uma certa urbanidade.
Assim, «(...) em 30 de Abril de 1950 se realizavam em Pinhal Novo
grandes festas a propósito da inauguração do Edifício Escolar,
do posto de GNR e do Mercado Agrícola. Pinhal Novo tinha já
quase tudo. Faltava-lhe uma corporação de bombeiros.» (AHBPN,
2001: 7)

Acresce a esta inquietação o orgulho ferido. São conhecidas as
disputas que, durante décadas, prevaleceram entre as freguesias de Palmela e de Pinhal Novo. Esta era, aliás, uma situação
comum em comunidades vizinhas que buscavam um lugar dominante nas relações. Por esse motivo, não era particularmente
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apreciada a presença de Bombeiros de Palmela nas sessões de
cinema na Sociedade Filarmónica União Agrícola de Pinhal Novo
«o que, além de representar um pesado encargo, feria o orgulho
dos caramelos» (AHBPN, 2001)
A ausência de uma corporação de Bombeiros não seria apenas
sussurrada entre grupos de amigos porque, logo a 1 de maio do
ano seguinte, foi criada a Comissão Fundadora que contou com
o empenho de Álvaro José da Costa Tavares; Francisco Joaquim
Baptista (conhecido por Baptista das Metralhadoras) e José da
Costa Xavier. Esta Comissão assinou os estatutos da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, aprovados pelo Governo Civil de Setúbal a 16 de fevereiro de 1952.
A primeira Direção toma posse a 1 de janeiro de 1953. Era Presidente António da Cruz Moreira, que contava ainda com António
Francisco Guerreiro, Francisco Pimentel, Manuel Modesto Cravinho, António Cardoso, Augusto dos Santos e Francisco Mendes
Cristina. Faziam parte da Assembleia Geral: Álvaro Tavares; José
Alexandre Senão Mora; Celestino Moreira e João Tavares. Era
Presidente do Conselho Fiscal Joaquim Amador, acompanhado
por Matias Veríssimo e João Eduardo Amorim. O 1.º comandante
do Corpo ativo foi Francisco Joaquim Batista.
Como é comum na criação de Associações, as primeiras casas
que as acolhem são soluções provisórias. Assim, o primeiro quar-

Alguns elementos da Corporação da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pinhal
Novo e da Companhia de Bombeiro Voluntários
Sul e Sueste, frente à Carpintaria do Bragança em
Pinhal Novo, 1953. Arquivo da AHBVPN.
(fila superior, da esquerda para a direita) Joaquim
Domingos, n/i(CB sul e Sueste), António Saloio, n/i
(CB sul e Sueste), n/i (CB sul e Sueste), José Alegria
e Victor Margarido.
(fila do meio) n/i (CB sul e Sueste), Joaquim Pombeiro, Manuel Russo, Chefe Fonseca (CB Sul e
Sueste), n/i (CB sul e Sueste), Comandante Francisco Joaquim Baptista, Adjunto do comandante
José da Costa Xavier.
(fila inferior) Manuel Neto, n/i (CB sul e Sueste),
Joaquim Leitão.

tel de Pinhal Novo funcionou num pequeno armazém do Comandante Baptista, na rua Vasco da Gama n.º 2.
Posteriormente, durante alguns meses, sediou-se num barracão
na Estrada Nacional, depois na rua infante D. Henrique n.º 78, tendo ainda habitado, a partir de 1958, o n.º 1 da Avenida da Liberdade.
Em 1957, a Câmara Municipal de Palmela, sob a presidência de
Álvaro Cardoso, cedeu um terreno com 1 600 m2 no Bairro San-

tos Jorge para a construção do futuro quartel. A notícia foi de tal
modo recebida com gratidão e entusiasmo, que bombeiros, viaturas e população rumaram à sede do município como forma de
agradecimento. O quartel foi inaugurado em 1978, tendo sofrido
uma remodelação em 1994.
Hoje, a Corporação de Pinhal Novo conta com três secções, 3
bombeiros no Quadro de Comando, 81 no Corpo Ativo e 16 estagiários. Possui 24 veículos, numa área operacional de 132 km2.
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Associação Humanitária
dos Bombeiros MISTOS
de Águas de Moura
Até à década de 70 do século passado, o concelho de Palmela estava desproporcionalmente ocupado por corpos de Bombeiros.
Existiam a corporação de Palmela e a de Pinhal Novo. Parte significativa do concelho, a sua maior extensão, estava à mercê dos
tempos de chegada destas corporações. A, então, freguesia de
S. Pedro da Marateca, não dispunha de um grupo de bombeiros
organizado que pudesse prestar socorro em situações de urgência. Foi a 23 de junho de 1974, quando ainda se respirava os alvores
da Liberdade, que nasceu a Secção da Associação de Bombeiros
Voluntários de Palmela, em Águas de Moura. O incentivo terá
partido de Baptista Campos Gavino, membro da União Nacional,
Vereador da Freguesia de Águas de Moura e, em 1974, Presidente
Interino da Câmara Municipal de Palmela.
«No primeiro núcleo chamam amigos, conhecidos, vizinhos e
reunida a gente, importa encontrar o espaço. Uma antiga escola
abandonada bastou a este desejo de avançar que o que se tem e
conquistar o que vier, através da angariação de fundos. Fazem-se
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peditórios, bailaricos numa “danceteria” e encetam-se as obras.»
(PRATA e RABÃO, 2010)

Fizeram parte da Direção da Secção: Joaquim Maria Luís (Presidente); Rogério Brazão Soares; Mário Chitas Lança; Lino Augusto;
Mário Roça; Custódio Roque Pereira; João dos Santos; Pedro Paciência; António José Alegria; Mário Rui; Mário Joaquim; Arménio
Pacheco. Era Comandante Álvaro Agostinho Pacheco.
Oito anos depois, a 22 de julho de 1980, a Secção ganha a sua independência e constitui-se como Associação. Fica finalmente
concluído o desenho das corporações de Bombeiros no concelho.
Eram membros da Assembleia Geral: Presidente: Campos Baptista Gavino; Vice-Presidente: Vitorino Sousa de Oliveira; 1.º Secretario: Henrique Gaudêncio Pereira; 2.º Secretario: Faustino José
Ribeiro. Da Direção: Presidente: Arménio Agostinho Pacheco;
Vice-Presidente: Mário Pinhal Roça; 1.º Secretario: Pedro Carvalheira Paciência; 2.º Secretario: Custódio Roque Pereira; Tesoureiro: Rogério Brazão Soares; Vogais: Mário Rui de Oliveira Brazão
e Luís Augusto Santos Silva, do Conselho Fiscal: Presidente: Hermenegildo de Oliveira; Vice-Presidente: Manuel Arlindo Jesus dos
Santos; Secretario Relator: Manuel Carlos dos Santos Dias.
Embora ainda profundamente rural, a atual União de Freguesias
do Poceirão e de S. Pedro da Marateca dá à sua corporação de
bombeiros uma área operacional de 280 km2 e cerca de 5.000

8.º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura, 1988.

habitantes19. É a corporação mais marcada pela sinistralidade
rodoviária. O nó da Marateca que embora tenha ao longo dos
últimos anos diminuído consideravelmente o número de acidentes, obrigou a corporação a estar apta a dar uma resposta muito
significativa e qualificada na área do salvamento e desencarceramento. Pela exigência e quantidade de intervenções começou
a tornar-se incomportável permanecer no antigo quartel. Assim,
19 In http://www.bombeiros.pt, em 8 de Outubro de 2010.

