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Grupo Municipal do
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Recomendação
“Instituição do Dia Municipal do Bombeiro”
Os Bombeiros fazem um trabalho exemplar em prol do país e de todos os portugueses,
arriscando a própria vida para salvarem pessoas e bens, muitas vezes trabalhando com
parcas condições de trabalho.
Nesta evocação, não podemos deixar de referir os Bombeiros Voluntários, homens e
mulheres que dedicam voluntariamente grande parte do seu tempo ao serviço da
comunidade, estando sempre disponíveis para auxiliar e proteger a população.
Os Bombeiros assumem com coragem inúmeras tarefas humanitárias em prol dos
cidadãos, desde o combate aos incêndios florestais, aos incêndios urbanos, o transporte de
doentes, o socorro em acidentes, inundações e náufragos, emissão de pareceres técnicos
em matérias de prevenção e segurança, e sensibilização em estabelecimentos de ensino,
entre outras. No combate aos incêndios florestais e urbanos, o desempenho dos Bombeiros
portugueses tem sido fundamental para minimizar os riscos e salvar as populações.
Considerando que Lisboa passou há 25 anos 25 de Agosto de 1988 por uma enorme
catástrofe que destruiu uma das mais emblemáticas áreas comerciais da cidade, o incêndio
do Chiado, que ainda hoje está na memória de muitos lisboetas, pelas consequências que
teve, nomeadamente a morte de duas pessoas, entre elas o bombeiro Joaquim Catana
Ramos; o facto de ter deixado sem alojamento e trabalho milhares de pessoas, e terem sido
destruídos edifícios emblemáticos do comércio da cidade como os Armazéns do Chiado e
Grandella, onde estiveram envolvidos cerca de 1680 bombeiros e todas as corporações de
bombeiros da zona metropolitana de Lisboa.
—

—

Considerando que a instituição do Dia Municipal do Bombeiro por parte do Município de
Lisboa será uma justa e mais do que merecida homenagem a todos os homens e mulheres
que muito têm feito e certamente muito mais farão para contribuir para o bem-estar e
segurança das populações, sendo também um reconhecimento público da coragem,
dedicação e empenho que estes homens e mulheres colocam diariamente ao serviço de
todos nós, ao serviço da protecção e da segurança de pessoas e bens.
Por todos estes motivos, os Bombeiros merecem o nosso reconhecimento, louvor, respeito
e consideração, razão pela qual propomos a instituição deste dia, sendo uma data
comemorativa e de homenagem ao Bombeiro.
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da
presente proposta dos eleitos do Partido Ecologista «Os Verdes», recomendar à Câmara
Municipal de Lisboa que:
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1 Institua o Dia Municipal do Bombeiro, a assinalar no dia 25 de Agosto, em
memória da catástrofe do incêndio do Chiado, como justa homenagem a todos os homens
e mulheres, que se empenham diariamente na protecção das populações.
-

2 Dar conhecimento da presente deliberação ao Regimento de Sapadores de
Bombeiros de Lisboa.
-

Assembleia Municipal de Lisboa, 26 de Novembro de 2013
O Grupo Municipal do Partido Ecologista «Os Verdes»

Cláudia Madeira

J. L. Sobreda Antunes
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Exrn° Senhor
Tenente General Manuel Couto
M.I. Presidente da Autoridade Nacional de
Protecção Civil
Av do Forte em Carnaxide
2794- 112 Carnaxide
Sua referência
Assunto;

Sua data

Nossa referência

Data

OF/1436/AML/13

11-12-2013

Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Reconendação no 6

Levo ao conhecimento de va Ex5, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria uma Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do PEV, que
abaixo se transcreve

“Instituição do Dia Municipal do Bombeiro”
Os Bombeiros fazem um trabalho exemplar em prol do país e de todos os portugueses,
arriscando a própria vida para salvarem pessoas e bens, muitas vezes trabalhando com
parcas condições de trabalho.
Nesta evocação, não podemos deixar de referir os Bombeiros da Cidade de Lisboa, homens e
mulheres que dedicam voluntariamente grande parte do seu tempo ao serviço da comunidade,
estando sempre disponíveis para auxiliar e proteger a população.
Os Bombeiros assumem com coragem inúmeras tarefas humanitárias em prol dos cidadãos,
desde o combate aos incêndios florestais, aos incêndios urbanos, o transporte de doentes, o
socorro em acidentes, inundações e náufragos, emissão de pareceres técnicos em matérias de
prevenção e segurança, e sensibilização em estabelecimentos de ensino, entre outras. No
combate aos incêndios florestais e urbanos, o desempenho dos Bombeiros portugueses tem
sido fundamental para minimizar os riscos e salvar as populações.
Considerando que Lisboa passou há 25 anos 25 de Agosto de 1988 por uma enorme
catástrofe que destruiu uma das mais emblemáticas áreas comerciais da cidade, o incêndio
do Chiado, que ainda hoje está na memória de muitos lisboetas, pelas consequências que
teve, nomeadamente a morte de duas pessoas, entre elas o bombeiro Joaquim Catana
Ramos; o facto de ter deixado sem alojamento e trabalho milhares de pessoas, e terem sido
destruidos edifícios emblemáticos do comércio da cidade como os Armazéns do Chiado e
—

