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COMUNICADO DO COMANDANTE 
 

Associados da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, 

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, 

Corpo ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, 

Todos os antigos bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, 

Pessoas que em geral acompanham e contribuem de alguma maneira para que os Bombeiros Voluntários de Viseu levem 
a bom porto a sua missão, 

Comemorávamos no pretérito dia 25 de Março, 134 anos de história. Não foi possível, pelos motivos já sobejamente 
conhecidos, festejarmos como queríamos e como os Bombeiros merecem. Valores mais altos se levantavam e, como 
temos feito ao longo da nossa história, a vida e a saúde da comunidade sobrepõe-se a qualquer comemoração, por mais 
importante que seja. 

Embora gostasse de vos transmitir esta mensagem pessoalmente, o cancelamento das comemorações do nosso 
aniversário impediu que tal fosse possível, pelo que na impossibilidade de ter um melhor meio de chegar até vós, escrevo 
esta missiva, na certeza de que, como referia Richard Bach: “entre o aqui e o agora creio que nos poderemos ver algumas 
vezes”. 

Enquanto Comandante desta prestimosa instituição, conseguiram-se algumas melhorias no quartel, colocaram-se as 
vedações, criaram-se dois parques de estacionamento, sendo um deles coberto, conseguiram-se ainda contentores que 
vieram da Suíça, fez-se uma importante revisão dos veículos do sector da saúde, entre muitos outros pequenos 
melhoramentos. Todavia ainda sentimos falta de muitas outras coisas, com o mais premente a ser o veículo de combate 
a incêndio urbano. 

Valorizo aqui o trabalho desenvolvido pela EIP (Equipa de Intervenção Permanente), com saída ao minuto a fim de 
socorrer quem necessita. Assim como o restante corpo ativo que tem tido respostas cada vez mais profissionais e 
competentes, faltando no meu comando, algo por que me bati incansavelmente e que seria uma central única de 
emergência. 

Agradeço a quem assumiu a organização dos sectores e cujo trabalho se começa a ver e a dar frutos, ganhando todos 
com isso. Melhor organização e empenho só pode resultar num melhor serviço para a corporação e por conseguinte para 
a população que servimos. 

Uma palavra especial para os Cadetes e Infantes, bem como aos seus familiares. Mas também e sobretudo à Paula 
Correia que com a sua equipa de trabalho muito motivada, estão a ter um excelente desempenho na formação de futuros 
Bombeiros. 

Agradecer também ao Corpo Ativo dos Bombeiros que mesmo tendo passado por vários momentos conturbados e nada 
fáceis, conseguiram salvaguardar sempre a missão que lhes era confiada, até porque a instituição terá de estar sempre 
acima de qualquer interesse pessoal, discordância ou até mesmo conflito. Nestes um especial agradecimento ao 
Segundo Comandante André e ao Adjunto Renato, que muito tem ajudado na acção de comando desta instituição. 

Temos hoje uma ligação mais estreita entre a Direcção e o Comando dos Bombeiros, e isso tem sido um auxiliar precioso 
no cumprimento da missão. As relações com os Bombeiros Sapadores estão hoje num plano que possivelmente nunca 
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estiveram, sendo notório o bom ambiente, tanto na missão como fora dela. A Protecção Civil Municipal tem dado um 
apoio fundamental, enaltecendo aqui a situação que se vive hoje por causa da pandemia. 

Chamámos, para terem uma intervenção maior e mais permanente, o nosso Quadro de Honra. O saber e a experiência 
acumulados ao longo de décadas por estes elementos, têm de ser melhor aproveitados, por isso é que contamos com 
eles e por isso é que fizemos questão de os envolver em tudo o que é a actividade dos Bombeiros. 

Esta nova era, em que os Bombeiros Voluntários de Viseu estão também a ser chamados para o socorro a esta 
pandemia, não abdicamos de seguir as directrizes da DGS, bem como o nosso saber acumulado ao longo de várias 
décadas. 

Mas como em tudo na vida, há um começo e um fim. Pretendo também com esta missiva, transmitir que infelizmente por 
motivos de saúde, embora tal não colida em nada com o exercício do comando dos Bombeiros, até porque a afectação 
é somente física, entendo que devo passar a ter uma especial atenção com os efeitos stressantes de uma actividade 
que exige muita responsabilidade e decisões difíceis a todo o momento, deixando por esse motivo, o comando dos 
Bombeiros, com o acordo da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viseu, em 21 de 
Setembro de 2020, passando depois ao Quadro de Honra, onde poderei desenvolver outras actividades, sempre em prol 
dos Bombeiros cada vez mais dignificados e cada vez mais eficazes no socorro. 

Já comunicado à Direção dos Bombeiros Voluntários, decidi que não vou fazer parte do DECIR 2020, nomeando como 
responsável operacional do mesmo, o 2.º comandante, André Alexandre. 

Quando falta pouco mais de cinco meses para deixar o Comando e passar ao Quadro de Honra, não quero deixar de 
referir todos quantos me ajudaram nesta difícil, mas ao menos tempo ditosa tarefa no Comando dos Bombeiros 
Voluntários de Viseu. Começo pela Direção, na pessoa do seu Presidente, Eng. Carlos Costa; à Dra. Ana Paula Santana 
e ao Senhor Valdemar Freitas pela confiança e lealdade; ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Dr. Almeida 
Henriques, pela confiança que sempre depositou na minha pessoa e também à Protecção Civil Municipal, na pessoa do 
2.º Comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, cujo apoio foi inexcedível. 

A minha longa experiência nos Bombeiros, a minha dedicação e o meu empenho em todas as fases e funções que 
desempenhei ao longo deste tempo, também me permitem dar alguns conselhos: que se respeitem as funções de cada 
um, que não se atropelem as hierarquias, que a direcção saiba exatamente até onde vão as suas atribuições e qual o 
canal próprio para comunicarem com o corpo ativo, pois só assim é possível garantir a tão necessária, diria até a 
imprescindível organização, mas sobretudo manter a disciplina numa instituição como são os Bombeiros. Que o dia 21 
de Setembro, momento em que vou deixar o comando dos Bombeiros, como dia mundial da Paz, seja um excelente 
presságio para que todos se unam, incondicionalmente, a favor dos Bombeiros Voluntários. 

A minha vida adulta confunde-se com os Bombeiros. Fiz de tudo nesta instituição. Penso ter contribuído muito para o 
sucesso do socorro, para o prestígio dos Bombeiros e para que muitos viseenses e não só, colaborassem materialmente 
para que o corpo ativo tivesse melhores condições. Tenho pelos Bombeiros Voluntários de Viseu um Amor que me 
permite dizer, não como disse o poeta, que seria eterno enquanto durasse, mas que é para toda a vida. Quero ser uma 
ajuda permanente aos Bombeiros, sem que com isso possa causar constrangimento a outros. A minha disponibilidade e 
altruísmo que fique registada, pois se o fiz durante quase 30 anos, sem nada esperar em troca, não será nesta fase da 
minha vida que vou alterar esta forma de estar. 

Tudo pelos Bombeiros. Tudo a favor dos Bombeiros. Bombeiro para sempre. 

Comandante José Luís Teixeira 

Bombeiros Voluntários de Viseu 


