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Caldas da Rainha teve um ano tranquilo no que diz respeito a área ardida em incêndios 
florestais. No entanto, o comandante dos bombeiros das Caldas mostra-se preocupado com o 
número de acendimentos verificados e duvida que algo mude enquanto o Estado não intervir 
de forma mais pragmática na vigilância.

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com

Desde o início do ano e até ao passa-
do dia 25 de Outubro deflagraram no 
concelho das Caldas da Rainha 113 in-
cêndios florestais, dos quais 52 durante 
o dispositivo nacional de incêndios, que 
se iniciou a 15 de Maio e se manteve 
até ontem, 31 de Outubro.
Já a área ardida acumulada foi de 6,82 
hectares, desde o início do ano, e 4,43 
hectares dentro do dispositivo. Nelson 
Cruz, comandante dos Bombeiros das 
Caldas considera estes últimos números 
positivos e explica que se devem fun-
damentalmente a dois factores: a rá-
pida intervenção dos bombeiros e as 
condições meteorológicas favoráveis. 
“Perante o primeiro alerta saímos sem-
pre com três ou quatro veículos, mais a 
triangulação com os corpos de bombei-
ros vizinhos a formar o chamado ataque 
inicial musculado, para evitar propor-
ções maiores nos incêndios. O ano pou-
co quente também foi muito positivo”, 
referiu, acrescentando que o maior in-
cêndio registado no concelho atingiu os 
1,5 hectares, o equivalente a um cam-
po e meio de futebol.
Mas se a área ardida foi pequena, o nú-
mero de acendimentos preocupa Nelson 
Cruz. “Os 113 alertas desde o início do 
ano são demais para o concelho”, con-
sidera o comandante, acrescentando 
que é indispensável que o governo re-
force a vigilância e a prevenção dos 
incêndios florestais.

“O governo tem o dever de arranjar uma 
forma de vigilância mais próxima da flo-
resta, a intervenção do ICNF tem que ser 
mais eficaz para se reduzir o número de 
ignições”, sustenta.
É que se parte dos fogos continuam a 
ser causados por queimas e negligên-
cia, “uma percentagem muito elevada 
acontece durante a noite, o que reme-
te para origem criminosa”, diz Nelson 
Cruz, e só com mais vigilância de pro-
ximidade, se pode minimizar o número 
de acendimentos.
E dá um exemplo. Este ano a corpora-
ção caldense foi chamada por 23 ve-
zes para intervir em incêndios no Casal 
Seixo, junto ao Bairro dos Arneiros, a maior 
parte das vezes durante a madrugada, 
numa altura em que as temperaturas 
eram baixas. “Felizmente correu sempre 
bem, atacámos focos nascentes, fáceis 
de controlar, mas não deixa de ser uma 
zona com habitações e um armazém de 
gás nas proximidades”, observa.
Nelson Cruz lamenta que, após as tragé-
dias de 2017 ainda não tenham sido toma-
das medidas capazes de produzir efeito 
a este nível. “Foi criada a AGIF – Agência 
de Gestão de Incêndios Florestais, mas 
ainda não percebi qual o seu papel, 
não se reduziu o número de ignições 
em relação a anos anteriores, temos 
tido anos melhores porque a meteo-
rologia tem sido favorável”, sustenta.
O comandante afirma-se apologis-
ta do regresso dos guardas-florestais, 
que pudessem fazer uma vigilância de 
proximidade.

600.000 quilómetros e 
25 mil horas de trabalho

Além dos incêndios no próprio conce-
lho, os Bombeiros Voluntários das Caldas 
da Rainha tiveram 81 saídas para ajudar 
outras corporações. A maioria das deslo-
cações foi a Óbidos e outros concelhos 
vizinhos, mas a corporação caldense 
também foi a concelhos mais distan-
tes, como Oliveira de Azeméis, Castelo 
Branco, Sertã, Vila de Rei, Niza, Pombal, 
Tomar, Miranda do Corvo, ou Albergaria 
a Velha. No total os soldados da paz 
caldenses percorreram 7,2 mil km em 
saídas para incêndios, metade deles no 
concelho, e realizaram 494 horas de tra-
balho, das quais 145 nas Caldas.
Contudo, o serviço a incêndios florestais 
corresponde a uma percentagem re-
duzida da actividade operacional dos 
bombeiros das Caldas. Desde o início 
do ano a corporação já teve mais de 
10 mil solicitações, percorrendo um to-
tal próximo dos 600 mil km e cumprin-
do cerca de 25 mil horas de trabalho. 
Foram transportados 19.500 doentes não 
urgentes e 4300 urgentes.
“As pessoas nem se apercebem, se ca-
lhar parece que os bombeiros não tra-
balham, mas na verdade não páram”, 
realça Nelson Cruz.
O comandante considera que tem sido 
um ano positivo para os bombeiros das 
Caldas da Rainha e atribui o mérito aos 
homens e mulheres que comanda. “A 
disponibilidade, formação e conheci-

mento é de facto algo que temos con-
seguido melhorar de ano para ano e 
isso tem sido decisivo na forma como 
fazemos as coisas”, afirma.
De resto, a formação e a experiência 
adquirida são cada vez mais fundamen-
tais para que os bombeiros realizem um 
bom trabalho na assistência à popula-

