
 

 

                                   http://www.anbp.pt/ 
                                  
                                  @ANBPSNBP 
 
                                   Anbp Snbp 

 
      anbpaltorisco@gmail.com 

 
                                    

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

DATA 

 

 

Revista de Imprensa nº 5/2019 ESPECIAL DIA NACIONAL DO BOMBEIRO PROFISSIONAL 

O Convento de São Francisco, em Coimbra, foi o palco da cerimónia do Dia Nacional do 

Bombeiro Profissional. Participaram nesta cerimónia cerca de 200 bombeiros profissionais 

do Continente e Ilhas. 

A cidade de Coimbra recebeu no dia 11 de Setembro a 

cerimónia do Dia Nacional do Bombeiro Profissional, 

promovido pela Associação Nacional de Bombeiros 

Profissionais. O Dia Nacional do Bombeiro Profissional foi 

instituído pela ANBP para homenagear os Bombeiros 

Profissionais. É comemorado desde 2008, tendo sido a 

primeira edição na cidade de Setúbal. Seguiram-se Coimbra 

(por duas vezes), Lisboa (por duas vezes), Loulé, Leiria, 

Figueira da Foz, Braga, Coruche, Funchal, Olhão. 

 

O vereador da Câmara Municipal de Coimbra, que tutela os 

bombeiros e a proteção civil, Jorge Alves, congratulou-se com a 

escolha da cidade para acolher a cerimónia do dia 11 de Setembro 

e lembrou a importância dos Bombeiros Profissionais, 

considerando que “ a profissionalização é fundamental”. Lembrou 

o investimento que tem vindo a ser feito na Companhia Bombeiros 

Sapadores de Coimbra. Em relação ao melhoramento da 

Companhia, o vereador lembrou a situação “complicada” 

herdada, reconhecendo que “não havia investimento na 

Companhia”. Uma situação que se alterou, contando atualmente 

os bombeiros com “três milhões de euros no financiamento 

global”. Neste caminho, Jorge Alves salientou “a relação de 

proximidade com ANBP/SNBP”, ressalvando os princípios éticos 

sempre cumpridos em todas as negociações. 

Quanto à relação que mantém com ANBP/SNBP, recorda que esta 

é já de longa data, lembrando o tempo em que, enquanto autarca 

da Lousã, foi feita uma parceria em relação às mascotes Zé Baril e 

Preventinha (mascote da proteção civil da C.M. Lousã).  

 

Fernando Curto, salientou o trabalho feito nos últimos 30 anos pelos 

bombeiros profissionais. Sobre a aposentação, Fernando Curto salientou 

que os próximos três anos os efetivos dos bombeiros sapadores será de 50 ou 

mais anos. Neste sentido, as câmaras municipais vão ver-se na obrigação de 

solicitar o governo de alteração da idade de aposentação para estes corpos 

especiais de função pública. É impensável que bombeiros com 50 ou mais 

anos possam estar na primeira linha a prestar socorro”. Fernando Curto 

deixou ainda uma palavra aos outros profissionais reforçando que “ANBP 

está a lutar para que todos tenham um estatuto”.“Temos que garantir o 

conteúdo funcional de outras carreiras, como os operadores das salas de 

CDOS e CNOS”. 

 

Convento de São 

Francisco, Coimbra Vereador Jorge 

Alves Presidente ANBP, 

Fernando Curto 
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 Mais fotografias e vídeos em: 
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Banda do Regimento 

Sapadores Bombeiros 

de Lisboa 

A cerimónia teve como momento alto a atuação da Banda 

do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, que, como 

reconheceu Fernando Curto, “faz parte deste projeto”. 

A Banda do RSB está presente no evento desde a primeira 

edição, em 2008, em Setúbal. 

 

Momento de homenagem feita na Companhia 

Bombeiros Sapadores de Coimbra, aos bombeiros que 

morreram em serviço, com a colocação de uma coroa de 

flores. 

 

Homenagem Bombeiros de todo o país 

participaram nesta homenagem 
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