com o apoio incondicional da população, das outras corporações,
das autarquias, em particular da Câmara Municipal de Palmela, o
novo quartel foi inaugurado a 30 de maio de 2009. É um dos quartéis melhor projectados do país pela capacidade operacional que
permite. Possui uma Casa-escola exemplar, procurada por outras
corporações que aqui vêm receber formação.
A corporação de Águas de Moura, hoje, conta com 3 bombeiros no
Quadro de Comandos, 55 no Corpo Ativo e 8 estagiários. Possui
20 viaturas.
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«É um bichinho que foi do meu pai. O meu pai também é bombeiro
há já trinta anos. Desde pequenino que frequento um quartel de
bombeiros, e o bichinho, digamos assim, vai daí. (...) Tem sido um
percurso sólido e bastante aliciante. Comecei pelas camadas
jovens, pela base da pirâmide, e tenho vindo ao longo dos anos
a progredir profissionalmente e pessoalmente ao nível de
formações, ao nível de aperfeiçoamento técnico. Tem sido muito
bom.
Acho que o Dia Municipal do Bombeiro é bastante bom, é
bastante produtivo porque permite que as três corporações
dos bombeiros consigam ter interação, o que proporciona que
ao longo do restante ano seja mais fácil aproximarmo-nos uns
dos outros em situações reais.
Ser bombeiro é ser diferente. (...) Tem que se ter algum espírito
de sacrifício, porque os cenários que nós enfrentamos, por
norma, são sempre cenários menos bons. E é também um espírito
de sacrifício porque temos que deixar as nossas famílias, por
vezes no Natal, no Ano Novo, em épocas festivas. Mas é sem
dúvida uma profissão bastante gratificante e bastante bonita.»
Filipe Lopes
27 anos, Técnico de Ambiente e Segurança, Bombeiro de 2.ª
na Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura
(bombeiro há 15 anos)
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Mas quem são, afinal,
o(a)s nosso(a)s bombeiro(a)s?
Tenho desejo forte,
E o meu desejo, porque é forte, entra na substância do mundo.
Álvaro de Campos, in «Poemas»
Atualmente, o distrito de Setúbal conta com 26 corporações voluntárias, sendo que três se situam no concelho de Palmela20. É
uma situação invulgar existir num só concelho três associações
de bombeiros voluntários, o que é revelador, também, do espírito de missão desta população. E estas três corporações complementam-se por terem áreas de atuação diferenciadas, resultado
da especificidade de cada um dos territórios operacionais que
gerem. Palmela acolhe o CDOS nas suas instalações e é apoio
permanente ao concelho de Setúbal através da realização de um
número crescente de serviços nesse município; Pinhal Novo atenta às especificidades da urbanidade e Águas de Moura acolhe dos
20 Existe, ainda, no concelho um Corpo Privado de Bombeiros, na Autoeuropa.

melhores agentes no que diz respeito ao salvamento e desencarceramento, contando ainda com mergulhadores experientes. E
qualquer uma destas corporações presta socorro ao serviço de
incêndios por todo o país, sobretudo na época crítica dos fogos
florestais, mobilizando os seus homens para longe da sua casa.
São existências que se complementam. Homens e mulheres que
corporizam a missão que nos permite viver em maior segurança.
Não existirá uma equação que determine, com exatidão, a fórmula de que estas pessoas são compostas. Não somos neurologistas ou especialistas em psicologia, mas estamos certos de que
existem denominadores comuns que qualificam estes homens
e mulheres que oferecem a sua vida para ajudar os outros. O altruísmo, a filantropia, a resiliência, a solidariedade e o sentido de
compromisso, são apenas algumas das características que objetivamente podemos afirmar que estão presentes na sua personalidade. São pessoas que gostam de desafios e de desafiar-se
a melhorar permanentemente. Psicologicamente resistentes, é
no comportamento face às adversidades, no modo de reagir perante situações dramáticas que verdadeiramente se diferenciam.
Acodem a situações limite das quais a maioria de nós se afasta.
«A gente nunca sabe para o que vai. Ensinaram-me que quando
nós vamos para alguma ocorrência devemos sempre imaginar
o pior cenário para quando depararmos com uma situação, nos
acalmarmos. Porque nós também vamos aflitos. Só que as pes-
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soas que lá estão, estão mais aflitas do que nós», confessa-nos
Ana Manuel. O medo, que é a emoção que naturalmente prevalece
em situações limite e o maior obstáculo à sobrevivência, é desafiado no seu dia-a-dia. Em lugar de paralisarem, abraçam a tensão vivida transformando-a no verbo agir. Porque bombeiro não
é substantivo, é verbo. Acreditam que é a sua ação que intervém
no rumo dos acontecimentos, convertendo os resultados a seu favor. E fazem-no de forma coordenada, cooperando com os outros
num verdadeiro trabalho de equipa21.
São pessoas que, pelos motivos mais díspares, um dia tomaram a
decisão de estar com e para o outro. E é neste querer estar e fazer
que se reconhecem e se constroem. É esta a sua Missão.
São, no fundo, pessoas extraordinárias que transformam a causa
em corpo. Nossos semelhantes, mas um pouco mais...

21 Um inquérito realizado pela empresa de estudos de mercado GFK em parceria com o
Wall Street Journal, entre fevereiro e março de 2008, em 21 países europeus e nos Estados
Unidos da América, inquiriu, junto de pessoas com mais de 15 anos, as profissões que
inspiram maior confiança. Os portugueses reconheceram a importância dos Corpos de
Bombeiros, atribuindo-lhes 94% de confiança.
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«Para mim, o Bombeiro é a pessoa que está disponível a qualquer momento, a fazer o bem. O bem ao próximo. (...) Nem todas
as pessoas têm o espírito de bombeiros. Mas as pessoas que têm
esse espírito são realmente pessoas que nós não devíamos nunca
esquecer porque são louváveis. Porque estão ali, deixam família,
deixam tudo. Deixam a sua família para resolver os problemas
das outras famílias.»
Feliciano Gante, anterior Presidente da Direção da AHB de Pinhal
Novo
«Não é qualquer um que é bombeiro. Os bombeiros são merecedores da gratidão e do reconhecimento de todos. (...) não viram as
costas ao inimigo. (...) E sempre disponíveis. Nunca abandonam
locais, nunca têm fome, nunca têm sede. E é essa disponibilidade
que temos que reconhecer, e reconhecer criando condições para
que não lhes falte nada no desempenho da sua atividade.»
Octávio Machado, atual Presidente da Direção da AHB de Palmela
«Este exemplo dos voluntários acho que obriga qualquer cidadão
a dar à Associação de Bombeiros aquilo que de melhor tem. Porque é um exemplo neste país, altamente gratificante e para mim
foi das experiências da vida mais gratificantes a passagem pelos
bombeiros.»
José Cardoso, anterior Presidente da Direção da AHBM de Águas
de Moura
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capítulo II

CAMINHOS
QUE CONVERGEM
PARA UM LEGADO
COMUM

A passagem do tempo permite-nos adquirir a distância necessária para definir, sem grande margem de erro, momentos e protagonistas que fomentam alterações significativas no decurso da
história, mudando o rumo dos acontecimentos.
No contexto que aqui nos traz, não nos parece que seja exagerado referirmo-nos à Comemoração do Dia Municipal do Bombeiro
como um desses momentos cruciais. Estas comemorações, que
decorrem desde 2001, são elemento fundamental de uma estratégia cuja soma das partes assinalou, manifestamente, a alteração do todo resultando na criação de uma nova dinâmica com
implicações reais na comunidade. Este Dia Municipal representa
o elevar de um processo que teve início anos antes com a definição estratégica de uma política de Proteção Civil para o Município, num processo participado por todos os intervenientes.
Para além destas comemorações que em 2015 perfazem quinze
edições, é fundamental centrarmo-nos também noutro elemento basilar que complementa este decurso: o financiamento do
Grupo Permanente de Bombeiros e a correspondente assinatura
do protocolo, em 1999. É este trajeto que nas linhas seguintes se
descreve.
Em 1993, Carlos de Sousa, ao assumir a presidência da Câmara no
seu primeiro mandato (1993-1997), chamou a si a responsabilidade da gestão do Serviço Municipal de Proteção Civil. Contou, desde o início, com o apoio de Carlos Caçoete – pessoa com uma vida
dedicada aos bombeiros, experiente em matéria de proteção e
segurança - enquanto Delegado de Proteção Civil. Durante estes
quatro anos o Gabinete teve como parte da sua Missão conceber
e testar o 1.º Plano Municipal de Emergência.
De facto, quando falamos de Proteção Civil, referimo-nos a um
âmbito de ação decisivo cuja missão é definir um plano que permita, em situações graves de socorro e catástrofe, despoletar
os vários recursos de que a sociedade dispõe com o objetivo de
minorar os danos e acautelar o regresso imediato à normalidade.
A definição de Proteção Civil difundida pelo organismo compe-

tente, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, é clara: «é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias
Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e privadas, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidentes graves ou catástrofes, de atenuar os seus
efeitos, proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo quando
aquelas situações ocorram.» 22
Embora a análise à História nos revele que não é incomum o advento de situações de catástrofe sem aviso prévio, foi apenas
durante a II Guerra Mundial (1939-1945) que o Estado Português
criou condições para a implementação de uma política nacional
que denominou de Defesa Civil do Território (DCT), através do
Decreto-Lei n.º 31.956 de 2 de abril de 1942. A Legião Portuguesa, organismo dependente do Ministério do Interior e, em caso de
conflito, subordinada ao Ministério da Guerra23, era a responsável
pelo comando desta organização.
Nesta época, em que a II Guerra Mundial era uma realidade incontornável e em Espanha se travava a Guerra Civil, começaram a
realizar-se vários simulacros na Praça do Comércio e no Rossio,
em Lisboa, o que tem vindo a ser assumido como os primórdios da
Proteção Civil.
No início da Guerra Fria (1945) e na entrada de Portugal na NATO
(1949), a DCT mobiliza outras organizações tais como a Mocidade
Portuguesa, os Escuteiros e a Cruz Vermelha, com o objetivo de
preparar respostas na comunidade a um eventual ataque nuclear.
Em 1958, através do Decreto-Lei n.º 2093 de 20 de junho, a organização passa a denominar-se Organização Nacional da Defesa
Civil do Território (ONDCT).

