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Entrevista.
José Granja – o
campeão que
cuida do
campo
de golfe
p14 e 15
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4500 ESPINHO.
Utentes revoltados
com atendimento no
Centro de Saúde
Difícil contacto telefónico,
suspensão da possibilidade
de consulta aberta em
horário noturno, ou demora
na entrega das receitas
médicas, são algumas das
queixas dos utentes de
Espinho. p8

4500 FREGUESIAS
Centro Social de
Paramos quer mais
obra e miniautocarro
Requalificação no lar
de idosos e aquisição de
miniautocarro, as “prendas”
desejadas (até ao fim de 2020)
para o 40.º aniversário (a 23
de julho) p9

destaque

Quartel dos bombeiros com o
melhor que há em tecnologia
O novo espaço dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho está
praticamente concluído. O valor final da obra deverá atingir os dois milhões
e 150 mil euros, mas irá proporcionar condições de qualidade únicas aos
bombeiros que deverão operar de lá a partir de 17 de agosto. p4, 5 e 6

Câmara quer assumir gestão do Multimeios.
Projeto está nas mãos da ADCE, mas Câmara quer rever modelo
de gestão. Fechado desde março, o Multimeios tem os seus
funcionários em lay-off até fim de agosto. p 7

Os melhores jogos de casino,
também online!

“Cadernos d’ Espinho”
Música (e muita história) no
quinto volume da coleção com
apresentação marcada para sábado
no Auditório da Academia p20

4500 ESPINHO

1 milhão
e 340 mil
euros
Académica de
Espinho com
proposta milionária
para venda de
terreno
Para o clube
“concretizar o projeto
de remodelação do
pavilhão, na grande
maioria, senão na
totalidade, com
capitais próprios” p8
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Números
de 2019

89 incêndios estruturais,
transportes, detritos e fugas
de gás
124 incêndios rurais
62 quedas de árvores,
inundações e outros riscos
naturais

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CONCELHO DE ESPINHO

3095 emergências préhospitalares
356 transferências 		
inter-hospitalares
227 outras atividades
operacionais
28166 transportes de
doentes não urgentes

Com 900 m2, o
parque de veículos
(na foto) acomoda
28 viaturas (na
foto) e tem a
particularidade de
manter a qualidade
do ar, mesmo com
os portões fechados
e todos os veículos
a trabalhar em
simultâneo

Novo quartel tem ‘o melhor
que há’ e pode estar pronto a
funcionar já em agosto
O NOVO QUARTEL DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DO CONCELHO DE ESPINHO
PODERÁ VIR A SER
UTILIZADO JÁ A PARTIR
DE 17 DE AGOSTO. Nesta
altura, estão a ser realizados
pequenos acabamentos em
alguns sectores daquela
infraestrutura, nomeadamente
no exterior, com a colocação de
muros de proteção e de vedação,
faltando a pavimentação dos
acessos, quer da entrada,
quer da saída do quartel e a
conclusão da casa-escola.

MANUEL PROENÇA

NUMA VISITA GUIADA, em exclusivo ao
Defesa de Espinho, o comandante dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho,
acompanhado pela Direção da Associação
Humanitária, mostrou o novo espaço que irá
acolher o corpo de bombeiros, que é o culminar de um processo que se arrastou ao longo
de mais de uma década e que resulta da unificação das duas corporações existentes. Um
processo que entrou em velocidade de cruzeiro só a partir de 2010 e que envolveu o Município de Espinho.
O novo quartel, situado na Rua do Porto, em
Silvalde, próximo das principais infraestrutu-

ras desportivas municipais do concelho (Nave
Desportiva, Complexo de Ténis e do futuro
Estádio Municipal), corporiza dois blocos –
um edifício principal, onde serão instalados
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Espinho (AHBVCE),
o corpo de bombeiros e os Serviços Municipais de Proteção Civil (SMPC) e uma torre de
treinos (casa-escola) para a preparação e formação (prática) dos bombeiros.
No muro da fachada principal, voltado para
a Rua do Porto em local bem visível, está gravado o nome dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Espinho. A entrada de viaturas é
feita pelo lado direito e a saída, pela porta da
esquerda. O acesso pedonal poderá ser feito
pelas escadas ou por uma rampa.
A entrada de viaturas dos bombeiros e dos
corpos sociais da associação, dá acesso a um
parque de estacionamento interior para 30
viaturas e terá barreiras que são controladas
na central de comunicações, através de um
sistema de videovigilância ou por cartões de
acesso que serão distribuídos pelos membros
da corporação e da associação. No exterior
existe um espaço de estacionamento com
seis lugares, destinados a associados ou a pessoas que pretendam dirigir-se aos serviços
administrativos.
A porta principal, preparada para receber
dois tapetes desinfetantes, acima da escadaria, dá acesso a uma receção de atendimento
ao público, com um balcão devidamente protegido por barreiras em acrílico. Este será
o único ponto do quartel onde o público,
em geral, terá acesso. Ali estão disponíveis,
também, duas casas de banho (homens e
mulheres).

