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Discurso do Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Espinho, Pinto Moreira, aquando a inauguração do novo 

quartel dos Bombeiros de Espinho 

 

Permitam-me, antes de mais, agradecer a presença da Ex.ma 

Secretária de Estado da Administração Interna, Dra. Patrícia Gaspar, 

que, ao contrário de outros, compreendeu a grandeza deste 

momento para o país, para a região e para Espinho. 

Saúdo e agradeço também a presença de todos vós neste ato e 

neste dia tão importantes, que ficarão na história e na memória do 

Município, das nossas gentes e, de forma particular, da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. 

Este é, de facto, um dia de grande significado para o nosso 

concelho, para os nossos bombeiros, seus dirigentes e comando. Um 

acontecimento que orgulha toda a população espinhense! 

Desde logo, porque a modernidade e a funcionalidade deste espaço 

traduzem uma adequação às exigências dos tempos de hoje e às 

necessidades operacionais dos nossos bombeiros. 

Podemos afirmar que Espinho tem, agora, um equipamento do 

melhor que há no país ao nível de meios de socorro e da proteção 

civil. 

Mas a construção e a inauguração deste novo quartel é o culminar 

de um processo que vai muito para além do resultado material.  

 

Ele traduz uma inédita e, por isso, histórica fusão de duas 

corporações de bombeiros no país: os Bombeiros Voluntários 

Espinhenses e os Bombeiros Voluntários de Espinho. Como todos 

sabem, as duas unidades estavam instaladas em edifícios próprios, 

na mesma rua da cidade e separados por escassos 300 metros de 

distância um do outro. 

Este processo foi, é e será um exemplo e uma referência em 

Portugal. E só foi possível e bem-sucedido, porque os responsáveis 

pelas duas Associações Humanitárias então existentes colocaram as 
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diferenças históricas de parte e avançaram para um projeto comum, 

que assegura à população um serviço de maior qualidade, eficiência 

e competência. O bem comum superou, por isso, os orgulhos e as 

divergências particulares.  

 

Quando os homens sonham e a obra nasce, há sempre por trás um 

caminho que foi necessário percorrer. Um caminho complexo, que 

demorou mais de 10 anos. E que obrigou também a remover muitas 

pedras desse mesmo caminho. Algumas de natureza processual, por 

falta de base legal e que dificultavam o agrupamento e a posterior 

fusão das duas corporações. Esse constrangimento, de resto, ainda 

subsiste e certamente impede que outras corporações do país 

possam replicar o exemplo de Espinho. 

Como se não bastasse a complexa tarefa jurídica, também tivemos 

de lidar com os adversários desta solução. Não adversários leais, 

mas ressentidos e traiçoeiros. Ao ponto de tudo terem feito para 

bloquear o processo na véspera das Eleições Autárquicas de 2017, 

talvez entendendo com isso que tirariam dividendos políticos.  

Como autarca lamento e não esqueço todos aqueles que se 

ocuparam em colocar entropias e promover ruído. Não apenas neste 

processo e neste empreendimento, mas também noutros que geram 

desenvolvimento para o concelho e elevam a qualidade de vida da 

população e das suas instituições. 

Desses, certamente, não vai rezar a história! 

Para a história vai contar a iniciativa, a persistência, a resistência e 

a coragem das Direções e dos Comandos das Associações pré-

existentes aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. A 

vontade superior de garantir condições ao seu corpo de bombeiros 

para melhor servirem a população. 

Esse apelo teve o melhor e imediato acolhimento por parte da 

autarquia a que presido.  Nenhum esforço foi regateado, nenhum 

obstáculo foi colocado e o sonho dos nossos bombeiros traduziu-se 

em realidade. 
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Este foi um desígnio que decidi levar por diante no início dos meus 

mandatos, há quase doze anos. E, hoje, sinto-me realizado 

enquanto autarca por termos conseguido vencer todas as barreiras e 

deixar uma marca histórica na liderança da autarquia! 

Foi um processo que contou com o envolvimento e o empenhamento 

de todo o executivo camarário. Mas não posso, hoje, deixar de 

referir e dar nota pública do inestimável contributo do Vereador 

Quirino de Jesus, que tem o pelouro da Proteção Civil Municipal e, 

que desde o primeiro dia, abraçou de alma e coração esta causa. 

Juntos, acreditamos que este dia chegaria! 

Quero também deixar público elogio e reconhecimento aos 

“construtores” do projeto: aos presidentes das direções e demais 

membros dos órgãos sociais, comandantes das duas associações 

humanitárias dos bombeiros, Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, Liga dos Bombeiros Portugueses e aos sucessivos 

governos, nas pessoas dos seus Ministros da Administração Interna 

e respetivos Secretários de Estado. 