22 In http://www.prociv.pt/SistemaNacional/ProteccaoCivil/Pages/default.aspx [con
sultado a 27 de janeiro de 2015]
23 Esta organização, criada em 1936, tinha como objetivo a «formação patriótica de
voluntários destinada a organizar a resistência moral da Nação e cooperar na sua defesa
contra os inimigos da Pátria e da ordem social» [in http://www.aatt.org/site/index.
php?op=Nucleo&id=1461 – Associação dos Amigos da Torre do Tombo. Consultado a 19 de
março de 2015]. Foi extinta no próprio dia 25 de Abril de 1974.
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Exercício de simulação dos Bombeiros, Praça da Figueira, Lisboa. Década de 50 do século XX.
Arquivo Municipal de Lisboa, Coleção Joshua Benoliel, PT/AMLSB/MAD/000024

‑Lei n.º 510 que define as competências, atribuições e organização
do SNPC.

Batalhão de Sapadores de Bombeiros em exercício. Praça D. Pedro IV, Lisboa, 1931.
Arquivo Municipal de Lisboa, Coleção Ferreira da Cunha, PT/AMLSB/FEC/000506

Com a queda do Estado Novo, em 1974, o país perde esta estrutura, e em 1975, por meio do Decreto-Lei n.º 78 de 22 de fevereiro,
surge o Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC)24. Por se tratar
de uma época conturbada, em que o próprio país estava a reorganizar-se, apenas a 25 de outubro de 1980 é publicado o Decreto
24 A criação de um organismo com estas competências já havia sido reclamada nos XVIII e
XIX Congressos dos Bombeiros.
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Como referido no capítulo anterior, a criação do Conselho Coordenador do Serviço de Bombeiros, em 1978, que teve como missão auxiliar o governo na promoção de estudos de ordenamento
do território, de planeamento, coordenação e implementação de
medidas, conheceu, no ano seguinte, uma aproximação ao SNPC,
sendo que a articulação entre serviços foi assegurada através da
retificação ao Decreto-Lei, a 20 de março.
De facto, tornava-se cada vez mais evidente a imprescindível articulação entre as duas entidades. Os conhecimentos e formas
de atuação de cada uma abrangiam a globalidade do território e
começava a deixar de fazer sentido uma ação individual, sem a
existência de uma força de comando que unificasse e, sobretudo,
que criasse uma narrativa comum, numa área de atuação que era
indiscutivelmente, também, comum.

A Lei de Bases25 do SNPC é publicada em 1991, e em 2003, impelida pelos grandes incêndios florestais que deflagraram no país ao
longo dos últimos anos, concretiza-se definitivamente a aproximação entre a Proteção Civil e o Serviço Nacional de Bombeiros,
que resultou no nascimento do Serviço Nacional de Bombeiros
e Proteção Civil (SNBPC) através do Decreto-Lei n.º 49 de 25 de
março. Esta nova organização integrou também a Comissão Especializada em Fogos Florestais. Em 2006 passou a designar-se
Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) através do Decreto-Lei n.º 203 de 27 de outubro.
Hoje, cabe à Autoridade Nacional de Proteção Civil a responsabilidade de planear, coordenar e executar a política de proteção
civil. Com uma dimensão até então inexistente, é constituída pelo
Estado na figura do Primeiro-Ministro, pelas regiões autónomas,
autarquias locais, cidadãos e todas as entidades públicas ou privadas, cuja cooperação tem como finalidade prevenir os riscos
coletivos resultantes de acidentes graves ou catástrofes, atenuando os seus efeitos e protegendo pessoas e bens.
O Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de
Palmela surge em 1993, dois anos após a publicação das leis de
Bases do SNPC, como Pelouro da responsabilidade direta do
então Presidente. Considerou-se que, pelo enquadramento legal
que tinha e pela abrangência de temas que engloba, era determinante haver um investimento claro na concretização e dinamização desta área de trabalho, crucial para o desenvolvimento da
região. Para se compreender melhor a importância estratégica
desta visão, é necessário abrir aqui um preâmbulo para descrever
as transformações que ocorriam no território, assim como as que
se perspetivavam. Nessa época, Palmela estava a mudar de paradigma. Assumido até então como um concelho iminentemente
rural, Palmela implicou-se, em 1991, no nascimento da empresa
Autoeuropa que passou a funcionar a partir de 1995. Para termos verdadeira dimensão desta evolução com impactos diretos
no ordenamento do território e, consequentemente, na forma de
25 Lei n.º 113/91 e sequente Decreto-Lei n.º 222/93.

definir estratégias de proteção civil, vamos deter-nos aqui para a
apresentação de alguns dados.
O concelho de Palmela passou de «repulsivo» em 1991, a «atrativo» no espaço de uma década, no que concerne à capacidade de
atração de mão-de-obra. Esta atratividade é resultado indiscutível da fixação do cluster automóvel na freguesia de Quinta do
Anjo, fortemente impulsionado pela instalação da empresa Autoeuropa e da simultânea concentração de integradores de sistemas nas proximidades. A FIAPAL (Fórum da Indústria Automóvel de Palmela), criada em junho de 2003, retrata Palmela na sua
Visão «como uma das regiões mais competitivas da Europa»26 .
De facto, Quinta do Anjo, com uma área de 51,1 km2, em 2011 tinha
uma população de 11 865 habitantes27, enquanto em 1991 existiam
apenas 6 592 residentes. Trata-se de um incremento de 80% no
espaço de duas décadas, que corresponde a um aumento de mais
de 88% da população em idade ativa (25 aos 64 anos).
Hoje, o parque industrial da Autoeuropa que congrega cerca de
quinze empresas do cluster automóvel, faz com que a freguesia
de Quinta do Anjo seja considerada uma das freguesias mais industrializadas do país, e que maior peso representa para o PIB nacional, embora quem passe pela aldeia sinta ainda o forte impacto
do trabalho rural, com o balir das ovelhas e o cheiro a queijo que
mantém a sua produção tradicional.
Para além da evidente implicação do Parque Industrial da Autoeuropa neste processo, o concelho acolhe ainda um conjunto de outras zonas industriais tais como o Parque das Carrascas, da Biscaia, da Vila Amélia, assim como empresas que não estão situadas
em zona industrial.
A dada altura a possibilidade de concretização de grandes projetos nacionais neste território, veio consubstanciar a premência de
novas medidas no âmbito da Proteção Civil: o novo Aeroporto de
26 In: http://www.fiapal.com/fiapal.php [consultado a 29 de janeiro de 2015]
27 Fonte: INE, Censos 2011
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«Vim aqui assistir à inauguração deste quartel, com o meu pai
(...) Estava em vias de chumbar e disse ao meu pai: Eu quero ser
bombeira. Vim com o meu pai, no dia 17 de junho [1978], com treze
anos ainda – só se podia entrar com 14 –, vim aqui e vim-me
inscrever a um sábado à tarde.
Eu sempre fui assim revolucionária, porque acho que as mulheres
são sempre vistas como seres menores. Na altura éramos.
E então a gente tem que lutar por ser mais qualquer coisa.
E então comecei – muito contra os pais de algumas (...) – a fazer
serviços, mas não tinha cursos (...) Comecei a tentar revolucionar
um bocado aquilo. (...) [o Comandante] Deixou uma vez, e a gente
já nem pergunta se pode ir fazer a segunda. (...) As ambulâncias
só tinham lugar para duas pessoas: o motorista e o maqueiro,
então tínhamos que ir as duas encavalitadas uma na outra. (...)
Para os fogos ainda só íamos como apoio logístico.
Os rapazes que entraram na mesma altura que eu iam
progredindo, iam subindo rapidamente e nós íamos ficando ali.
(...) Depois isto foi evoluindo, fomos fazendo os serviços, fomos
fazendo os cursos. (...) com 19 anos é que me autorizaram a fazer
o curso para bombeira (...) e pronto, já sou chefe desde 2002.»
Manuela Rodrigues
49 anos, operadora de telecomunicações do CDOS *, Chefe na Associação
Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo
(bombeira há 36 anos)