“Não podemos ter 113 ignições por ano 
num concelho como o nosso”

Nelson Cruz ficou satisfeito com a pequena área ardida este ano nos incêndios, mas 
mostra-se preocupado com um número exagerado de acendimentos no concelho.
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mento é de facto algo que temos con-
seguido melhorar de ano para ano e 
isso tem sido decisivo na forma como 
fazemos as coisas”, afirma.
De resto, a formação e a experiência 
adquirida são cada vez mais fundamen-
tais para que os bombeiros realizem um 
bom trabalho na assistência à popula-

ção. Nelson Cruz diz que os soldados 
da paz não são heróis, apesar de terem 
que ter coragem para ir para os locais 
e situações dos quais as outras pessoas 
fogem. “Não fazemos milagres, damos o 
melhor de nós, e ficamos bem connos-
co quando conseguimos salvaguardar 
os bens e a vida”, aponta. 

Comandante reconduzido por mais 
cinco anos
Nelson Cruz foi reconduzido, no passado 
mês de Setembro, para a uma segunda 
comissão de cinco anos, pelo que fica-
rá como comandante da corporação 
dos Bombeiros Voluntários das Caldas da 
Rainha até Setembro de 2024.
O comandante refere que foi com “hon-
ra” que recebeu a recondução, que de-
dicou aos seus bombeiros. “É quase como 
uma equipa de futebol, se não forem os 
jogadores a fazer uma equipa vencedora, 
o treinador sozinho não consegue nada 
e tive pessoas que ajudaram imenso a 
que as coisas corressem bem”, afirmou.
Além da sua corporação de bombeiros, 
Nelson Cruz salienta trabalho de equipa 
realizado entre comando e direcção da 

asociação e também o apoio da Câmara 
das Caldas. “Todas as questões que le-
vámos ao município relacionadas com 
a actividade operacional foram ouvidas 
e com isso melhorámos a nossa capa-
cidade de resposta”, observa.
Nelson Cruz destaca também a relação 
que existe com outras instituições, inclusi-
vamente corporações vizinhas, que pos-
sibilitam que o objectivo de  prestar so-
corro às populações seja cumprido.
Nelson Cruz promete empenho para que 
“o nosso trabalho seja feito de forma exem-
plar, sabendo que errar é humano, mas 
trabalhando todos os dias para minimi-
zar esses erros, é essa a nossa respon-
sabilidade”, concluiu. 

“Não podemos ter 113 ignições por ano 
num concelho como o nosso”

Nova viatura de combate de incêndios
A Associação Humanitária dos Bombeiros 
das Caldas da Rainha está a preparar a 
aquisição de uma nova viatura de com-
bate a incêndios florestais, que deverá 
substituir uma outra que, devido a avaria, 
poderá ter que deixar o serviço.
“Temos tido algumas avarias e um dos 
veículos, provavelmente, já não voltará 
ao activo”, disse o comandante Nelson 
Cruz à Gazeta das Caldas.
A aquisição da viatura será suportada 
pela própria associação, com recurso à 
verba recolhida pelas oferendas da po-
pulação e entidades do concelho cal-
dense e ao apoio que a Câmara das 
Caldas tem para este tipo de negócio.
Nelson Cruz adianta que a AHBVCR irá 
recorrer a uma viatura em segunda mão, 
tendo em conta o elevado custo de uma 
nova, que pode chegar aos 200 mil euros.
Apesar de não ter ainda um preço final 
para o veículo, o comandante adianta 
que um usado em boas condições pode 
ficar por metade do custo de um novo.
O veículo tem, no entanto, que respeitar 
um conjunto de características indispen-
sáveis ao bom funcionamento, nomea-
damente ter condições de segurança, 
capacidade de progressão em terrenos 
difíceis como são, muitas vezes, os dos 

teatros de operações em fogos flores-
tais, e bombas com boa capacidade de 
pressão e caudal de água, de modo a 
proporcionar as melhores condições de 
trabalho aos soldados da paz.
Nelson Cruz acrescenta que prefere ad-
quirir a um preço que permita à associa-
ção duas viaturas pelo preço de uma 
nova, até porque são veículos cujo tra-
balho é concentrado em três ou qua-
tro meses por ano e o objetivo é mesmo 
comprar uma segunda viatura no espa-
ço de mais um ou dois anos.
Actualmente, a corporação caldense tem 
ao serviço cinco viaturas de combate a 
incêndios florestais e o objetivo é contar 
com seis, de modo a ter uma por cada 
2 km2 de área florestal do concelho. 