Formalizado o processo de fusão do agrupamento, condição 

necessária para prosseguir o sonho e a obra, a Câmara Municipal de 

Espinho avançou com a assinatura do Protocolo para a cedência do 

terreno. Assumiu também a comparticipação nacional da 

candidatura aos fundos comunitários no âmbito do POSEUR para a 

construção do novo quartel, bem como das despesas não elegíveis ( 

logo, não comparticipadas), recebendo como contrapartida os dois 

edifícios onde estavam instaladas as duas corporações no centro da 

cidade.  

O protocolo plurianual dá estabilidade à corporação e tem, como 

contrapartida, a garantia de cuidados e respostas competentes e 

eficazes à população em termos de emergência e segurança de 

pessoas e bens. 

Mas, para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Espinho e para a autarquia, não bastava um 

equipamento capaz de cumprir as exigências dos novos tempos. 

O projeto, idealizado em 2010, não se esgota de todo na fusão e no 

novo quartel!  
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O superior interesse humanitário da Proteção Civil e as missões de 

apoio à população em caso de emergência requerem recursos 

humanos qualificados para as várias tarefas a desempenhar. Para 

responder a essa exigência e a essa missão insubstituível dos 

nossos bombeiros, o Município de Espinho suporta os encargos 

financeiros de duas das três Equipas de Intervenção Permanente 

(EIPs) que asseguram uma cobertura diária de 24 horas. Para além 

deste inestimável serviço, e durante 10 anos, o Município atribuirá 

anualmente cerca de 400 mil euros para assegurar encargos com 

pessoal da Associação Humanitária dos Bombeiros do Concelho de 

Espinho. 

Agora, o futuro passa por continuar a profissionalização dos serviços 

mínimos prestados pelos bombeiros, sem perder de vista a 

valorização e reconhecimento do seu estatuto de voluntariado. 

É fundamental assegurar a progressiva modernização da frota dos 

nossos bombeiros, ajustada à realidade do território do Município. 

Isso passa por ter uma frota com menos veículos e mais polivalência 

dos equipamentos em atividade e a adquirir futuramente. O 

Município de Espinho, dentro das suas disponibilidades financeiras, 

continuará certamente aberto para dar o seu contributo nas 

componentes não elegíveis das candidaturas a fundos comunitários, 

que para tanto estejam ou venham a estar disponíveis. 
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Senhora Secretária de Estado, 

 

Caríssimas autoridades e convidados presentes, 

 

Espinho é pioneiro…mas não pode, nem deve ser, caso único! 

Em nome da eficiência, da eficácia, da competência e da boa gestão 

de recursos, quer humanos quer materiais, as fusões de corporações 

locais de bombeiros são o caminho! Devem ser estimuladas e 

incentivadas! Devem ser um desígnio deste ou de outro governo e 

da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 

As dificuldades que encontrámos neste moroso e complexo processo 

de Espinho devem ser eliminadas! 

Primeiro, é urgente e necessária a regulamentação: isto é, um novo 

quadro jurídico que favoreça as fusões, sejam elas de corpos ativos 

ou mesmo de associações humanitárias. 

Depois, a majoração do financiamento operacional, seja ao nível das 

condições, seja ao nível quantitativo, é insuficiente e incipiente! 

Os 10 por cento de majoração são inaceitáveis. O reforço deste 

apoio, estamos certos, é a “pedra de toque” para alavancar 

processos idênticos ao de Espinho. 

Processos de fusão como este que se verificou em Espinho e outras 

medidas de racionalização e eficiência dos corpos de bombeiros 

portugueses devem ainda constituir, a meu ver, critério de 

prioridade no acesso aos financiamentos. Quer nacionais quer 

comunitários, seja para a construção de quartéis seja para a 

aquisição de equipamentos, sempre com o necessário reforço da e 

alargamento das despesas elegíveis. 
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Senhora Secretária de Estado, 

 

Caras autoridades da Proteção Civil, autarcas e outras entidades 

presentes, 

 

Deixo aqui um reiterado agradecimento aos órgãos sociais das duas 

Associações Humanitárias que deram origem à atual Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho. 

Ao seu atual comandante e aos anteriores comandantes, ao corpo 

de bombeiros voluntários de Espinho, a cada um de vós, caros 

bombeiros! 

O meu mandato como autarca está a chegar ao fim, mas o trabalho 

e a relação que mantive convosco ao longo destes anos foi talvez a 

tarefa e a missão pública que mais me marcou e que mais me 

realizou…pela nobreza e pelo valor humanitário inestimável que 

vocês prestam à nossa comunidade. 

O meu muito obrigado! A minha eterna gratidão a todos quantos se 

uniram para erguer esta obra tão importante para o nosso Município 

e para a nossa população. 

 

Bem hajam! 

 

 

 

 

 


