
As minhas primeiras palavras como comandante, são dirigidas a todas as mulheres e homens

que fazem parte deste Corpo de Bombeiros, aos voluntários, aos assalariados os quais todos 

quero enaltecer, pelo trabalho desenvolvido pois o mesmo é digno de elogio e referência, 

uma vez que todos têm dito presentes, de uma forma única, que vos caracteriza e 

distingue.

A partir de agora, faço parte da vossa equipa, como o vosso líder de referência, mas uma 

coisa eu sei, juntos somos fortes... mas misturados somos imbatíveis e temos um longo 

caminho a percorrer, para que os objectivos operacionais, sejam atingidos com sucesso e 

para isso, conto com  todos vós sem exceção, para continuarmos a elevar o nome desta 

nobre casa, falando a uma só voz, pois o caminho faz se caminhando…

Nos dias de hoje, cada vez se torna mais difícil ser bombeiro voluntário, pois as exigências 

são cada vez maiores, para quem tanto dá de si sem nada receber em troca, sempre com 

mt esforço, trabalho e também sorte, mas sorte é apelido, o verdadeiro nome do 

vosso/nosso sucesso chama-se dedicação.

As minhas segundas  palavras, vão para os bombeiros sem farda, aqueles que tudo fazem, 

para que nada falte aos seus bombeiros, a exma. Direcção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários do Sabugal, que têm um papel preponderante na dinâmica do Corpo 

de Bombeiros e que têm no nosso presidente, um exemplo a nível nacional, em termos de 

gestão e organização, sem sombra de dúvida um exemplo a seguir... no dia da minha 

apresentação, não prometi que as cores do arco iriam ser mais vivas... não prometi que a 

água do mar fosse mais límpida e azul, não prometi que o céu iria ter mais estrelas... 

apenas prometi, trabalho, trabalho e mais trabalho, mas sempre com organização, rigor e 

disciplina, pilares essenciais para o sucesso e sei que também podem contar sempre, com 

estas mulheres e homens, que envergam esta farda com um orgulho ímpar, que os distingue 

dos demais...

Esta, não era de certeza a cerimónia que todos desejávamos... mas os dias que vivemos 

assim o ditaram, no entanto e apesar de ser uma cerimónia simples, singela e humilde, tem

um elevado significado, pois hoje, escreveu-se mais um capítulo na história desta 

associação humanitária e do corpo de Bombeiros Voluntários do Sabugal...

Hoje, escrevi mais uma página no livro da história no meu percurso de bombeiro 

voluntário...



De todos os momentos dos quais me orgulhei ao longo da minha vida, este também é sem 

dúvida um momento de enorme orgulho e júbilo ao tornar-me comandante deste mui nobre 

corpo de bombeiros...

Depois de um longo processo burocrático e formativo, eis que finalmente tudo se 

concretizou, com mta vontade, querer e determinação, só ao alcance dos que efetivamente

sabem o verdadeiro significado da palavra bombeiro… Hoje, deu-se finalmente a fusão da 

prata com o ouro.

Certo dia, uma senhora de idade, perguntou-me, que força interior existia dentro de nós... 

quem erámos nós, que iamos a lugares, que mais pareciam o inferno, quando todos os outro

fugiam, quem erámos nós, que passávamos fome e sede, para defender o que não era nosso

e porque é que os bombeiros voluntários não eram devidamente remunerados pelo enorme 

trabalho que faziam?

Carinhosamente respondi-lhe, que nós bombeiros voluntários não recebiamos dinheiro, não 

que não tivessemos valor, mas que não havia dinheiro algum no mundo que conseguisse 

pagar os nossos actos.

Disse-lhe também, que nos erámos aqueles que faziamos do perigo o nosso pão... do 

sofrimento o nosso irmão e que alguns infelizmente fizeram da morte a sua companheira... 

no cumprimento da sua missão. Fazendo o bem sem olhar a quem.

