
                                                                     
 
 

      
 

 

 

Exmo. Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo 

Exmo. Presidente da Assembleia Municipal  

Autoridades da Proteção Civil aqui presentes, na pessoa do presidente do ANPC 

Exmos. Presidentes da Direção e respetivos comandantes dos Bombeiros Voluntários 

Espinhenses e de Espinho,  

Srs. Presidentes das Assembleias Gerais das respetivas Associações Humanitárias em 

cujas pessoas cumprimento todos os membros dos corpos sociais e os sócios de outras 
instituições, 

Exmo. Presidente Executivo da Liga de Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares. 

Srs. Comandantes da PSP e do REE, Capitania, Presidente da Federação Distrital, 

Excelentíssimos Autarcas, demais entidades convidadas e representantes da 
comunicação social. 

 

Caras e caros Bombeiros Espinhenses, 

Em primeiro lugar permito-me agradecer-vos o convite que gentilmente me fizeram, e 

dar-vos os meus sinceros parabéns pela vossa história, pela vossa missão e hoje 

especialmente pelos 85 anos de uma vida intensa a servir os outros. 

A cidade e o concelho de Espinho orgulham-se e reconhecem o mérito dos seus 

bombeiros  e manifestam a sua gratidão pelo esforço, dedicação e trabalho humanitário 
desenvolvido ao longo dos anos. 

O certo é que a evolução e transformação socioeconómica e demográfica das cidades 
também se reflete no modelo de organização e funcionamento das suas instituições.  

Todos nos lembramos, e não passaram muitos anos, da malha industrial que existia 

dentro do perímetro urbano da cidade de Espinho. O número de fábricas instaladas 

justificava a existência de duas corporações de bombeiros, dado o índice de perigosidade 

decorrente do tipo e da proximidade dessas fábricas, algumas delas inseridas em 
quarteirões residenciais. 

Esse quadro mudou, e hoje uma cidade com 32 mil habitantes e 21 quilómetros 

quadrados de área precisa de um agrupamento único de bombeiros, bem apetrechado 

para realizar missões de prevenção, defesa e socorro de pessoas e bens. Uma instituição 

moderna, com meios e recursos concentrados e racionalizados, capaz de se auto-

sustentar. Um agrupamento de cariz voluntário que participe ativamente no processo de 

desenvolvimento urbano, social, cultural e económico da cidade e do concelho. 

 

 

 



                                                                     
 
 

      
 

Cremos mesmo que, 

numa altura em que os recursos são escassos, as necessidades económicas e carências 

sociais são de todos nós conhecidas, faz todo o sentido caminharmos até para um 

modelo de agrupamento intermunicipal de bombeiros que possa servir vários concelhos.  

Se isto se projeta a nível intermunicipal, não havia, nem há, argumentos sustentáveis 

para prolongar por mais tempo a existência de duas corporações de bombeiros próximas 
uma da outra dentro da nossa cidade. 

Para servir as necessidades do concelho, os recursos humanos e de equipamento das 

duas atuais corporações de bombeiros estão sobredimensionados, com duplicação de 

esforços e meios de socorro, que acarretam custos incomportáveis. 

Neste pressuposto e porque a Câmara Municipal é parte interessada na solução para o 

problema, enquanto autoridade que tem a tutela da proteção civil no concelho, desde o 

início do nosso mandato colocamos todo o nosso empenho na procura de solução capaz 

de garantir a otimização e a adequação à realidade dos recursos existentes.  

Assim a autarquia assegurou uma área de 9 mil metros quadrados para a construção de 

um quartel, destinado ao agrupamento de bombeiros no lugar do Formal, em Silvalde.  