—
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Grandella, onde estiveram envolvidos cerca de 1680 bombeiros e todas as corporações de
bombeiros da zona metropolitana de Lisboa.
considerando que a instituição do Dia Municipal do Bombeiro por parte do Município de
Lisboa será uma justa e mais do que merecida homenagem a todos os homens e mulheres que
muito têm feito e certamente muito mais farão para contribuir para o bem-estar e segurança
das populações, sendo também um reconhecimento público da coragem, dedicação e
empenho que estes homens e mulheres colocam diariamente ao serviço de todos nós, ao
serviço da protecção e da segurança de pessoas e bens.
For todos estes motivos, os Bombeiros merecem o nosso reconhecimento, louvoi~ respeito e
consideração, razão pela qual propomos a instituição deste dia, sendo uma data
comemorativa e de homenagem ao Bombeiro.
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da presente proposta
dos eleitos do Partido Ecologista «Os Verdes», recomendar à câmara Municipal de Lisboa
que:
1 Institua o Dia Municipal do Bombeiro, a assinalar no dia 25 de Agosto, em memória da
catástrofe do incêndio do chiado, como justa homenagem a todos os homens e mulheres, que
se empenham diariamente na protecção das populações.
-

2 Dar conhecimento da presente deliberação ao Regimento de Sapadores de Bombeiros de
Lisboa.”
-

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

Helena Roseta
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Exm° Senhor
Tenente Coronel da GNR Pedro Patrício
M.I. Comandante do Regimento de
Sapadores Bombeiros de Lisboa
Av. D. Carlos 1,
1249-071 Lisboa

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência

Data

0F11435/AMLI13

11-12-2013

Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Reconendação n°6

Levo ao conhecimento de va Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria uma Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do PEV, que
abaixo se transcreve

“Instituição do Dia Municipal do Bombeiro”
Os Bombeiros fazem um trabalho exemplar em prol do país e de todos os portugueses,
arriscando a própria vida para salvarem pessoas e bens, muitas vezes trabalhando com
parcas condições de trabalho.
Nesta evocação, não podemos deixar de referir os Bombeiros da Cidade de Lisboa, homens e
mulheres que dedicam voluntariamente grande parte do seu tempo ao serviço da comunidade,
estando sempre disponíveis para auxiliar e proteger a população.
Os Bombeiros assumem com coragem inúmeras tarefas humanitárias em prol dos cidadãos,
desde o combate aos incêndios florestais, aos incêndios urbanos, o transporte de doentes, o
socorro em acidentes, inundações e náufragos, emissão de pareceres técnicos em matérias de
prevenção e segurança, e sensibilização em estabelecimentos de ensino, entre outras. No
combate aos incêndios florestais e urbanos, o desempenho dos Bombeiros portugueses tem
sido fundamental para minimizar os riscos e salvar as populações.
Considerando que Lisboa passou há 25 anos 25 de Agosto de 1988 por uma enorme
catástrofe que destruiu uma das mais emblemáticas áreas comerciais da cidade, o incêndio
do Chiado, que ainda hoje está na memória de muitos lisboetas, pelas consequências que
teve, nomeadamente a morte de duas pessoas, entre elas o bombeiro Joaquim Catana
Ramos; o facto de ter deixado sem alojamento e trabalho milhares de pessoas, e terem sido
destruídos ec4fícios emblemáticos do comércio da cidade como os Armazéns do Chiado e
Grandella, onde estiveram envolvidos cerca de 1680 bombeiros e todas as corporações de
bombeiros da zona metropolitana de Lisboa.
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Considerando que a instituição do Dia Municipal do Bombeiro por parte do Município de
Lisboa será urna justa e mais do que merecida homenagem a todos os homens e mulheres que
muito têm feito e certamente muito mais farão para contribuir para o bem-estar e segurança
das populações, sendo também um reconhecimento público da coragem, dedicação e
empenho que estes homens e mulheres colocam diariamente ao serviço de todos nós, ao
serviço da protecção e da segurança de pessoas e bens.
For todos estes motivos, os Bombeiros merecem o nosso reconhecimento, louvor, respeito e
consideração, razão pela qual propomos a instituição deste dia, sendo uma data
comemorativa e de homenagem ao Bombeiro.
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da presente proposta
dos eleitos do Partido Ecologista «Os Verdes», recomendar à Câmara Municipal de Lisboa
que:
1 institua o Dia Municipal do Bombeiro, a assinalar no dia 25 de Agosto, em memória da
catástrofe do incêndio do Chiado, como justa homenagem a todos os homens e mulheres, que
se empenham diariamente na protecção das populações.
-