Finalmente esta senhora havia percebido, quem eram verdadeiramente, as mulheres e 

homens, que passavam junto á sua casa, quando ocorriam ao toque da sirene, deixando 

tudo e todos para trás, com um único objectivo... o de serem bombeiras e bombeiros, uma 

honra que muitas e muitos têm e que outras e outros gostariam de ter...

Quando ingressei nos bombeiros como cadete, tinha o sonho que muitos jovens tinham. Eu 

queria ser acima de tudo como o meu pai, como o meu herói, como o meu bombeiro, poder

usar aquele capacete amarelo, que só os destemidos usavam, ser como ele... ser bombeiro.

Quis o destino, que fosse mais longe ainda ao seguir as pegadas do meu pai e aqui estou 

hoje, depois de uma longa caminhada... Sempre como operacional, sacrificando muitas 

vezes a minha vida pessoal e familiar, mas sempre de cabeça bem erguida, com objectivos 

bem definidos, mas sempre justo.



O que nos distingue, são apenas estes 45 anos de serviço e alguns meses, dedicados a esta 

nobre causa, pois tenho passado os mesmos sacrificios que vós e também tenho comido o 

pão que o diabo amassou e vivido as mesmas alegrias, mas sempre com um sorriso no rosto 

pela satisfação do dever cumprido.

Nesta função de bombeiro, nunca me preocuparam os críticos, uma vez que a estes nunca 

se ergueram estátuas, pois os cães ladram e a caravana passa.

Como todos sabeis, pertenci ao Corpo de Bombeiros da Guarda, durante muitos e muitos 

anos, onde ingressei ainda menino, onde cresci e me tornei no homem que hoje sou e seria 

injusto da minha parte, não referir todas as mulheres e homens que ao longo do tempo 

sempre estiveram ao meu lado nos bons e maus momentos, no cumprimento da missão, não 

olhando a meios para atingirem fins e sem regatiarem esforços... Bem hajais, nunca vos 

esquecerei, estareis sempre no meu coração...

Sempre ouvi dizer, que por detrás do sucesso de um homem, estão vários factores e diversas

pessoas, eu sinto-me feliz e afortunado, pois por detrás do meu sucesso, estão 5 seres 

maravilhosos, que sempre me apoiaram nas grandes decisões da minha vida... ao meu pai 

Fernando, à minha mãe Alice, à minha esposa e mãe dos meus filhos, a Maria Odete e aos 

meus filhos Tiago e Filipa, que quis o destino que se tornassem também bombeiros, 

seguindo os passos do avó e os meus... E é a todos eles que eu dedico este momento 

especial e único na minha vida.

Ao longo da minha vida de bombeiro, aprendi sempre com os melhores, com aqueles que 

faziam a diferença, com aqueles que me foram sempre transmitindo, os verdadeiros ideais 

que sempre acompanham o dia a dia de um bombeiro, no cumprimento do dever, aqueles 

que me moldaram também como ser humano...

Por estes factores, quero agradecer a dois grandes homens, a dois grandes bombeiros, que 

me ensinaram que por detrás da farda, também existe um ser humano, com defeitos e 

virtudes e que afinal de contas, errar é humano, pois ninguém é perfeito, apesar de muitos 

pensarem erradamente, que o são...

Ao meu ex-comandante Luís Santos, ao meu ex-presidente dr. Álvaro Guerreiro, um abraço 

especial e o meu muito obrigado por terem acreditado em mim e me terem ensinado e 

transmitido os verdadeiros valores morais.



Uma palavra também de agradecimento, a todos os meus colegas da PSP, aos oficiais, 

chefes e agentes, que sempre acreditaram em mim e sempre se orgulharam de mim, pelo 

que sou. Há minha equipa de intervenção rápida, um agradecimento especial, pois foram os

grandes obreiros, para que este processo formativo, tivesse o sucesso que teve, pelo apoio 

prestado. Obrigado máquinas, sois enormes.