* Comando Distrital de Operações de Socorro, em Palmela.
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Lisboa, a Plataforma Logística do Poceirão e o caminho-de-ferro
de alta velocidade (TGV). Muito embora não tenham sido concretizados estes projetos até à presente data, a grandeza da previsibilidade das suas implicações ainda ecoa nos documentos da época.
A par da afirmação do setor industrial e do consequente impulso
demográfico, a rede viária do concelho passou a confrontar-se
com o aumento substancial de tráfego.
Este território é atravessado pela A2, A12 e IC 32, eixos principais
que permitem a ligação a Lisboa, ao Algarve e ao Alentejo, constituindo um dos cinco corredores radiais da Área Metropolitana de
Lisboa. A proximidade aos portos de Lisboa, Setúbal e Sines, assim como as ligações rodoviárias à Europa fazem de Palmela um
centro dinamizador de fluxos. Desde o início da década de 90 do
século passado, o concelho viu as suas vias de comunicação terem
um incremento substancial com a circulação de um maior número de viaturas, grande parte delas de tipologia pesada, cuja carga
passou a corresponder algumas vezes a materiais perigosos. E,
sobretudo, a instalação da Autoeuropa deu lugar à alteração dos
fluxos de circulação quer na sua zona de influência quer em conjunto com as empresas subsidiárias. Desta forma o tráfego intensificou-se também na rede secundária de estradas. É importante
não esquecer que o concelho possui ainda uma rede de aceiros
com cerca de 800 km.
O território municipal é simultaneamente atravessado por quatro linhas ferroviárias28 (eixo ferroviário norte/sul, linha do Sado,
linha do Alentejo, linha do Sul), sendo Pinhal Novo desde sempre
um importante ponto de convergência.
«Ou seja, Palmela está ligada, quer por via-férrea, quer pela rede
fundamental de estradas, a todo o País, a Espanha, aos principais
28 O caso de Palmela é paradigmático nesta situação. Em 2001, 1.522 pessoas recorriam
diariamente ao transporte ferroviário para realizar as suas deslocações pendulares e, em
2011, eram já 2.684 pessoas, ou seja, um aumento de 76%, seguramente fruto da conclusão
em 2004, do eixo ferroviário norte-sul, com a entrada em funcionamento do troço
Fogueteiro-Setúbal. (Revisão do PDM, 2014: 19)

portos e ao aeroporto de Lisboa o que significa que Palmela detém infraestruturas de transporte estratégicas e de suporte à
atividade económica e às ligações casa-trabalho, razão pela qual a
Autoeuropa e muitas outras empresas se localizaram neste concelho.» (Revisão do PDM, 2014: 130)
Não podemos igualmente esquecer que parte deste território integra o Parque Natural da Arrábida, que corresponde a uma área
de risco substancial no que diz respeito aos fogos florestais.

Parque Natural da Arrábida

Em linhas gerais, a Câmara Municipal de Palmela pela posição
geograficamente estratégica do território que administra, e pelo
impacto que a Autoeuropa começava a ter no concelho, determina a resolução de um conjunto de medidas estratégicas que pretenderam visar a intervenção pronta de auxílio e socorro, como
forma de garantir a segurança da população e dos seus bens.
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Os Bombeiros e a Câmara Municipal tiveram então a capacidade
de reconhecer as profundas alterações que se estavam a gerar no
concelho de Palmela nos anos 90, pelo que se tornou óbvia, para
os seus dirigentes, a necessidade premente de ter planos que
permitissem tornar Palmela um território seguro. De facto, a autarquia, a par e passo com o desenvolvimento que se avizinhava,
cedo tomou as rédeas do planeamento da proteção civil iniciando
um conjunto crucial de ações, sobretudo a partir de 1998, quando
Paulo Pacheco assume o cargo de Chefe de Gabinete de Apoio à
Presidência e, por inerência, a responsabilidade de coordenar o
Serviço Municipal de Proteção Civil.
A investigação que desenvolvemos permitiu-nos identificar e
eleger dois campos de ação fundamentais na área de influência
do Serviço nestes primeiros tempos: a assinatura do Protocolo
do Grupo Permanente de Bombeiros e o Dia Municipal dos Bombeiros. Como iremos constatar, ambos tiveram como propósito
operacionalizar com eficácia o sistema de proteção civil do concelho. Para tal era absolutamente necessário criar condições para
a aproximação da autarquia às três Associações de Bombeiros,
assim como a criação de laços de parceira entre as próprias corporações.
A primeira palavra de ordem e mote para o início dos trabalhos foi:
Organização. Esta organização foi desenhada do ponto de vista
de uma parceria com todos os intervenientes no processo, sendo
que, naturalmente, as Associações de Bombeiros Voluntários do
concelho foram os interlocutores privilegiados. As Direções e Comandos estiveram sempre presentes num diálogo não demagógico, em que todas as partes procuraram encontrar soluções justas
e equilibradas que pudessem dar resposta às exigências cada vez
mais complexas que o território enfrentava.
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Protocolo de Apoio
ao Funcionamento dos Grupos
de Bombeiros Permanentes
Foi definida uma comissão técnica constituída pelos técnicos da
autarquia e por um dirigente de cada associação, para decidir em
conjunto um novo programa de financiamento. Fizeram parte desta Comissão, para além de Carlos Caçoete e Paulo Pacheco: Octávio Machado por parte do Corpo de Bombeiros de Palmela, Feliciano Gante por parte do Corpo de Bombeiros do Pinhal Novo e José
Cardoso por parte do Corpo de Bombeiros de Águas de Moura. É a
este conjunto de pessoas que reconhecemos a iniciativa, o empenho e a resiliência que resultou nas profundas alterações que nos
permitem sinalizar no tempo, uma marca de diferenciação.
Não foi um processo fácil, embora os tempos de ação tenham
sido relativamente velozes. As maiores dificuldades prenderam
‑se com o orçamento municipal reduzido, em comparação com as
necessidades prementes dos Bombeiros. De acordo com Paulo
Pacheco, o primeiro exercício de partilha negocial entre a autarquia e as corporações de bombeiros prendeu-se com a definição
de critérios para o financiamento municipal aos seguros das viaturas de emergência. Estas verbas já tinham um historial, todavia
não tinham ainda sido criadas condições para a definição de orientações claras que permitissem tornar o processo equitativo. A
verba anual, entretanto determinada, resultou numa tabela cujo
montante inscrito varia de acordo com a tipologia do veículo. Frisamos que não se trata de um financiamento com caráter legal,
dependendo de cada autarquia a vontade de o concretizar. Aliás,
a Câmara Municipal concedeu, ao longo dos anos, apoios financeiros relevantes, nomeadamente para a construção dos quartéis,
assim como para a aquisição pontual de equipamento, em particular de viaturas. Contudo, até à data, estes apoios, apesar de significativos, não assumiam um caráter regular e estratégico, pelo
que a negociação relativa ao seguro das viaturas de emergência

constituiu-se como o primeiro passo que introduziu o encontro e
permitiu desencadear o diálogo com vista a um propósito maior.
Nesta época, os quartéis estavam praticamente vazios. Cada
bombeiro exercia a sua profissão fora da sua área geográfica de
proximidade. Octávio Machado recorda que, em meados do século XX, existiam em Palmela duas empresas que ficavam completamente vazias quando tocava a jorra – sinal sonoro de aviso
de necessidade de auxílio a socorro –, visto que a maior parte dos
bombeiros aí exerciam a sua atividade profissional: a Oficina do
Costa e a Oficina do Zé João. Com o fluir do tempo os bombeiros
passaram a trabalhar em locais distantes do quartel, pelo que o
toque da sineta passou a não ser eficaz dado que a resposta era
praticamente inexistente. Socorriam apenas os quarteleiros que
estivessem mais perto, e a maior parte das vezes não havia um número suficiente de pessoas para acudir à emergência.
Porque a realidade mudou de forma drástica e os Corpos de Bombeiros não tinham tido possibilidade de alterar a sua resposta
adaptando-a às novas necessidades, tanto o município como as
corporações assumiram como fundamental a existência de um
Grupo de Bombeiros Permanente (GBP), vinte e quatro horas por
dia disponíveis nos três quartéis do concelho, para responder
com prontidão e eficácia aos pedidos de socorro. Este grupo seria
constituído por uma equipa de cinco pessoas (15 no total) – número da tripulação de uma viatura de emergência –, que mais tarde
passou a um grupo de sete (21 no total) pelo crescente nível de exigência das chamadas de socorro.
Os grupos permanentes de bombeiros passaram, de facto, a existir por meio de uma comparticipação protocolada entre a autarquia e as associações29. Até então, os financiamentos eram atribuídos pontualmente em função das necessidades apresentadas
pelas corporações e os números revelam que estas prendiam-se
essencialmente com o investimento em equipamentos, viaturas
29 A proposta de Protocolo de Colaboração foi a reunião de Câmara no dia 5 de maio de
1999, tendo sido aprovada por unanimidade.

e instalações. Ou seja, existiam viaturas adequadas mas as corporações não tinham capacidade para manter bombeiros que
pudessem responder à chamada a qualquer hora do dia. A própria Liga dos Bombeiros Portugueses apelava, nessa época, a um
maior esforço por parte das autarquias no apoio à atividade dos
corpos de bombeiros.
Ora, o convergir destas dinâmicas resultou num protocolo construído em conjunto através de uma narrativa que se foi tornando
cada vez mais comum nos discursos destes atores sociais.