VALOR INICIAL DA OBRA

1 milhão
e 900 mil
euros
VALOR FINAL

2 milhões
e150 mil
euros
Zona operacional no piso Zero
No piso zero, junto à receção, está, também,
a sala da direção, onde se realizam as reuniões
daquele órgão da associação e onde decorrem
os trabalhos diários dos vários elementos que
a compõem.
É neste piso que está instalada toda a zona
operacional dos bombeiros. Logo na entrada,
em frente, há uma porta de acesso a um corredor que faz a ligação a vários espaços.
As camaratas masculinas dispõem de seis
camas individuais, num dos seus compartimentos, de oito beliches num outro e de
mais seis beliches numa camarata de reserva,
todas com armários para os bombeiros poderem guardar as suas pertences. Os balneários
estão devidamente equipados com 64 cacifos.
Na transição para as camaratas femininas

há uma sala de sujos, com ventilação própria
e isolada das camaratas, onde os bombeiros
podem retirar e limpar os seus equipamentos quando regressam dos incêndios. É um
espaço onde cada bombeiro poderá ter todo
o seu equipamento de proteção individual.
Ali, também, existem os balneários, equipados com chuveiros, para que possam tomar
banho.
Mais à frente há a zona feminina, mais pequena, com uma camarata equipada com 12
camas para o dia-a-dia e uma outra camarata
para visitas, mais pequena, com oito camas.
Também ali há uma zona de sujos e uma
outra zona onde estão os cacifos e os balneários femininos, com chuveiros.
Estes espaços (masculino e feminino) estão
muito próximo do parque de viaturas de
emergência, da lavandaria (com máquinas
de lavar a roupa e de secar) e de uma sala da
fanfarra.
Neste piso existe, também, a sala do bombeiro, com capacidade para 20 pessoas. Uma
sala ampla, com sofás, mesas, televisão e um
monitor onde os bombeiros poderão visualizar toda a informação relativa às ocorrências.
Tem, ainda, uma cozinha, equipada com frigorífico, fogão, forno, quatro micro-ondas, máquina de lavar a louça e banca.
Com vista para o parque das viaturas está
a central de comunicações. Está equipada
com seis monitores na parede com informação partilhada (meteorológica e ocorrências,
georreferenciação da frota, etc.) pelos elementos que ali se encontram, um posto para
o operador com a videovigilância do quartel
em quatro monitores, rádio para as comunicações; um posto para um operador de apoio;
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81 bombeiros
+ 10 estagiários
em formação

CRONOLOGIA

29 viaturas
18 viaturas de combate
a incêndios e salvamento
(incluindo a mota de água e
a embarcação de pequeno
porte)
5 ambulâncias de socorro
6 ambulâncias de transporte
de doentes

3 elementos
do comando
30 elementos
da fanfarra

18 outubro 1895
Fundada a Associação
Humanitária Bombeiros
Voluntários de Espinho
1 janeiro 1928
Fundada a Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários Espinhenses
1945
Primeira tentativa de fusão
1999
Segunda tentativa de fusão
2010
Os dois corpos de bombeiros
começam a trabalhar em
conjunto e em agrupamento
24 fevereiro 2013
Criação do Agrupamento das
Associações Humanitárias
dos Bombeiros Voluntários da
Cidade de Espinho

VOLUME DE NEGÓCIOS
DA ASSOCIAÇÃO

1,2 milhões
de euros
por ano
SÓCIOS

2200
VALOR ANUAL DA QUOTA
DE ASSOCIADO

30 euros

SALA DE GESTÃO
DE EMERGÊNCIAS
COM COMUNICAÇÕES
POR SATÉLITE
A Sala de Gestão de Emergências é um
dos espaços mais inovadores do novo
edifício dos bombeiros. Está situada
no primeiro piso e será utilizada, não
apenas para reuniões diárias, mas
também como espaço de trabalho para
a Autoridade Municipal de Proteção
Civil e área de resposta a situações
de emergência ou catástrofe. A sala
dispõe de seis monitores, uma enorme
tela para projeções e uma mesa onde
todas as entidades podem ter os seus
computadores com a ligação a uma
rede de comunicações por satélite.

