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SAUDAÇÃO| * DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO
O Dia Municipal do Bombeiro foi instituído em 2012, pela Câmara Municipal de Sesimbra,
em colaboração com a Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra,
com o objetivo de prestar tributo aos nossos “Soldados da Paz”.
A data é assinalada todos os anos, no segundo domingo de maio.
Este dia, tem assumido no nosso concelho, a evidência da importância destes homens e
mulheres, que em prol do auxílio e socorro nos momentos mais difíceis, dizem sempre
PRESENTE.
Ainda que em moldes diferentes, pela situação que a todos nos assola, foi fundamental
assinalar esta data e prestar o devido reconhecimento às pessoas que assumem esta nobre
missão.
É urgente que a sociedade civil e a Administração Central correspondam ao empenho e
dedicação das Associações de Bombeiros com mais do que aplausos e palavras de incentivo. Estas estruturas vivem com problemas quotidianos, desde a insustentabilidade da gestão e necessidades ao nível de equipamento de proteção, viaturas e instalações (muitas
vezes, só garantidas com o apoio dos municípios).
A Tutela deve dedicar um olhar sério ao universo dos bombeiros, com a certeza de que só
com investimento, estratégia e o cumprimento dos compromissos assumidos será possível
garantir o nível de serviço e a qualidade a que as Associações de Bombeiros nos habituaram.
Mulheres e Homens de abnegação total à causa pública, ao servir o outro, sob o lema
“VIDA POR VIDA”, continuam a honrar um legado de gerações. Na atual situação pandémica,
constatamos, mais uma vez, a sua ação imprescindível no socorro e na promoção do bem
estar da população.
Uma Instituição que nos serena.
Com todo o reconhecimento, endereçamos ao Comando e a todos os membros dos
Bombeiros Voluntários de Sesimbra, uma enorme Saudação, sobretudo, de agradecimento
a estes homens e mulheres pelo escrupuloso cumprimento da sua missão 24h por dia, 365
dias por ano.
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Os eleitos da CDU, reunidos em Sessão de Assembleia de Freguesia do Castelo, deliberam:
. Dar conhecimento desta Moção
_ Real Associação dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra;
_ Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia de Santiago;
_ Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde;
_ Câmara e Assembleia Municipal do concelho de Sesimbra;
_ Comunicação Social Local e Regional.
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