61

«Nós quando eramos miuditos, a pouca coisa que tínhamos
era que sempre que ouvíamos a sirene, ou a correr ou a pé ou
de bicicleta, íamos atrás dos carros dos bombeiros para tentar
ajudar. Na altura – parece que estou a ver – com ramos de
pinheiros e de eucaliptos. E desde aí foi sempre um bichinho que
cresceu em mim.
(...) A formação dos Bombeiros de antigamente não tinha nada
a ver com a formação de hoje. Hoje estuda-se para salvar,
e quando eu entrei era quanto mais depressa estivesse no
hospital melhor. Totalmente diferente. (...) Hoje o socorro é feito
no local e as pessoas têm que saber para salvar.
Hoje, se nós damos uma resposta mais profissional, se temos
uma resposta mais em cima da hora dada às ocorrências que nos
aparecem, podemos também em parte agradecer ao município
de Palmela, derivado aos Grupos de Bombeiros Permanentes.
Palmela foi pioneira nesta situação. (...) Foi um passo que o
astronauta dizia «um pequeno passo para o homem, um grande
passo para a humanidade», e neste caso foi um pequeno passo
para as associações, mas um grande passo para o socorro.
Diria mesmo que são os meus braços direitos porque, na nossa
casa, se nós não tivermos uma harmonia, uma paz social, (...)
muito dificilmente conseguirmos vir para aí e fazer bem. Tem sido
muito importante, ao longo da minha carreia, o apoio familiar.
Tanto da parte da minha mulher, como da minha filha.»
Raul José Rodrigues Prazeres
53 anos, funcionário na Câmara Municipal de Palmela, Comandante na
Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo
(bombeiro há 36 anos)
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Se os apoios financeiros da autarquia às corporações de bombeiros até 1999, como já havíamos referido, correspondiam a
uma lista abrangente e dispersa, a partir dessa data os orçamentos do Serviço Municipal de Proteção Civil passaram a abarcar,
anualmente, as seguintes rubricas: Formação dos Corpos de
Bombeiros30; Aquisição de Equipamento de Proteção Individual;
Aquisição de Viaturas de Emergência financiadas pelo Estado31;
Aquisição de outras viaturas (não financiadas pelo Estado)32; Reparação de Viaturas e Equipamento; Reparação de Instalações33;
Aquisição de Equipamento Administrativo; Construção de Novos
Quartéis34; Seguro das Viaturas de Emergência e Funcionamento
dos Grupos de Bombeiros Permanentes.
A primeira verba adstrita ao Protocolo dos GBP correspondeu a
cerca de 60 000,00€35 por cada corporação. Ao longo dos anos foi
registando um acréscimo gradual tendo passado, desde 2009, a
equivaler a 112.868,00 € por cada uma das Associações36.
Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses.
Cineteatro S. João, Palmela, 1999.

E este foi um aspeto verdadeiramente inovador. Palmela, juntamente com os municípios de Loures e de Gondomar, foi pioneira a
nível nacional neste novo modelo de financiamento à atividade. Sublinha-se que, na época, não obstante o parecer negativo da Associação Nacional de Municípios, a autarquia e as Associações avançaram para a criação deste protocolo que permitiria, a partir de
1999, a existência permanente de homens e de mulheres nos quartéis, disponíveis para o socorro. A autarquia assumiu esta comparticipação como um apoio fundamental para que os Bombeiros
passassem a poder, efetivamente, cumprir a sua Missão, ficando a
cargo da Associação o restante valor da despesa. A celebração do
Protocolo de Apoio ao Funcionamento dos Grupos de Bombeiros
Permanentes (GBP) substancia-se num modelo de financiamento
igualitário e regular, que permite às Associações a permanente capacidade de resposta às situações de emergência, com eficácia. O
Protocolo integrou também a comparticipação com os custos dos
já referidos seguros das viaturas de emergência.

A crise financeira internacional, que teve início em 2008 nos EUA,
segundo alguns especialistas já havia atingido Portugal embora
30 Montante igual para as três associações, destinada a comparticipar as despesas
com a formação: inscrições, transportes, alimentação, aquisição de material didático e
consumíveis de escritório.
31 O critério definido pela Câmara foi o de assumir, na íntegra, a parcela das Associações
(por norma 20%) dos custos dos veículos atribuídos no âmbito dos Planos de reequipamento
pela ANPC. Por vezes esta comparticipação ultrapassou os 20%, em beneficio da
operacionalidade, melhoria e/ou reforço do equipamento.
32 Falamos de viaturas de transporte de doentes que, não sendo consideradas de
emergência, são fundamentais para a boa prestação de serviços à comunidade, assim como
essenciais para a sustentabilidade financeira das próprias associações. A comparticipação
para a aquisição destas viaturas atingiu valores variáveis entre os 20% e 30% do seu custo,
favorecendo as viaturas passíveis de utilização em situação de emergência.
33 Sempre que a disponibilidade orçamental o permitiu, os apoios concedidos nestas duas
rubricas representavam 100% dos custos assumidos pelas Associações.
34 A Câmara Municipal participou ativamente no processo de construção do novo quartel
de Águas de Moura, financiando na íntegra a elaboração do projeto de Arquitetura e de
Execução; apoiando o licenciamento do loteamento e concedendo um apoio financeiro à
construção cuja soma de todos os contributos ascendeu a cerca de 9000.000,00€. Tratase do maior apoio concedido pela Câmara Municipal de Palmela. Este assunto, pela sua
relevância para este processo, será retomado nas páginas que se seguem.
35 Correspondia a 12 milhões de escudos, pago em 12 mensalidades.
36 Apenas em 2013 sofreu um ligeiro decréscimo, tendo sido pago 97 744,00€ a cada uma
das Associações.
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apoios concedidos (1998-2015)
Tipologia dos apoios concedidos
pela Câmara Municipal de
Palmela aos Corpos de Bombeiros
Voluntários do concelho
(distribuição percentual)

14%
13%
73%

ATIVIDADE
EQUIPAMENTO
INSTALAÇÕES
Os subsídios atribuídos dividem-se em três grandes grupos: Atividade, Equipamento e Instalações. No grupo Atividade destaca-se o valor referente ao Protocolo dos GBP. Relativamente
às Instalações, os subsídios remetem para obras de construção e de requalificação dos quartéis. O grupo Equipamento enquadra o apoio dado pela autarquia na aquisição, entre outros,
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) mas, sobretudo, de Viaturas. Foram comparticipados, ao longo deste hiato temporal, 27 veículos.

de forma ainda dissimulada. Foi a partir de maio de 2011, com o pedido de resgate financeiro, que o País assumiu verdadeiramente
o impacto desta conjuntura que nos afetou profundamente nos
últimos anos. Como não poderia deixar de ser, as autarquias foram grandemente lesadas e a Câmara Municipal de Palmela não
foi exceção. Os orçamentos camarários revelam-nos que, a partir de 2011, apenas duas rubricas resistiram ao longo destes anos
difíceis: precisamente a renovação do Protocolo e os Seguros
de Viaturas de Emergência. Os restantes campos, com exceção
das parcelas destinadas ao cumprimento do pagamento do novo
quartel de Águas de Moura, sofreram perdas significativas, tendo
a situação começado a normalizar em 201437.
A 18 de fevereiro de 2015, em reunião pública, a Câmara Municipal voltou a aprovar por unanimidade a proposta de renovação do
Protocolo, com distribuição equitativa de 338.604,00 € pelas três
corporações. Foram igualmente aprovados os 17.294,00€ que
custeiam os seguros das viaturas de emergência.
37 Em 2014, o Município investiu cerca de 400.000,00€ no funcionamento direto das três
corporações.

