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Exmo. Presidente da Direcção dos Bombeiros Voluntários de Espinho, Conde de 

Figueiredo 

Exmo. Comandante, António Proença e na sua pessoa uma saudação a todos os 

elementos da Corporação que dirige 

Representantes de todas as Corporações de Bombeiros presentes nesta cerimónia 

Autoridades da Protecção Civil do Distrito e Entidades Oficiais aqui presentes 

Exmo. Presidente da Assembleia Municipal de Espinho e autarcas do Concelho e de 

concelhos vizinhos 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espinho celebra hoje 120 anos 

de vida, de história de serviços inestimáveis à cidade, ao concelho, a territórios e 

populações vizinhas. 

Para além das comemorações protocolares habituais e significativas nesta circunstância, 

quero aproveitar este momento solene para em nome da Câmara Municipal de Espinho 

honrar a memória e o trabalho de todos quantos ao longo destes 120 anos construíram e 

prestigiaram com generosidade, altruísmo e amor ao próximo a nobreza desta 

Instituição. 

Um agradecimento e o reconhecimento à Direção, Comandante e a todos os elementos 

do corpo de Bombeiros Voluntários de Espinho, dizendo-vos que o vosso trabalho não 

tem preço porque não há dinheiro que pague as vidas humanas que em vários momentos 

foram salvas com a vossa coragem, a vossa generosidade, o vosso espírito de ajuda ao 

próximo. 

A história destes 120 anos tem a marca da vossa pronta e eficaz intervenção no socorro 

a pessoas e bens sempre que foram solicitados: nos fogos florestais, nas habitações, nas 

áreas industriais, no socorro a vítimas de afogamento, nos acidentes rodoviários, de 

trabalho e domésticos, no transporte e auxilio a pessoas idosas e até no salvamento de 

animais, para além de muitas, muitas outras situações que me dispenso de referir. 

Numa sociedade e numa civilização onde a generosidade humana e a dimensão 

humanitária do homem e das Instituições nem sempre merecem o reconhecimento justo 

e devido, quero deixar aqui esse público agradecimento em nome da Autarquia de 

Espinho. 

Esta será a última comemoração do aniversário dos Bombeiros Voluntários de Espinho, 

enquanto corpo individual face ao processo de fusão que as duas corporações de 

bombeiros da cidade encetaram. 

A constituição do Agrupamento de Bombeiros de Espinho é hoje considerado um exemplo 

e um modelo a seguir noutras zonas do país, pois foi o culminar de um processo de 

diálogo, de bom senso, de ponderação de racionalidade. Um processo que vai reforçar a 

capacidade operacional do novo Agrupamento de Bombeiros, conferindo-lhe mais meios 

e melhor eficiência dos recursos e do património existente. 

Neste contexto, permitam-me lembrar e agradecer publicamente ao Dr. Miguel Macedo, 

anterior Ministro da Administração Interna que sempre esteve ao nosso lado e tudo fez 

para conduzir com sucesso o processo de fusão das duas corporações de Bombeiros de 

Espinho. Estou certo que sem a sua intervenção e o acompanhamento atento e 

competente deste processo não teria sido possível concretizar esta medida. 
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Viabilizar a construção do novo quartel dos Bombeiros, conseguir criar uma EIP-Equipa 

de Intervenção Permanente e, ter em Espinho um PEM-Posto de Emergência Médica são 

objetivos para os quais trabalharemos em total colaboração convosco e com total 

empenhamento político. 

 

Senhor Presidente, Conde Figueiredo 

Senhor Comandante António Proença, 

Senhoras e senhores 

 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Espinho tem uma identidade que 

construiu ao longo de 120 anos e foi a primeira corporação de bombeiros criada em 

Espinho. Vai continuar e transmitir os valores que o tempo esculpiu e aperfeiçoou de 

mãos dadas com os Bombeiros Voluntários Espinhenses, no âmbito do Agrupamento de 

Bombeiros do Concelho de Espinho. 

 

Vós, os Bombeiros de Espinho continuareis a ser uma referência de cidadania e um 

exemplo de generosidade e de serviço humanitário. 

 

Um orgulho para Espinho e um exemplo para Portugal. 

 

Bem hajam. Parabéns 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