e um posto para o chefe de serviço. É a partir
deste espaço que é feito o controlo dos portões, das barreiras de entrada e de saída de
viaturas e do acesso do público ao edifício.
O parque coberto para os veículos tem
cerca de 900 metros quadrados e tem a capacidade de guardar 28 viaturas. Ali encontram-se alguns cacifos onde estão guardados
os equipamentos de proteção individual dos
bombeiros que estão de serviço. Todo aquele
espaço dispõe de um sistema de ventilação e
de extração de fumos dos escapes das viaturas em funcionamento, de forma a evitar que
os bombeiros respirem o ar contaminado.

Formação e gestão de emergências
no primeiro piso
O primeiro piso é dedicado à formação.
São várias as salas. É ali que está, também, o
gabinete de comando, uma sala do oficial de
operações e oficial de logística, uma sala de
reuniões de gestão de emergência municipal
(equipada com monitores e comunicações),
uma sala de formação e com capacidade para
12 pessoas, uma sala para os Serviços Municipais de Proteção Civil e duas salas de formação que podem transformar-se numa só e em
um auditório com a capacidade total de 90
pessoas. Todas as salas estão equipadas com
quadros.
No exterior do primeiro piso há um espaço
para lazer, num terraço onde está o gerador
elétrico para o caso de falha de energia e o sistema de comunicações com redundância a um
satélite em caso de falha das comunicações.
O novo quartel dos bombeiros possui,
ainda, um ginásio, completamente equipado
com várias máquinas de musculação, numa
cave do edifício.
Junto ao parque das viaturas existe uma
zona para se fazer a respetiva manutenção,
seja em carros de incêndio ou ambulâncias. É
um espaço, estanque, onde são lavadas as viaturas que regressam dos combates aos incêndios e onde se faz a descontaminação e higienização das ambulâncias, com a reposição de
materiais (também guardados numa pequena
sala contígua) para uma próxima emergência.
Junto desta sala de manutenção, existe um
outro espaço para carregamento dos aparelhos respiratórios.
No exterior há um reservatório de água
com a capacidade para 100 mil litros, que as-

segura o abastecimento das viaturas em caso
falha na rede pública de distribuição. O estacionamento exterior tem a capacidade para 30
viaturas.
Ali há, também, uma zona de treinos, com
uma torre de quatro pisos, devidamente preparada para os mais variados cenários, com
um acesso por túnel. Trata-se de uma torre
construída segundo as normas americanas
para formação de bombeiros, uma vez que não
existe qualquer regulamentação deste sentido,
quer em Portugal, quer na Europa. É um edifício em betão com pisos amplos de forma a que
possam ser transformados em vários cenários
para o treino e formação dos bombeiros. ○

Características principais
• Possibilidade de
comunicação por satélite em
situação de emergência e
calamidade, em caso de falha
de sistema de comunicações
• Gerador de eletricidade
• Depósito com capacidade
para 100 mil litros de água
• Parque de estacionamento
para viaturas particulares dos
bombeiros para 30 lugares
• Parque coberto para a
frota dos bombeiros com
capacidade para 28 viaturas
• Uma box para limpeza de
viaturas pesadas
• Uma box para limpeza,
higienização e reposição
de materiais de viaturas de
saúde e emergência

24 agosto 2015
Alterados os estatutos
das duas associações
humanitárias, sendo
constituída a Associação
Humanitária Bombeiros
Voluntários do Concelho de
Espinho
28 novembro 2015
Tomada de posse do novo
quadro de comando do
agrupamento e transferência
de pessoal e de viaturas
25 junho 2018
Publicado em Diário da
República o concurso público
para a empreitada do novo
quartel, no valor de 1 milhão e
900 mil euros
10 outubro 2018
Assinatura do contrato
da empreitada para a
construção do novo quartel
dos Bombeiros do Concelho
de Espinho cujo valor da
empreitada é de 1 milhão
e 840 mil euros, verba
comparticipada pelo POSEUR
e pela Câmara Municipal de
Espinho, com um prazo de
execução previsto de 1 ano
20 outubro 2018
Assinatura do auto de
consignação da obra na
Rua do Porto, em Silvalde e
lançamento da primeira pedra
do novo quartel
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Nunca foram
regateados esforços
para se poder concluir,
com êxito, um sonho”.
Conde Figueiredo,
Presidente da AHBVCE