apoios concedidos (1998-2015)
Apoios concedidos às Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho,
pela Câmara Municipal de Palmela
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Esta situação demonstra, uma vez mais, a evidente importância
destes GPB que não cederam perante um cenário tão crítico. Ao
longo destes últimos anos, foi consensual que a atividade dos
Bombeiros ficaria grandemente penalizada se o protocolo não
fosse renovado. Seria um retrocesso com graves consequências
para a estabilidade das corporações do concelho e, consequentemente, para a população.
A existência de um financiamento permanente gerou a própria
sustentabilidade dos corpos de bombeiros e contribuiu para a
evolução das condições dos que prestam serviço, assim como
do equipamento utilizado. «E a partir daí, dessa altura, tudo foi
diferente. Penso foi um passo enorme», afirma Octávio Machado,
concluindo que «este protocolo permitiu a criação de condições
pioneiras em Portugal para os corpos de bombeiros (...) que dignificou e tornou a autarquia de Palmela merecedora do crédito e
da admiração, mesmo da Liga dos Bombeiros Portugueses.». Por

esse motivo, desde então, tem sido solicitado por diversas Associações de Bombeiros Voluntários e autarquias de todo o país,
como um documento orientador das suas relações.
Entre 1997 e 2001, as sucessivas reuniões de trabalho entre a autarquia e as corporações de bombeiros, com os interlocutores
já identificados, foram dando lugar a uma aproximação gradual
sustentada por um conjunto de objetivos comuns. Estes objetivos
pré‑existiam, mas não tinham sido ainda criadas pontes de diálogo
que permitissem desencadear um investimento técnico conjunto
em prol do concelho. Se recuarmos até 1955, verificamos que esta
aproximação não era, de facto, um desejo recente. A imprensa local dessa data refere: «Havendo no concelho três corporações de
Bombeiros Voluntários – Palmela, Pinhal Novo e privativa de Rio
Frio – era de toda a conveniência um entendimento mútuo para a
organização de reuniões periódicas dos Comandos e exercícios
em conjunto, donde só resultaria benefícios para as corporações,
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«Eu na altura era nadador salvador, trabalhava no Portinho da
Arrábida já há dois anos, e entretanto um dia à noite, quando
vinha para casa dos meus avós, numa mota que tinha na altura,
desequilibrei-me, cai no cruzamento de Marateca. (...) E pronto,
o Orlando, que é um dos graduados aqui no Corpo de Bombeiros,
foi quem me assistiu, e pela conversa que tivemos no transporte
até ao hospital, convenceu-me a vir inscrever-me aqui nos
bombeiros. Obviamente tem que se ter uma predisposição
natural para estas coisas.
Há alturas em que é mais difícil conciliar o tempo para a minha
filha com uma agenda que tem montes de fins-de-semana com
representações, com formações, com seminários, com reuniões
(...) Embora não esteja formalmente impedido de o fazer, evito ao
máximo tirar férias no período de verão. Até porque o distrito
de Setúbal acaba por reforçar outros distritos neste período
mais difícil dos incêndios florestais, e eu nos últimos anos tenho
feito parte da equipa de comando do reforço para ataque
ampliado aqui no distrito. Em 2013 o grupo teve 35 dias de
empenhamento, portanto entre os meses de julho e setembro,
e eu estive 28 dias fora.
Eu acho que o Dia [Municipal dos Bombeiros] serviu também de
mote a permitir que houvesse aqui um maior entrosamento entre
os corpos de bombeiros. Cada instituição é independente mas
de facto o objetivo é comum. O facto de esta organização ser
conjunta com o município e os três corpos de bombeiros, obriga
‑nos aqui a maior proximidade, a maior interação uns com os
outros. (...) Acho que é importantíssimo.»
Rui Laranjeira
39 anos, Comandante na Associação
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura
(bombeiro há 20 anos)
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do protocolo de geminação que o município de Palmela mantém
com o município de S. Filipe, na ilha do Fogo, foi endereçado um
convite às Associações de Bombeiros do concelho para colaborarem na criação de um corpo voluntário de bombeiros naquela
ilha. Foram destacados para a concretização da missão dois elementos de cada corporação38. Foi da sua total responsabilidade
a organização do guião da viagem, assim como do programa de
formação.
Curso de Formação de Bombeiros em S. Filipe, Ilha do Fogo, Cabo Verde. 2005.
Rui Laranjeira, do Corpo de Bombeiros de Águas de Moura, ministrava o módulo de técnicas
de salvamento no mar.

para os particulares e para o próprio bombeiro que contactando
com outros camaradas, adquiria mais brio e até conhecimentos
técnicos e práticos.» (PRATA e RABÃO, 2004: 39)

Fazia ainda parte da sua missão a análise dos riscos naturais da
ilha, sendo que é lá que se situa o vulcão que recentemente entrou
38 Do Pinhal Novo participaram o Presidente da Direção José Maximino e o comandante
Raul Prazeres; de Palmela o comandante António Barrocas e o 2.º comandante Rui Costa, de
Águas de Moura o presidente da Direção José Cardoso, e o comandante Luís Rosa.

Porém, a história consome o tempo à medida da ação do homem
e, por largas décadas, cada corporação foi centrando a atividade
exclusivamente no seu território. Ora, o consenso adquirido através das negociações que deram lugar à assinatura do protocolo,
acabou por se tornar o alicerce de uma profunda alteração nas
relações entre a autarquia e as corporações, e das corporações
entre si. E o investimento no aprofundamento destas relações
com a consolidação dos laços que foram emergindo, continuou ao
longo dos anos.
A Cláusula Terceira do referido protocolo determinou a participação em ações de prevenção e sensibilização, nomeadamente na
Elaboração de Planos de Emergência e na organização de exercícios e simulacros, pelo que estava implícita a colaboração entre
as três corporações do concelho para o seu cumprimento. Esta
cláusula abriria também caminho a uma estreita parceria que se
foi materializando num conjunto de iniciativas.
Apurámos uma ação marcante no fortalecimento destes laços: as
duas missões realizadas a Cabo Verde, em 2001 e 2005. Por meio

Inauguração das viaturas ofertadas pelas três Associações de Bombeiros do concelho de Palmela, ao Município de S. Filipe, ilha do Fogo, 2005. Fotografia: Patricia Soares.
A cerimónia contou com a presença de Ana Teresa Vicente [Presidente da Câmara Municipal
de Palmela (2001-2013)], Pedro Pires [Presidente da República de Cabo Verde (2001-2011)] e
Jorge Sampaio [Presidente da República de Portugal (1996-2006)].
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em erupção. As corporações decidiram também oferecer três viaturas de emergência39.
Deste ponto de vista, foi um projeto comum que mobilizou o interesse e a sensibilidade das três corporações e José Cardoso
confirma a importância desta ação conjunta na consolidação da
relação entre as corporações: «Foi muito bom para o relacionamento das três instituições, que é indispensável porque há qualquer situação grave no concelho, as três corporações têm que
estar unidas e disponíveis imediatamente. Este relacionamento é
imprescindível.»
Não poderemos deixar de referir como exemplo maior da cumplicidade criada entre as corporações, a construção do quartel em
Águas de Moura. De acordo com José Cardoso não foi um processo fácil, e só se tornou realidade com a determinação e, sobretudo,
com a colaboração das três corporações de bombeiros do concelho. Foi um investimento financeiro muito significativo por parte
da autarquia que despendeu perto de um milhão de euros40 para
a construção desta grande obra. Como não poderia deixar de ser,
durante uma década o orçamento da autarquia para a área da Proteção Civil verteu quase na totalidade – à exceção do Protocolo
do GPB e do apoio aos seguros das viaturas de emergência – para
a construção do quartel. Nesse hiato temporal, Ana Teresa Vicente41 apelou sempre à compreensão das restantes corporações.
Todavia, não foi difícil que Palmela e Pinhal Novo prescindissem
do apoio da Câmara dado o entendimento comum da importância deste projeto, quer para a freguesia de Águas de Moura, quer
para o próprio concelho. José Cardoso sublinha: «Tive sempre muito respeito pelos meus colegas das outras corporações. Agradeci
sempre tanto ao Pinhal Novo como a Palmela nos terem permitido
avançar da maneira como avançámos, em detrimento deles. Não
39 As corporações de Águas de Moura e Pinhal Novo ofertaram duas ambulâncias. A
corporação de Palmela cedeu um autotanque.
40 O projeto foi adjudicado por 1 milhão e setecentos mil euros.
41 Ana Teresa Vicente, que até então tinha acompanhado de perto este processo como
vice-presidente assumiu, em 2001, a Presidência da Câmara Municipal de Palmela. Coube
‑lhe dar continuidade a este trabalho.

68

tenho dúvidas nenhumas» e acrescenta «Nunca posso deixar de
agradecer ao Octávio Machado. O Octávio Machado compreendeu a nossa Missão e apoiou-nos sempre, desde a primeira hora, a
conseguirmos aquele quartel. Sempre que eu precisava de apoio,
o Octávio estava comigo (...) foi das peças fundamentais porque
acompanhou-me em todas as reuniões que eu tive com o Secretário de Estado, com o Ministro. Em todo o lado o Octávio estava ao
meu lado a defender o quartel dos bombeiros de Águas de Moura.
E isso foi brilhante.»
Em 2009, o quartel foi inaugurado com o reconhecimento de que
é, a nível nacional, um dos melhores quartéis em termos de qualidade operacional. E é consensual de que este, embora seja uma
edificação em Águas de Moura, resultou num projeto de êxito absoluto, fruto do entendimento e da colaboração de todos os bombeiros do concelho.

