01 de maio – Aniversário dos Bombeiros
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Porque entendo/entendemos que devemos honrar a memória e
homenagear todos os bombeiros já falecidos de forma simples,
mas sentida, vos solicito que façamos 1 minuto de silêncio em
honra de todos os Bombeiros que já partiram, particularmente
do Bombeiro Franquelim Gonçalves, enaltecendo a sua
coragem, disponibilidade e espírito de missão.
Entendo, também, importante reconhecer mais uma vez e
publicamente, o serviço prestado pelos agentes de proteção
civil do concelho no incêndio de 15 de outubro do ano passado.
O trabalho realizado permitiu minorar os impactos negativos de
tão grande tragédia e por isso – através das Bombeiras e dos
Bombeiros da Lousã – agradecemos a todos o esforço e
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competência demonstrados, pedindo uma merecida salva de
palmas.
Muito obrigado!
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Um agradecimento também aos vossos familiares que conscientes da dimensão e do impacto da devastação a que
estavam a assistir - sabiam dos riscos que os nossos bombeiros
corriam.
O ORGULHO, DEDICAÇÃO e SERVIÇO é muito mais que um
“Slogan”, são características que ficaram mais uma vez bem
demonstradas.
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Cumprimentos:
- Todos os presentes, especialmente Bombeiros (- Crachás de
Ouro e Elementos do Quadro de Honra, Comandante dos
Bombeiros de Serpins (*),)
» Sr. Comandante e restantes elementos do Comando
» Sr Representante da Liga dos Bombeiros Portugueses
» Sr. Comandante Distrital (ou 2.º CODIS)
» Sr. Presidente da Federação dos Bombeiros de Coimbra*
» Representante da Liga dos Amigos dos Bombeiros da Lousã
» Comandante do Destacamento da GNR
» Comandante do Posto da GNR da Lousã
» Sr. Representante do Presidente da AM - Autarcas
» Sras e Srs. Vereadores
» Amigas e Amigos Bombeiros
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» Familiares dos nossos Soldados da Paz
» Comunicação Social
» Caras e Caros Bombeiros
» Convidados
» Minhas Senhoras e Meus Senhores
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Felicito o Corpo de Bombeiros pelo seu aniversário.
Assinalamos hoje os 114 anos de uma instituição de referência
do nosso concelho, da região e do País.
Temos que celebrar com alegria e convicção, porque, ao longo
da sua história tem dado diferentes e importantes provas da sua
capacidade, sendo elemento importante na segurança dos
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cidadãos (Proteção e socorro) e – como tal – na qualidade de
vida.
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E é para mim uma satisfação constatar a juventude e dinâmica
que evidenciam e também me parece relevante uma
participação significativa nesta cerimónia.
Entendo importante referir que tendo em conta a existência de 2
Corpos de Bombeiros no nosso Concelho, é cada vez mais
importante a articulação, trabalho em conjunto e rentabilização
dos meios e competências de cada estrutura, tendo como
objetivos principais atingir maior eficiência e elevar a qualidade
do serviço prestado aos cidadãos.
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,
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Permitam-me que preste também o meu reconhecimento a
todos os que hoje receberam medalhas de assiduidade/tempo
de serviço.
Parabéns aos 2 Bombeiros que receberam o crachá de ouro da
Liga (Sr. Comandante e Chefe Alexandre).
Desejamos que este momento vos confira motivação adicional
para que continuem a desempenhar as várias e importantes
tarefas que vos são confiadas.

Da nossa parte, da parte da tutela, temos trabalhado – com o
apoio de diversas pessoas e instituições e em articulação com o
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Comando - para concretizar objetivos importantes para que
estes homens e mulheres consigam desenvolver o seu trabalho
com melhores condições de operacionalidade conforto e
segurança.
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Permitam-me que, sem ser
investimentos, nomeadamente:

exaustivo,

destaque

alguns

» A disponibilização de mais espaço para estacionamento
de viaturas (tempo está concretizado).
» a aquisição de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF),
no âmbito de uma candidatura efetuada a Fundos Comunitários
e que significou um investimento de 175 000€ (cerca de 30 000€
investimento próprio).
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» a aquisição de uma ambulância de socorro (projeto
vencedor do Orçamento Participativo 2016 (58 000€);
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» A aquisição de diversos Equipamentos de Proteção
Individual Florestal– medida que consideramos importante para
garantir a Vossa segurança.
Muito foi já feito, mas os nossos Bombeiros merecem mais!
Temos outros objetivos concretos para concretizar, como por
exemplo:
» a resolução da situação do quadro de pessoal e a
reclassificação dos assistentes operacionais a desempenhar
funções nos Bombeiros. Apesar de estar a ser um processo difícil,
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estamos a diligenciar junto da Secretaria de Estado da
Administração Local e do Secretário de Estado da Proteção Civil
no sentido de obter uma solução para esta questão.
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» continuamos a lutar junto do Ministério da Saúde para que a
ambulância INEM atribuída aos Bombeiros da Lousã – que já
apresenta debilidades – seja substituída por outra viatura mais
moderna e com melhores condições de operacionalidade.
» iremos concretizar em breve a substituição do VTTU danificado
no incêndio de 15 de Outubro. Investiremos neste objetivo mais
cerca de 13 000€. (+ o valor da comparticipação)
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» O Corpo de Bombeiros disporá de uma viatura mais moderna e
com mais capacidade que nos permitirá uma resposta mais
adequada em situação de emergência.
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Minhas Senhoras, Meus Senhores,
Caros e Caras Lousanenses,
Caros Bombeiros,
A comunidade exige de todos nós cada vez mais empenho e
dedicação.
Independentemente do enquadramento futuro (Lei Orgânica,
etc), estou certo que com respeito uns pelos outros e pelas
hierarquias, irão continuar a demonstrar capacidade e espírito
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de missão que garantam aos Lousanenses, à Região e ao País o
desempenho – com qualidade as várias e importantes missões.
Parabéns pelo 114.º Aniversário,
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Viva o Corpo de Bombeiros Municipais da Lousã!
Vivam as Bombeiras e Bombeiros da Lousã!
Viva a Lousã!
Obrigado.
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