DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO
SESSÃO SOLENE
FÓRUM MUNICIPAL ROMEU CORREIA
AUDITÓRIO FERNANDO LOPES-GRAÇA

INTERVENÇÃO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Exmº Senhor Governador Civil do Distrito de Setúbal, Dr. Manuel Luís Malheiro
Exmº Senhor Comandante Operacional Distrital da Protecção Civil de Setúbal, Comandante Diniz de
Jesus (também em representação da Autoridade Nacional de Protecção Civil)
Exmªs Senhoras Vereadoras e Exmºs Senhores Vereadores
Exmªs Senhoras e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia
Exmº Senhor Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Dr. Duarte Caldeira
Exmº Senhor Comandante da Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal, Comandante Aníbal
Luís
Exmº Senhor Presidente da Associação Reviver Mais, Dr. Lourenço Batista
Exmºs Senhores Comandantes das Associações de Bombeiros de Almada, Cacilhas e Trafaria
Exmºs Senhores Presidentes das Direcções das Associações de Bombeiros de Almada, Cacilhas e
Trafaria
Exmªs Senhoras e Senhores Bombeiros
Distintos Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Permitam-me que inicie esta intervenção que celebra o Dia Municipal do Bombeiro, dirigindo em
nome da Câmara Municipal de Almada e de todos os Almadenses uma viva, calorosa e fraternal
saudação aos Bombeiros do nosso Concelho, numa oportunidade que muito para além da sua
faceta festiva, pretende sobretudo assinalar o reconhecimento público da coragem, dedicação e
empenho que largas centenas de mulheres e homens dos nossos Bombeiros colocam
quotidianamente ao serviço da protecção e da segurança de pessoas e bens de forma abnegada e
desprendida, estendendo esta saudação, através de vós, a todos os homens e mulheres de Paz
que são os Bombeiros Voluntários.
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Uma grande salva de palmas para estes tão valorosos e valiosos Soldados da Paz!
Assinalamos no dia de hoje, e sublinho a honra que para nós constitui poder fazê-lo e repeti-lo
anualmente, o trabalho desenvolvido pelas mulheres e homens que integram as três Corporações
de Bombeiros do nosso Concelho ao longo de todo o ano, com a alegria e o orgulho de podermos
registar que hoje, como no passado e seguramente no futuro, é o espírito universal de
Solidariedade, de Bem Fazer – e de fazer o bem – junto das respectivas comunidades, que
permanece indelével e anima os nossos Bombeiros a prosseguirem o trabalho Humanitário
profundamente meritório que asseguram no dia a dia de todos nós.
No monumento que a Cidade de Almada dedica aos seus Soldados da Paz, inscrevemos, com
todo o sentido de justiça e para a posteridade, a frase “Nunca Lhes Seremos Suficientemente
Gratos”, assinalando de forma singela mas profundamente sentida a nossa homenagem
permanente, o nosso respeito máximo e a consideração mais elevada pela entrega que estes
Homens Bons assumem permanentemente na defesa daquilo que é o nosso património comum
mais valioso: a Vida!
A construção de uma Cidade e de um Concelho que proporcione no quotidiano uma qualidade
de vida superior a todos os cidadãos faz-se em Almada através da afirmação e da prática da
Solidariedade em todos e a cada momento da nossa intervenção municipal, em todos e a cada
nível da vida colectiva do Município, porque temos a profunda consciência de que um
desenvolvimento em moldes sustentáveis, capaz de alimentar e fortalecer as raízes de um futuro
melhor para todos, apenas pode ser assegurado no quadro de uma gestão do interesse público
moldada pelos valores da Solidariedade e da Amizade.