2 Dar conhecimento da presente deliberação ao Regimento de Sapadores de Bombeiros de
Lisboa.”
-

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

~Jz
Helena Roseta
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Exm° Senhor
Dr. Carlos Manuel Castro
M.L Vereador da Câmara Municipal de
Lisboa

Sua referência
Assunto:

Sua data

Nossa referência

Data

OF/14341AML11 3

10-12-2013

Sessão Assembleia Municipal de Lisboa de 26-11-2013

-

Reconendação n0 6

Levo ao conhecimento de va Exa, que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua sessão de 26 de
Novembro, aprovou por maioria uma Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal do PEV, que
abaixo se transcreve

“Instituição do Dia Municipal do Bombeiro”
Os Bombeiros fazem um trabalho exemplar em prol do país e de todos os portugueses,
arriscando a própria vida para salvarem pessoas e bens, muitas vezes trabalhando com
parcas condições de trabalho.
Nesta evocação, não podemos deixar de referir os Bombeiros da Cidade de Lisboa, homens e
mulheres que dedicam voluntariamente grande parte do seu tempo ao serviço da comunidade,
estando sempre disponíveis para auxiliar e proteger a população.
Os Bombeiros assumem com coragem inúmeras tarefas humanitárias em prol dos cidadãos,
desde o combate aos incêndios florestais, aos incêndios urbanos, o transporte de doentes, o
socorro em acidentes, inundações e náufragos, emissão de pareceres técnicos em matérias de
prevenção e segurança, e sensibilização em estabelecimentos de ensino, entre outras. No
combate aos incêndios florestais e urbanos, o desempenho dos Bombeiros portugueses tem
sido fundamental para minimizar os riscos e salvar as populações.
Considerando que Lisboa passou há 25 anos 25 de Agosto de 1988 por uma enorme
catástrofe que destruiu uma das mais emblemáticas áreas comerciais da cidade, o incêndio
do Chiado, que ainda hoje está na memória de muitos lisboetas, pelas consequências que
teve, nomeadamente a morte de duas pessoas, entre elas o bombeiro Joaquim Catana
Ramos; o facto de ter deixado sem alojamento e trabalho milhares de pessoas, e terem sido
destruídos edjflcios emblemáticos do comércio da cidade como os Armazéns do Chiado e
Grandella, onde estiveram envolvidos cerca de 1680 bombeiros e todas as corporações de
bombeiros da zona metropolitana de Lisboa.
~SEMBLEIA MUNICIPAL DE LIS&
—

—

Proc.___________________
4v. de Roma, 14—P, 201000~265 Lisboa

tel. 218 170 401

fax: 218 171 275

2-mau: aml@cm-IE_Nt4.:~G/DAOSM/GAAM/lS

ii,

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
LISBOA

E

E’ E

Considerando que a instituição do Dia Municipal do Bombeiro por parte do Município de
Lisboa será uma justa e mais do que merecida homenagem a todos os homens e mulheres que
muito têm feito e certamente muito mais farão para contribuir para o bem-estar e segurança
das populações, sendo também um reconhecimento público da coragem, dedicação e
empenho que estes homens e mulheres colocam diariamente ao serviço de todos nós, ao
serviço da protecção e da segurança de pessoas e bens.
Por todos estes motivos, os Bombeiros merecem o nosso reconhecimento, louvor; respeito e
consideração, razão pela qual propomos a instituição deste dia, sendo uma data
comemorativa e de homenagem ao Bombeiro.
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Lisboa delibera, na sequência da presente proposta
dos eleitos do Partido Ecologista «Os Verdes», recomendar à Câmara Municipal de Lisboa
que:
1 Institua o Dia Municipal do Bombeiro, a assinalar no dia 25 de Agosto, em memória da
catástrofe do incêndio do Chiado, como justa homenagem a todos os homens e mulheres, que
se empenham diariamente na protecção das populações.
-

2 Dar conhecimento da presente deliberação ao Regimento de Sapadores de Bombeiros de
Lisboa.”
-

Com os melhores cumprimentos,

A Presidente

1L~~ ~C
Helena Roseta
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