Nelson Cruz ficou satisfeito com a pequena área ardida este ano nos incêndios, mas 
mostra-se preocupado com um número exagerado de acendimentos no concelho.
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Monumento aos bombeiros é desejo 
para o 125º aniversário
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha assinalou no passado mês de 
Setembro o 124º aniversário, o que significa que entrou no 125º ano da sua existência. A data histórica será 
assinalada, em 2020, com a pompa possível para uma associação que gere com rigor as suas contas, mas 
há o desejo de inaugurar um monumento aos bombeiros numa rotunda da cidade.

Joel Ribeiro
jribeiro@gazetacaldas.com

Ver a instituição atingir um 
aniversário tão importan-
te como este é algo “que 
nos orgulha muito”, refere 
Nelson Cruz, comandante 
da corporação e encarre-
gado geral da associação. 
“A AHBVCR tem uma his-
tória com uma dimensão 
magnífica. Desde os seus 
fundadores até aos dias de 
hoje passaram comandan-
tes, presidentes, directores, 
elementos de comando e 
bombeiros de grande valor 
e a quem a cidade deve 
muito”, acrescenta.
Nelson Cruz diz que o 125º 
aniversário será festejado 
com a dignidade que a as-
sociação merece, embo-
ra mantendo a política de 
não gastar com isso mais 
dinheiro do que o necessá-
rio, “porque estas associa-
ções têm as contas sem-
pre muito controladas”.
Além das iniciativas habi-
tuais em todos os aniver-
sários, com homenagens 
aos falecidos, juramento 
de bandeira de novos es-
tagiários, condecorações 
e possíveis promoções, em 
2020 será realizado desfile 
técnico-operacional pela 
cidade, mostrando à po-
pulação todas as valências 
e veículos da corporação.
Mas há um desejo que a 

direcção e o comando 
gostavam de ver realiza-
do e cujo processo já foi 
iniciado: inaugurar na ci-
dade um monumento aos 
bombeiros.
A proposta já seguiu para 
a autarquia para que o 
monumento possa ser 
instalado numa rotunda 
da cidade e Nelson Cruz 
adianta que a ideia foi 
bem recebida pelo exe-
cutivo da autarquia, em-
bora não haja ainda uma 
garantia de que a instala-
ção do monumento seja 
possível até Setembro de 
2020.
No entanto, Nelson Cruz 
considera que, a concre-
tizar-se esse desejo, seria 
“o momento alto” das co-
memorações dos 125 anos 
dos Bombeiros das Caldas 
da Rainha, e uma homena-
gem “merecida pelo ser-
viço de salvaguarda da 
população”.

Melhorias 
no quartel 
continuam

Nos últimos anos a AHBVCR 
tem procedido a vários me-
lhoramentos nas suas insta-
lações. Em Setembro des-
te ano foi inaugurado um 
novo auditório com capa-
cidade para mais de 100 
lugares sentados. O novo 
equipamento nasceu num 

espaço que era antes um 
terraço e que tinha um 
problema crónico de in-
filtrações, o que permitiu 
resolver dois problemas de 
uma assentada.
O anterior auditório tinha 
capacidade para ape-
nas 35 lugares, o que sig-
nificava que era impossí-
vel realizar reuniões com 
todo o efectivo do corpo 
de bombeiros. “Tínhamos 
que reunir por secções ou 
por companhias”, observa 
Nelson Cruz.
O novo espaço foi tam-
bém aproveitado para 
expor todo o equipamen-
to antigo que tem sido res-
taurado e serve de home-
nagem aos bombeiros do 
Quadro de Honra, “em re-
conhecimento pelo traba-
lho importante que estas 

pessoas fizeram pela ins-
tituição”, realça.
O auditório foi construído 
com trabalho voluntário 
dos bombeiros e com re-
curso aos apoios da autar-
quia e que a população 
atribui anualmente. Além 
disso, houve familiares de 
bombeiros a contribuir com 
trabalho voluntário e o es-
paço foi equipado com 
material doado por diver-
sas entidades, que depois 
foi restaurado pelos bom-
beiros. “É com este espírito 
que com pouco dinheiro se 
consegue fazer muito”, su-
blinha Nelson Cruz.
O auditório será para utiliza-
ção própria, em reuniões e 
acções de formação.
Foi igualmente inaugura-
do um ginásio, também 
ele equipado com recur-

so a material doado. Este 
novo espaço será também 
para utilização dos bom-
beiros. “Nos dias de hoje a 
capacidade física do bom-
beiro é fundamental ao seu 
bom desempenho, aliada 
ao treino operacional, e es-
tou muito satisfeito com a 
adesão que tem havido ao 
ginásio”, disse Nelson Cruz.
O próximo passo será uma 
intervenção na cozinha. 
Esta será realizada com 
recurso à verba angariada 
pelos próprios bombeiros e 
elementos de comando, 
que deixam na associação 
a verba que recebem da 
Autoridade Nacional de 
Emergência e Protecção 
Civil relativa ao dispositivo 
de combate a incêndios. O 
montante atribuído foi de 
8850 euros. 

A AHBVCR inaugurou em Setembro o seu novo auditório, com capacidade para mais 
de 100 pessoas. O espaço tem uma exposição de material antigo em homenagem aos 
bombeiros do Quadro de Honra.
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