Mais, 

A Câmara Municipal contratou, a expensas próprias, a elaboração do projeto de 

arquitetura e especialidades do quartel a edificar que suportará a candidatura aos fundos 

do QREN, num investimento previsível de cerca de milhão e meio de euros. A obra será 

financiada em 85 por cento por fundos comunitários. Os outros 15% relativos à 

contrapartida nacional terão necessariamente de ser suportados pelas duas corporações, 

sendo que o valor do terreno cedido pela CME será ainda devidamente considerado, para 
efeitos dessa candidatura a fundos comunitários. 

A Câmara Municipal apoia e apoiará sempre os bombeiros da cidade, mas não tem 

capacidade financeira para mais. 

O apelo que durante o meu mandato fui lançando à consciência de todos vós para a 

necessidade de todos nos adaptarmos aos desafios de um novo tempo, de uma nova 

conjuntura, de novas necessidades da segurança interna e da proteção de pessoas e 
bens, tem hoje um ato marcante nesta cerimónia. 

a constituição do Agrupamento dos Bombeiros de Espinho, com base na fusão das duas 

corporações até aqui existentes na cidade. 

Exmo. Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo  

É uma honra para a cidade e para o município a cujo órgão executivo presido contar, 

com a sua presença neste dia tão importante para os Bombeiros de Espinho e para as 

gentes deste concelho que tanto devem ao esforço, abnegação, solidariedade e 
disponibilidade dos soldados da paz. 

A sua presença dignifica este momento e é também o reconhecimento público da 

importância deste ato e do que ele representa para a nossa comunidade local e para os 

nossos bombeiros voluntários. 

 



                                                                     
 
 

      
 

Senhor Ministro, Excelência, 

Hoje em Espinho, tem a resposta ao apelo que recentemente lançou ao país na sede da 

Autoridade Nacional da Proteção Civil. O apelo para que todos os intervenientes na 

proteção civil deixem de lado os “interesses egoístas”, “ corporativos ou locais” e 

colaborem nas reformas, alterações e ajustamentos para manter a prontidão e a eficácia 
dos bombeiros. 

Como hoje pode testemunhar, tem em Espinho um bom exemplo do esforço que todos 

estamos a fazer na nossa comunidade para ajustarmos recursos humanos e físicos às 
necessidades de resposta pronta e eficaz aos riscos e segurança das pessoas e bens.  

Foi com uma atitude reformista, ponderada e sensata de todos os intervenientes neste 

processo, que conseguimos ao fim de muitos anos culminar o complexo processo que 
permite fundir as duas corporações, no Agrupamento de Bombeiros de Espinho. 

Foi uma longa caminhada para chegar até aqui. Mas o caminho faz-se caminhando. E 

neste importante caminho devo realçar a prestimosa colaboração e a compreensão das 

direções e comandos dos Bombeiros Voluntários Espinhenses e dos Bombeiros 
Voluntários de Espinho.  

Mas, enquanto autarquia, fizemos mais! 

Neste novo tempo demos corpo à Comissão Municipal de Proteção Civil, que tem nos 

Bombeiros e nas forças de Segurança dois pilares fundamentais para a sua solidez e 

sucesso.  

Aprovámos esta semana o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Espinho. 

Estamos por isso todos de parabéns e, até pelo exemplo que os bombeiros todos os dias 

nos dão, soubemos ter coragem, determinação e visão estratégica para, com ambição e 
realismo, trilhar um novo caminho.  

Estou certo, e com consciência plena, da grandiosidade do Dia de Hoje, diria mesmo 
histórico, para Espinho, para os nossos bombeiros voluntários, mas também para o País! 

Que não haja, pois, entropias, colocadas por interesses pessoais, neste processo, que é 
absolutamente inexorável! 

Apelo por isso à consciência de todos vós para os desafios que a conjuntura exige. E aos 

tempos novos, que nos obrigam ao rigor, à racionalização de meios e recursos 

financeiros e aos exemplos e lições de coragem, disponibilidade e solidariedade que 
todos os dias recebemos dos Bombeiros Portugueses. 

Parabéns aos Bombeiros Voluntários Espinhenses! 

Bem hajam! 

     O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 

 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