Se não fosse este
Executivo da Câmara
nós, neste momento
não teríamos esta obra”.
Alfredo Oliveira,
Vogal da AHBVCE

PEDRO LOURO, COMANDANTE DOS BVCE
© FRANCISCO AZEVEDO

“Direção foi percebendo a necessidade de
modificações ao projeto”
“TODOS ESTAMOS MUITO
ANSIOSOS POR PODER
COMEÇAR A TRABALHAR
NESTE ESPAÇO, NESTAS
NOVAS INSTALAÇÕES E POR
TER CASA NOVA”, afirmou, com
grande entusiasmo, o comandante
dos Bombeiros Voluntários do
Concelho de Espinho (BVCE), Pedro
Louro, durante a visita guiada, em
exclusivo, ao Defesa de Espinho.
Com um brilhozinho nos olhos,
Pedro Louro deu conta de todos
os espaços e de todos os cantos
da nova casa que irá acolher os
bombeiros.

MANUEL PROENÇA

“ESTAMOS NUM PROCESSO que
é de absoluto sacrifício de há cinco anos a esta parte, desde que foi
feita a fusão das duas associações.
É uma rotina de enorme esforço
diário repartido por dois quartéis,
no centro da cidade”, confessa o
comandante vendo a ‘luz ao fundo
do túnel’.
“As vantagens deste novo quartel
são inúmeras, desde logo a própria
localização que fica no centro do
concelho de Espinho, o que quer
dizer que passamos a estar, sob o
ponto de vista da distância e do
tempo, equidistantes para qualquer ponto do concelho. Por outro
lado, temos todos os meios no mesmo local o que permite uma enorme economia de escala, deixa de
implicar que os bombeiros se desloquem com os seus equipamentos
de forma constante entre um quartel e outro; que os veículos deixem
de ser colocados num ou noutro
quartel em função das valências
de quem está de serviço. Passamos
a ter condições de espaço e de tecnologia que são incomparáveis às

que temos hoje. Por exemplo, na
sala de operações e de gestão de
emergências teremos aquilo que
há de melhor sob o ponto de vista
da tecnologia. O quartel dispõe de
várias redundâncias no circuito
elétrico, da água e ligações a dados
e comunicações, o que não existe
atualmente”, enumera, a título de
exemplo, Pedro Louro.
Uma das grandes apostas do comando é a formação, quer de novos
bombeiros, quer a própria formação contínua e, por isso, no novo
quartel foi-lhe dedicada, praticamente, um piso.

“Na sala de operações e
de gestão de emergências
teremos aquilo que há de
melhor sob o ponto de vista
da tecnologia”.

“Metade do primeiro piso do
quartel, é inteiramente dedicado
à atividade formativa. Além deste
espaço dentro do edifício, temos
uma casa-escola construída de raiz
que nos permite simular operações
até um quarto andar, ou dentro de
uma cave ou de um espaço confinado e que cumpre os requisitos
das normas norte-americanas de
formação e treino de bombeiros.
Na ausência de legislação nacional
tivemos de procurar alguma que
nos desse garantias de segurança
e condições de treino. E, por isso,
este edifício coloca-nos num outro
patamar para as condições de treino que atualmente não dispomos”,
sublinhou Pedro Louro.
O edifício do novo quartel acabou por sofrer algumas alterações
ao projeto inicial, sobretudo a torná-lo mais funcional e, por isso,
houve sempre “um grande acompa-

