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Voto de Louvor n.º 1 

“Aos Bombeiros Portugueses” 

Os Bombeiros - tanto Sapadores, como Voluntários - têm realizado com 

altruísmo, espírito de sacrifício e coragem, um trabalho exemplar em prol do País e dos 

portugueses, em particular, sempre que são chamados para acções de protecção civil ou 

a enfrentar o flagelo dos incêndios florestais, arriscando a própria vida para salvarem 

pessoas, bens, animais e milhares de hectares de floresta em Portugal. 

Nesta sua abnegada e permanente entrega ao serviço da comunidade, os 

Soldados da Paz põem em risco a sua própria vida na defesa dos outros e do bem 

comum, para salvarem populações e minimizarem prejuízos, quase sempre em situações 

atmosféricas e ambientais adversas, o que merece o reconhecimento e o louvor de todos 

nós. Lamentavelmente, alguns perdem a vida no combate a incêndios florestais e outras 

catástrofes. 

Neste Verão, o País voltou a enfrentar temperaturas elevadas em que quase todos 

os distritos do Continente, com várias zonas sob aviso vermelho, o nível mais grave 

emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), com concelhos a 

apresentarem um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural. 

De acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais 

(EFFIS), este ano a Europa foi fortemente fustigada por incêndios de grande dimensão, 

fruto de seca extrema, aliada a temperaturas muito elevadas e aos baixos índices de 

chuva. Enquanto a Espanha liderava a tabela em termos absolutos seguida pela 

Roménia, seguia-se no pódio Portugal por ter atingido cerca de 76.170 hectares ardidos, 

grande parte dos quais no incêndio que devastou o Parque Natural da Serra da Estrela. 

Ainda neste contexto, é de lamentar o falecimento do Capitão Piloto-Aviador 

André Rafael Serra, de 38 anos, natural do Barreiro, a residir na Ericeira e que deixou 

duas filhas menores. Esta vítima, que estava a operar em Torre de Moncorvo, no distrito 

de Bragança, faleceu após a queda de um avião anfíbio ‘Fire Boss’ de combate a 

incêndios, que pilotava em Castelo Melhor, concelho de Foz Côa. 

Pelas razões descritas e em virtude dos extraordinários serviços prestados ao 

País no âmbito da Protecção Civil, os Bombeiros Portugueses merecem um justo 

reconhecimento de âmbito nacional e autárquico, de alto respeito e consideração pelo 

seu abnegado desempenho, para quem, afinal, salvar vidas é a sua missão diária. 

Neste sentido, e na sequência da presente proposta da CDU - Coligação 

Democrática Unitária (PCP/PEV), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em 

sessão ordinária no dia 2022-09-29, delibera: 

1 - Saudar e homenagear todos os Bombeiros Portugueses e, em particular, o 

Regimento de Sapadores Bombeiros e as Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários de Lisboa, pelo seu esforço, empenho e dedicação na articulação com os 

planos de segurança e emergência em edifícios e equipamentos municipais, no combate 

aos incêndios, e pelo socorro prestado às populações. 
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2 - Expressar a sua solidariedade para com todos os homens e mulheres que, 

pondo em risco a sua vida, continuam a servir de forma altruísta, abnegada, solidária e 

competente, disponibilizando-se para estarem ao serviço das populações, lamentando 

todos os desalojados e vítimas afectados pelos recentes incêndios que têm assolado o 

nosso País, remetendo ainda o seu sentido pesar às famílias dos bombeiros que 

perderam a vida no combate aos incêndios, guardando um minuto de silêncio. 

Mais delibera: 

- remeter o presente voto ao Ministério da Administração Interna, à Liga dos 

Bombeiros Portugueses, à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, ao 

Serviço Municipal de Protecção Civil de Lisboa, ao Regimento de Sapadores 

Bombeiros de Lisboa e associações de Bombeiros Voluntários de Lisboa, ao Sindicato 

Nacional de Bombeiros Profissionais, e, por seu intermédio, às famílias das vítimas, 

incluindo do capitão piloto André Rafael Serra. 

- divulgar esta deliberação nos habituais locais públicos de estilo, incluindo o 

Boletim @Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada em minuta. 

Assembleia de Freguesia do Lumiar, 29 de Setembro de 2022 

O eleito da CDU 

J. L. Sobreda Antunes (PEV) 