Senhor presidente da Câmara do Sabugal, eng. António Robalo, peço-lhe que transmita a 

todos os sabugalenses, que podem contar sempre com o Corpo de Bombeiros do Sabugal, o 

0902 estará sempre aqui, dia e noite, todos os dias do ano, seja em que circunstancias for 

dispostos a cumprir todas as missões que nos forem confiadas, para que a segurança de 

todos não seja posta em causa. No entanto, que nos ajudem, para que todos possamos 

ajudar, que sigam sempre as recomendações que lhe forem transmitidas, para a própria 

segurança e bem estar, pois só desta forma poderemos todos juntos, atingir os obectivos 

com sucesso...

Neste ano de 2020, temos vivido tempos de incerteza, tempos de reflecção, tempos de 

medo e de dúvidas, contra um inimigo invisível, aos bombeiros que se encontram infectados

com o coronavirus, uma palavra de esperança e de apoio, lembrem-se que estamos todos 

aqui a torcer por vós, para que possais voltar em breve para a nossa companhia e desta 

forma para que possais voltar a cumprir a vossa missão de uma forma única e exemplar, 

como é vosso apanágio.

Uma palavra de apreço e gratidão, para um bombeiro com um «B», bem grande, que tem 

estado ao leme deste enorme barco e que com um sacrificio ímpar, tudo tem feito para que

a operacionalidade deste Corpo de Bombeiros, nunca fosse posta em causa, este momento 

adjunto Telmo Robalo, também é teu, também tem muito de ti... pois durante todo este 

tempo que desempenhaste as funções de comandante em substituição, fizeste do 

impossivel… possível, com essa garra que te caracteriza e que caracteriza estas mulheres e 

homens que fazem parte deste Corpo de Bombeiros, que tu tens comandado. Obrigado pelo 

teu empenho e dedicação.

A todos os que passaram por esta enorme casa nas mais variadas funções, aos que ainda se 

encontram entre nós, às familias dos que que já partiram, dizer vos que nunca ninguém 

será esquecido, os vossos feitos serão sempre relembrados, pois quem não respeitar o 

passado, não é digno do presente e nem merece o futuro, pois o vosso passado, fará sempre

parte dos anais deste Corpo de Bombeiros e Associação Humanitária.



Por último dirigo-me aos mais jovens, aos futuros bombeiros, áqueles que darão 

continuidade ao lema vida por vida, hoje, aqui e agora, quero ler-vos um manuscrito com 

um conteúdo único e que tanto significado tem tido para os bombeiros portugueses ao longo

da nossa existência, palavras que nos definem, bem como aos nossos actos e que  

infelizmente têm sido esquecidas ao longo dos tempos, mas que nós os mais velhos sabemos

o verdadeiro sentido das mesmas e que a seguir faço questão de citar...

Legenda do bombeiro

I

Nunca te esqueças de que envergas uma farda que vigia os teus atos e que te condena se a 

não respeitares.

II

No momento do perigo esquece a tua família e a ti próprio e põe defronte dos olhos a nossa

divisa: VIDA POR VIDA.

III

Se for um inimigo que precise de ti, apressa os teus passos e abre ainda mais o teu coração.

IV

Recorda-te que és o verdadeiro amigo que aparece quando os outros fogem e por isso não 

demores.

V

Não frequentes lugares que manchem a tua farda; lembra-te de que há nódoas que nunca 

mais se apagam.

VI

Onde estiver um bombeiro deve estar sempre um amigo dos animais, um amparo dos fracos 

e um protetor das crianças, dos velhos, das mulheres e dos humildes.

VII

Traz sempre na ideia esta palavra: DISCIPLINA. As suas letras constituem TODO o alfabeto do

Bombeiro.



VIII

A farda deve andar tão limpa como a consciência; quem as traz sujas não pode nem deve 

ser bombeiro.

IX

Um camarada é um irmão. Abraça-o com a tua lealdade, porque ele sofre as tuas dores e 

vive as tuas alegrias.

X

Ao passo que há muitos temas, doutrina, partidos, seitas e dogmas, para ti só há uma 

religião: A HUMANIDADE.

LEMBREM-SE SEMPRE... QUE SOMOS BOMBEIROS NÃO POR SER... MAS PORQUE EFETIVAMENTE

O SOMOS!

DITO... OBRIGADO.