nhamento em obra quer por parte
da Direção da Associação, quer do
comando e dos próprios bombeiros. Aquilo que foi desenhado, à
partida, foi sendo alterado ao longo
da obra pois a fazerem-se as alterações depois da obra concluída
ficariam, certamente, mais caras”,
explica Pedro Louro que refere que
“houve uma grande compreensão
por parte do empreiteiro, do projetista e da direção da Associação
Humanitária que foi percebendo a
necessidade de modificações e de
alguns investimentos. E se assim
não fosse, estaríamos condicionados ao projeto inicial e a soluções
que não iriam corresponder às nossas necessidades”, afirma o comandante dos BVCE.
O quartel dos BVCE irá acolher o
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) que “está a sofrer uma
reestruturação total”, avança Pedro
Louro que é, simultaneamente, o
seu coordenador.
“Uma das grandes necessidades é
a de ter um espaço físico moderno
com condições para operar e se instalar”, explica Pedro Louro dizendo
que “nos últimos anos tem havido
uma aproximação muito grande
entre a Associação Humanitária e
o Município de Espinho no sentido
de se apoiarem mutuamente nas
suas necessidades – por um lado a
necessidade financeira da associação e, por outro, a de o Município
garantir a segurança dos seus cidadãos com um serviço de qualidade.
Por isso, nada melhor do que aproveitar este edifício para potenciar a
sinergia entre estas duas entidades.
Sendo assim, há uma sala dedicada
à instalação do Serviço Municipal
de Proteção Civil e um conjunto de
espaços no quartel que permitem
em situação de catástrofe serem
utilizados para os fins da Proteção
Civil”, conclui Pedro Louro. ○

“Processo não foi fácil”
“OS ELEMENTOS fundamentais que contribuíram
para o enorme êxito desta
obra, que a todos muito nos
orgulha, desde o princípio
do processo da construção
do quartel, tem sido a Câmara Municipal de Espinho,
pelo seu constante apoio; o
tesoureiro, Alfredo Oliveira,
pela sua enorme dedicação
empenho e saber; e do comandante Pedro Louro pela
estreita colaboração e entendimento com a Direção”, elogia o presidente da Direção
da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
do Concelho de Espinho (AHBVCE), Conde Figueiredo.
Nas adaptações que foram
feitas ao projeto inicial, algumas coisas custaram mais
dinheiro, mas tudo foi conseguido, segundo Conde Figueiredo, “com algum equilíbrio, abdicando de algumas

coisas que não eram tão necessárias e substituindo-as
por outras”. Por exemplo,
a construção de muros no
exterior, que não estava prevista, custou “cerca de 90 mil
euros” revelou o presidente
da AHBVCE, acrescentando que “todos os pequenos
acréscimos vão somar mais
cerca de 250 mil euros àquilo
que estava inicialmente previsto”.
Conde Figueiredo disse, ainda, que nunca foram “regateados esforços” para poder
concluir, com êxito,” um
sonho não só da Direção da
Associação, mas também
do corpo ativo e de todos os
bombeiros”.
E conclui: “Com esta obra
terminada, todos sentimos
muito orgulho, num processo que não foi fácil. Este foi o
objetivo principal da Direção
nestes últimos anos”. // MP ○

Falta de apoios da
população e tecido
empresarial
UM DOS ELEMENTOS da
Direção da AHBVCE que
mais tempo dedicou a este
projeto foi o vogal, Alfredo
Oliveira.
“Este quartel constitui não
só um sonho mas, também,
um objetivo de uma vida.
Após a junção dos corpos de
bombeiros este seria o principal prémio pois as velhas
instalações não tinham o
mínimo de condições para
os bombeiros poderem trabalhar”, afirmou Alfredo Oliveira. E prosseguiu:
“Tenho muita pena que os
principais destinatários desta obra, a população de Espinho, não estejam connosco,
pois está completamente
divorciada dos bombeiros.
Mas não são só os espinhenses, também o tecido empresarial que se esquece, um
pouco, da sua responsabilidade social”, crítica Alfredo
Oliveira que elogia, por outro lado, o Executivo da Câmara Municipal de Espinho
em todo este processo:
“Se não fosse este Executivo da Câmara nós, neste
momento não teríamos esta

obra. E, se calhar, a fusão
dos corpos de bombeiros
nem teria arrancado! A ajuda do Município permitiu-nos avançar com o projeto”.
Para Alfredo Oliveira, “o
novo quartel é a ‘cereja no
topo do bolo’ e o encerrar
de um ciclo. Esperemos que,
daqui para a frente, sejam
mais as ajudas da população, pois nós iremos desenvolver algumas ações nesse
sentido, nomeadamente no
que respeita à captação de
novos associados. Estamos
numa terra que tem mais de
30 mil habitantes, cerca de
15 mil fogos e temos cerca
de 2200 sócios ativos. Entendemos que, no mínimo, cada
agregado familiar deveria
ter um sócio da AHBVCE,
o que nos iria dar independência financeira e a possibilidade de sermos cada vez
melhores”.
Alfredo Oliveira justifica
este apelo com o “volume de
negócios de cerca de um milhão e 200 mil euros por ano
e, por isso, não poderemos
continuar a viver apenas de
subsídios!” // MP ○