Cerimónia de inauguração do Quartel dos Bombeiros Mistos de Águas de Moura, 30 de maio
de 2009.

Dia Municipal do Bombeiro
Foi através deste caminho que chegámos à criação do Dia Municipal do Bombeiro que, de acordo com Carlos de Sousa, «foi uma
consequência lógica do entendimento que a Câmara Municipal de
Palmela sempre teve da importância do valor logístico e humano
dos Bombeiros na Proteção Civil do Concelho». Existiram três
grandes objetivos que estiveram na base da proposta avançada
pela Câmara Municipal à Federação dos Bombeiros do Distrito
de Setúbal: reforçar a coesão entre as corporações; qualificar a
intervenção operacional no território e valorizar a atividade dos
bombeiros.
Em dezembro de 1998, numa reunião da Assembleia Municipal, foi
apresentada uma recomendação que propunha a comemoração
periódica de um dia que assinalasse a importância do Bombeiro.
Em maio de 1999, de modo a manter o espírito pragmático de
contar com a participação de todos os intervenientes, a Câmara
Municipal de Palmela dirigiu um ofício às três corporações do concelho a solicitar a sua opinião relativa à criação deste dia, assim
como, no caso de a opinião ser favorável, contributos para a sua
implementação: data, formato, local e grau de envolvimento de
cada entidade. As respostas foram diversas não existindo unanimidade quanto à data do dia assinalado, nem sobre o local das
comemorações. Todavia, o diálogo consequente permitiu que, em
outubro de 2000, a Câmara Municipal tenha apresentado uma
proposta arrojada à Federação do Distrito de Setúbal, propondo
dar início à homenagem anual do Bombeiro municipal, com a definição de um dia – o último domingo do mês de maio.

Cartaz de divulgação da 1.ª edição do Dia Municipal dos Bombeiros, 2001.

Foi uma proposta arrojada porque contrariava as orientações da
Liga que, há anos, assinalava esse mesmo dia como o Dia Nacional
do Bombeiro, tendo emitido orientações a todas as corporações
do país para que não programassem quaisquer iniciativas que pudessem dissipar as atenções das suas comemorações, de modo
a que as suas cerimónias tivessem expressão nacional. Não obstante, a autarquia de Palmela considerou que o último domingo

do mês de maio se apresentava como a data mais adequada para
as suas celebrações, dado as comemorações da Liga decorrerem
apenas num único concelho, tendo pouca expressividade nas
restantes regiões do país. De uma forma relativamente célere,
a Federação respondeu afirmando que o dia Nacional dos Bombeiros havia sido uma deliberação do Congresso, cabendo a sua
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Porque sempre gostei de ser bombeiro, como a minha família
[mãe, pai e tia]. Sempre tive essa coisa de ser bombeiro!
Eu fardado até me sinto outro. Não me sinto o mesmo. Sinto-me
outro. Porque [para vestir] a farda é preciso respeito.
[O que é que queres ser quando fores grande?]
Quero ser bombeiro.
Leandro Cardoso
13 anos, aluno do 5.º ano do Ensino Básico,
Infante na Escola de Infantes e Cadetes da Associação
Humanitária de Bombeiros de Pinhal Novo
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organização à Liga dos Bombeiros e à Associação onde decorrem
as comemorações, contando ainda com o apoio da Federação Distrital. Mas porque o argumento da Câmara Municipal lhes pareceu
pertinente, a proposta levou a uma profunda reflexão no Conselho Executivo da Liga, tendo o Congresso deliberado que, a partir
do ano seguinte, o Dia Nacional dos Bombeiros seria substituído
pelo Mês do Bombeiro. Passaram a ser permitidas diferentes atividades durante o mês de maio por todo o país.
Assim, em janeiro de 2001, foi definida a 1.ª Comissão Técnica que
teria a responsabilidade de organizar as primeiras comemorações no mês de maio desse mesmo ano. A comissão foi constituída por: Carlos Caçoete (CMP); António Barrocas (Palmela); José
Maçarico (Pinhal Novo) e José Cardoso (Águas de Moura). Por esta
altura já havia sido determinado que as comemorações seriam rotativas, pelo que todos os anos seria da responsabilidade de uma
das associações do concelho. Por unanimidade, ficou decidido que
as comemorações, em 2001, iriam decorrer no Pinhal Novo já que
a corporação celebrava o 50.º aniversário. Foi deste modo que se
iniciaram, há 14 anos atrás, as comemorações do Dia Municipal do
Bombeiro no concelho de Palmela.

Toda a máquina programática que está por detrás da celebração
deste dia tem subjacente o fortalecimento dos laços entre os homens e mulheres, alvo desta homenagem. Os momentos de socialização que, obrigatoriamente, todos os anos integram a programação como os jogos de futebol – em que uma equipa composta
por bombeiros das três corporações defronta a equipa de veteranos do Palmelense Futebol Clube – e o almoço convívio que é também participado pelas famílias dos bombeiros, são os momentos
altos deste processo de socialização que, ao longo dos anos, tem
reforçado a ligação e corporizado os vínculos de cooperação.

Estruturou-se um programa vasto que não se cingiu ao Dia assi
nalado, mas a todo o mês de maio com programação diversificada que desde logo pressupunha momentos formativos, exercícios operacionais, momentos de convívio, exibições públicas
e que culminaria, no último domingo do mês, com uma Sessão
Solene.

Embora cada corporação tenha uma zona de intervenção adstrita, o concelho é território comum e elo de ligação entre as associações. Os recursos de cada uma são fundamentais para a resposta
ao todo, pelo que a realização de exercícios conjuntos é absolutamente crucial para a qualificação da ação operacional destes
profissionais. A realização anual destes exercícios nos quais participam, desde a definição do tema à implementação e realização,
as três corporações, cria hábitos de trabalho conjunto que se traduz na qualificação da intervenção. O concelho tem áreas de risco
distintas e no caso da ocorrência de uma situação problemática
sabemos, agora, que as três corporações estão aptas para trabalhar em conjunto, permitindo uma resposta imediata e eficaz.
Carlos Caçoete sublinha: «É extremamente importante manter
este espírito de unidade. Os Bombeiros são o garante da segurança no dia-a-dia. São capazes de mobilizar 10 a 80 homens em
10 minutos. Organizados, disciplinados e com competência. Mais
ninguém consegue.»

Embora a rotatividade geográfica das celebrações determinasse
que em cada ano uma das corporações teria o papel estruturante,
sobretudo na programação da Sessão Solene, o método de trabalho na definição e organização de todas as iniciativas desse mês
teve como objetivo estimular a prática regular de diálogo e de trabalho entre as três corporações. Desta forma todos contribuíram
para a definição do tema anual, da programação geral, para a conceção do cartaz de divulgação e para a organização dos exercícios
conjuntos.

Outro aspeto determinante deste exercício conjunto é o facto de
se tratar de um exercício assistido pela população. Trata-se de
uma exibição pública do trabalho desenvolvido pelos bombeiros
para que a comunidade ganhe consciência dos procedimentos
inerentes às operações de socorro, e da competência técnica que
lhe está subjacente. Por esse motivo, não foi incomum a presença de um comentador que explicava as manobras performativas
enquanto estas decorriam. A própria população, ao contrário de
um cenário real em que o acesso lhe é vedado, é convidada a apro-
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Para além dos simulacros, estas comemorações têm apostado
num programa formativo diversificado que pretende ir ao encontro das necessidades das corporações e da própria comunidade.
Em 2006, por exemplo, a ação de formação «Gestos que salvam»,
dirigida aos munícipes, habilitou os participantes a fazer a primeira intervenção em incêndios florestais ou urbanos. No que diz respeito às necessidades formativas dos próprios bombeiros, procura-se todos os anos facilitar o acesso a novos conhecimentos e
reflexões por meio de workshops, ações de formação, encontros
e conferências.
ximar-se. Trata-se, também, de uma ação pedagógica dirigida à
comunidade.
A Comemoração do Dia Municipal do Bombeiro coincidiu com o
momento em que passou a ser obrigatória a elaboração do Plano
de Emergência das Escolas. Nessa época, de modo a dar resposta
à legislação, todos os projetos de segurança das escolas foram
feitos pelas corporações de bombeiros. E porque a prevenção é,
também, uma palavra-chave na Proteção Civil, as corporações
aproveitaram o mês de maio para a verificação destes Planos com
a realização de simulacros. As escolas são dos locais com maior
risco associado pela concentração de pessoas e por se tratarem,
evidentemente, de menores de idade que têm maior grau de dificuldade em reagir a situações de risco. E esta foi uma aposta
assumida desde o início com a realização, todos os anos, de simulacros nas escolas para testar a resposta das corporações, assim
como para reforçar as dinâmicas junto deste público-alvo tendo
em conta a mudança frequente do corpo de docentes.
Logo em 2001, decorreu um simulacro de sismo na Escola Básica
2+3 Hermenegildo Capelo, em Palmela, de nome de código Ensinex.
Desta forma, embora de forma casual, as escolas contraíram um
papel determinante nas comemorações do Dia Municipal do Bombeiro. Hoje, as corporações de Palmela assumem orgulhosamente
conhecer em pormenor todas as escolas do município e estar aptas
para uma resposta pronta e eficaz em situação de necessidade.
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Os bombeiros existem e a sua ação é fundamental. Todos temos
consciência da sua importância. Não obstante, é frequente passarem despercebidos no dia-a-dia. A autarquia rapidamente percebeu que era necessário reconhecer publicamente a sua importância, tornando-os visíveis para a comunidade. A valorização social
desta comunidade no início deste processo era praticamente
nula, pelo que o reconhecimento social constituiu obrigatoriamente um dos objetivos do Dia Municipal do Bombeiro.
O caminho traçado está iminentemente interligado e cada detalhe é relacional com o todo, com vista à concretização dos objeti-