Por isso, os Almadenses têm a consciência de que as grandes conquistas que foram capazes de
alcançar nestas três décadas e meia de Poder Local Democrático que vivemos desde que a
Constituição Democrática da República Portuguesa aprovada na sequência da Revolução de
Abril de 1974, se devem certamente ao investimento permanente na construção das infraestruturas, dos equipamentos colectivos, e criação das condições para o desenvolvimento da
actividade económica nos diferentes sectores da vida quotidiana, mas devem-se também, em
larguíssima medida, a este espírito, a esta forma de encarar o mundo e as pessoas, a esta
afirmação de solidariedade que permite unir esforços e vontades em torno da defesa
intransigente do bem comum, respondendo sempre positivamente aos desafios cada vez mais
complexos do mundo em que vivemos.
Por isso também, os Almadenses nunca viraram costas aos desafios por mais difíceis que esses
desafios se lhes apresentem. Enfrentam-nos, tratam-nos por tu, e assim vão sendo capazes de
lhes responder positivamente, de os ultrapassar, e de novo preparar-se para os novos desafios
que se sucedem.
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Estamos, hoje e aqui, na presença de mulheres e homens que fazem da solidariedade e da
amizade aos outros o seu lema de vida. Mulheres e homens que queremos distinguir e
homenagear, com a plena consciência de que eles ilustram, de uma forma muito particular e
eloquente, esta extraordinária Solidariedade e Amizade que percorre no sangue e na alma das
gentes desta nossa terra.
Estes homens e mulheres são exemplos concretos dessa realidade. É por isso com o mais elevado
orgulho e satisfação que entendemos assinalar a celebração deste Dia Municipal do Bombeiro
com a imposição de Distinções Municipais de Honra a duas Instituições que representam os
Bombeiros – uma a nível Nacional, a Liga dos Bombeiros Portugueses, outra ao nível do nosso
Distrito de Setúbal – a Federação dos Bombeiros do Distrito de Setúbal –, às quais a Câmara
Municipal de Almada decidiu, por unanimidade, entregar respectivamente a Medalha de Ouro
de Mérito e Dedicação e a Medalha de Prata de Mérito e Dedicação, cabendo-me a mim,
enquanto Presidente da Câmara Municipal de Almada, a subida honra de entregar estas
Distinções Municipais aos Digníssimos Representantes daquelas duas instituições de enorme
utilidade pública.
Entendemos, igualmente, distinguir os Bombeiros que, individualmente, cumpram 30, 20 e 10
anos de Bons e Distintos Serviços nas três Corporações de Bombeiros Voluntários do nosso
Concelho, com a entrega das Medalhas Municipais de Ouro, Prata e Bronze de Bons Serviços a
um total de dezassete Soldados da Paz das três Corporações de Bombeiros do nosso Concelho,
que hoje iremos também solenemente entregar em sinal de reconhecimento público da
importância e significado que o contributo genuíno e dedicado destes homens e mulheres
significam para o bem estar comum dos Almadenses.
Quero ainda sublinhar que o apoio municipal à actividade dos Bombeiros em Almada está,
felizmente, muito longe de se esgotar neste reconhecimento solene da importância da sua
intervenção no território do Município.
Não obstante as crescentes dificuldades de natureza financeira que afectam toda a economia do
nosso País, às quais os Municípios não se encontram naturalmente imunes, é com satisfação que
vos afirmo que em Almada mantemos os apoios municipais destinados a assegurar os piquetes
de intervenção permanentes e o pagamento de seguros de veículos e pessoal às nossas três
Corporações de Bombeiros, e assim queremos continuar no futuro.
Termino esta intervenção sublinhando que a celebração deste Dia Municipal do Bombeiro e a
imposição das distinções colectivas e individuais que referi, não são meros actos simbólicos e de
oportunidade formal. Estes actos são, pelo contrário, o testemunho efectivo e real da
extraordinária confiança e respeito institucionais que devemos expressar publicamente perante o
desempenho extraordinariamente relevante que os Bombeiros de Almada e as suas organizações
representativas, Locais, Regional e Nacional assumem, e asseguram quotidianamente no âmbito
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da sua muito difícil, mas também extraordinariamente empolgante e compensadora missão
humanitária.
Vivam os Soldados da Paz!
Honra e Glória aos Bombeiros Voluntários!
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