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A obra de construção
do novo quartel dos
Bombeiros Voluntários
do Concelho de
Espinho (BVCE)
deverá ter início no
final do mês, após a
assinatura do auto de
consignação que está
agendado para as 11
horas do próximo dia
20. O novo quartel,
situado no Parque da
Cidade, junto à Rua do
Porto, em Silvalde,
tem uma área de
implantação de 1.820
metros quadrados e
uma área de área de
construção de 2.390
metros quadrados,
com um custo de um
milhão e novecentos
mil euros,
cofinanciados pelo
Município de Espinho
e pelo Programa
Operacional para a
Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de
Recursos (POSEUR).
O contrato com a
empresa vencedora do
concurso público, o
consórcio envolvendo
a FullProjekts S.A., a
DACOP - Construções
e Obras Públicas SA e
a ASCouto - Sociedade
de Construções
António S. Couto SA,
deverá ser assinado
na tarde desta quinta-feira (4 de outubro).
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Obra do novo quartel dos bombeiros
deverá arrancar até ao final do mês

Auto de consignação assinado no próximo dia 20
Manuel Proença
Trata-se, pois, do culminar de um processo pioneiro em Portugal de fusão de corpos de bombeiros, que teve o seu real
‘pontapé-de-saída’ em 2015,
depois de um processo inicial que remonta ao executivo camarário que antecedeu
o atual.
O novo quartel permitirá reunir num só espaço
os meios e todo o material
que, atualmente, está dividido pelos dois anteriores quartéis, permitindo,
desse modo, rentabilizálos.
O novo edifício permitirá a instalação dos cerca
de 90 operacionais que tem
a corporação e de toda a

frota, cerca de 25 viaturas.
Em entrevista ao jornal
Defesa de Espinho, o comandante do corpo de
bombeiros, Pedro Louro,
não escondeu a sua enorme satisfação pelo passo
que, finalmente, está a ser
dado.
“Houve uma alteração
no valor do primeiro concurso que foi lançado no
final do ano passado para
um milhão e seiscentos mil
euros. Como não apareceram propostas para este
valor, porque todas foram
todas superiores, tivemos
de recalcular e de reforçar
os valores. Parte desses valores foram conseguidos
junto do POSEUR porque
foi detetado um erro no
montante que nos estava a

ser atribuído e a pequena
parte restante veio de um
ajuste que conseguimos
com a Câmara Municipal
de Espinho. O concurso foi
lançado, então, por um milhão e novecentos mil
euros. O projeto mantémse”, referiu Pedro Louro
dizendo que, a partir do
auto de consignação, “em
termos formais o construtor terá 30 dias para começar a obra. Porém, sabemos que no momento do
auto de consignação já haverá trabalhos a decorrer
e que a obra terá a duração
máxima de um ano. Prevêse, contudo, que a obra seja
entregue antes desse prazo”.
Segundo Pedro Louro,
“todo o processo de fusão

foi feito com base da promessa de termos um quartel novo. Foi assim que
nasceu o agrupamento e
de maneira a que pudéssemos fazer uma candidatura a fundos comunitários.
Isto constitui o cumprimento das expetativas de
todos os que participaram
no processo de fusão. Mas
em termos práticos e operacionais, este novo equipamento constituirá uma
diferença enorme em relação à atualidade. Estaremos num espaço único em
vez de estarmos divididos
em duas companhias. Grande parte dos problemas do
dia-a-dia irão desaparecer”,
admitiu o comandante dos
Bombeiros Voluntários do
Concelho de Espinho.
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“Vamos para um local
melhor, fora do centro da
cidade onde as ruas são
apertadas e que por vezes,
em alguns dias da semana, é difícil circular por
causa do estacionamento
abusivo. Daquele local
poderemos sair com facilidade quer para a cidade,
quer para as freguesias. O
tempo de resposta será
ganho pela prontidão dos
meios, uma vez que estamos num concelho de pequena dimensão. E se fizermos um raio à volta dos
dois atuais quartéis e do
espaço do novo quartel poderemos verificar que a
abrangência será muito
maior”, concluiu Pedro
Louro.