a situações de risco vieram alterar o paradigma, e os bombeiros
do concelho e a autarquia, como já vimos, foram os primeiros a
reconhecê-lo. Num ato de coragem e de compromisso, ao adotarem este slogan, os corpos de bombeiros assumiram perante a
comunidade a sua disponibilidade total, que embora voluntária é
concretizada da forma mais responsável e profissional possível.
Referimo-nos à sua qualidade na intervenção enquanto profissionais, e à sua disponibilidade enquanto voluntários.

vos já identificados. A conceção do primeiro cartaz é disso revelador. Foi uma narrativa escolhida com precisão para dar resposta a
duas questões: quem são os bombeiros e o que é que fazem?
Se observarmos atentamente a composição narrativa que subjaz à imagem do cartaz de 2001, aferimos que os bombeiros são
a própria comunidade. Homens e mulheres, de várias idades, que
provavelmente se cruzam connosco na rua. «Somos nós», parece
dizer. E estes homens e mulheres estão acompanhados de vários
equipamentos que fazem parte da especialização do seu trabalho. A representação das diferentes áreas de atuação reporta
também a mensagem da complexidade e exigência desta profissão. Ora, os cartazes, do ponto de vista simbólico, desempenham
um papel fundamental ao romper com as representações do passado, incutindo novas dinâmicas. Apresentam os bombeiros à comunidade, valorizando-os.
Retemo-nos agora no slogan, criado por Paulo Pacheco em 2001:
Voluntários por opção, profissionais na ação. É uma frase simples
que exprime um conceito elementar, mas de grande complexidade e amplitude. Até à primeira década deste século, os bombeiros
voluntários, embora investidos com o sentido de missão, estavam
disponíveis em função da sua boa vontade mas condicionados por
todos os outros aspetos da sua vida, como a situação profissional. Recordemos o toque da sirene que, a dada altura, deixou de
ser eficaz. A vida urbana atual e a exigência técnica nas respostas

VOLUNTÁRIOS POR OPÇÃO,
PROFISSIONAIS NA AÇÃO
Este slogan, para além de criar uma identidade nos bombeiros
do nosso concelho, na qual se revêm, atingiu uma dimensão que
extrapolou as fronteiras do território tendo, ao longo dos anos,
sido difundido e apropriado por diversas corporações por todo o
país. E esta apropriação de alguns dos elementos que compõem
a complexidade que este percurso forjou, é evidência da sua importância.
Uma análise cuidada e atenta a estas 15 edições de comemorações permitem-nos afirmar, com clareza, que o Dia Municipal do
Bombeiro tem cumprido os objetivos propostos ao ajudar a trilhar
um caminho de coesão, qualificação e de valorização simbólica
dos Bombeiros do concelho. «Para mim penso que foi uma maneira para tentar conciliar as coisas e juntar todas as pessoas para
o mesmo fim. No fundo todos trabalham para o mesmo fim mas
às vezes cada um na sua linha e na sua separação. E a Câmara o
que fez foi tentar realmente aproximar as pessoas todas e todos
caminharmos no mesmo sentido. (...)», diz Feliciano Gante. É, pois,
com convicção, que afirmamos que estes anos marcaram um ponto de viragem e criaram um histórico.
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Seguimos...
pelo mesmo caminho
Mais do que uma listagem dos programas das comemorações,
procurámos destacar neste capítulo os aspetos determinantes
que, numa relação conjuntural, contribuíram para a alteração
significativa do paradigma. No final do milénio, as Associações
de Bombeiros padeciam de uma letargia que moldava a perceção que as corporações tinham de si próprias, assim como determinava a perceção da comunidade perante estes homens e
mulheres fantásticos. Não se trata de olhar o passado do ponto
de vista crítico mas hoje é-nos possível, como se de uma imagem
fixa se tratasse, identificar as profundas alterações que reverteram para o sucesso deste caminho trilhado em conjunto. Embora
nunca tenha estado em causa o profissionalismo destes homens
e mulheres, faltava serem criadas as condições que lhes permitissem reforçar a sua ação, dar de si em toda a sua plenitude.
Os Bombeiros desempenham uma função social de primeira necessidade. Trata-se, por isso, de uma riqueza social elevada quer
pelo contexto de socorro quer pelo facto de se tratar de pessoas
que se voluntariam para o cumprimento dessa missão. Não esqueçamos que não existe, em qualquer outro país do mundo, uma
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função tão premente e complexa que esteja quase exclusivamente assegurada por grupos de voluntários. É uma área de trabalho
extremamente exigente que envolve orçamentos de milhares de
euros, com uma pressão social extraordinariamente forte: muitas vezes a vida de cada um de nós depende da forma como estes
homens e mulheres respondem. E, por último, é uma profissão de
elevada especialização que obriga a uma permanente atualização de conhecimentos que tocam os saberes mais díspares.
Para o Município de Palmela é fundamental continuar a apoiar os
Bombeiros no cumprimento da sua Missão, pelo que é determinante dar continuidade a estes 1742 anos com o mesmo desígnio e
com o mesmo comprometimento garantidos até aqui.
Para além do compromisso assumido em dar continuidade ao
Protocolo do Grupo de Bombeiros Permanente, a autarquia
comprometeu-se, junto das corporações, a assegurar em 2015
um valor de mais de 90 000,00€ para Investimento. No verão de
42 1998-2015.

2014, a Câmara organizou uma sessão explicativa sobre os modelos de financiamento do novo quadro comunitário em vigor43.
Foi solicitada uma lista de prioridades a cada uma das corporações para apresentação de uma proposta à escala municipal, que
vão desde os equipamentos de proteção individual, à renovação
e substituição de viaturas e meios de socorro e de salvamento,
entre outros. Foram identificados como projetos prioritários as
obras de melhoria nos quartéis de Pinhal Novo e de Palmela.
Relativamente ao Dia Municipal dos Bombeiros pretende-se,
nas próximas edições, consolidar os momentos de reflexão e de
formação em áreas decisivas. Quer-se dar sequência às Jornadas
que se realizaram em 2011, nas quais se discutiu, com a participação de vinte e sete corporações de todo o país, a implementação
de um novo modelo de financiamento dos Corpos de Bombeiros
em Portugal. Palmela, pelo seu percurso, destaca-se como um
dos exemplos que deve ser tido em conta nesta reflexão. Hoje, as
corporações do concelho têm as suas contas equilibradas.

Tanto por parte do município, como por parte das corporações,
é igualmente importante concretizar o desejo há muito demonstrado da atribuição de uma condecoração municipal exclusiva
para a figura do Bombeiro, que tem por base um conjunto de
requisitos que pretendem honrar o profissionalismo e a missão
destes profissionais.
Finalmente, é intenção continuar a apostar no envolvimento da
comunidade.
Em absoluto, a autarquia persiste no intento de prestar o seu reconhecimento e respeito às três Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários do concelho, numa homenagem sentida,
implicada e cúmplice.
Terminamos retomando a afirmação inicial de que o Dia Municipal do Bombeiro, dentro do contexto apresentado, marca, de
forma indelével, a história do nosso território. E não concebemos
outra forma de fazer.

43 Portugal 2020.
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ANEXOS

Protocolos de Colaboração sobre os Grupos
de Bombeiros Permanentes, celebrados entre
a autarquia e as três Associações Humanitárias de Bombeiros do concelho, em 1999.
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Cartazes de divulgação das 15 edições do
Dia Municipal do Bombeiro, no concelho
de Palmela (2001-2015).
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