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destaque

Temas locais com profundidade.

ENTREVISTA PEDRO LOURO
© ISABEL FAUSTINO

“Espinho encontrase no top dez a nível
nacional e com este
novo quartel irá estar
nos cinco primeiros”
PEDRO EMANUEL DE
ALMEIDA LOURO, TEM
35 ANOS E É NATURAL
DE ESPINHO. ESTÁ NOS
BOMBEIROS DESDE
1999, ENTÃO NO CORPO
DOS VOLUNTÁRIOS
ESPINHENSES, E É
COMANDANTE DESDE
ABRIL DE 2010.
Espinho registou, nestes últimos
três Pedro Louro, como é
conhecido, foi um dos elementos
fulcrais do processo de fusão em
Espinho e tem pela frente uma
comissão de serviço que terminará
em novembro próximo (que poderá
ser prolongada) e que abrange a
mudança de toda a estrutura para
um novo quartel ainda no primeiro
semestre deste ano.

MANUEL PROENÇA

Quem é, afinal, o homem que está por detrás
do bombeiro Pedro Louro?
“Sou natural de Espinho e nasci há 35 anos.
Desde pequeno que tenho uma forte ligação
aos bombeiros, não só porque num dos antigos corpos de bombeiros tinha um tio meu
que era comandante (Espinhenses), mas também porque em frente à casa da minha avó
paterna existia o quartel dos Bombeiros Voluntários de Espinho. Havia, por isso, um ponto de contacto com os bombeiros, num lado e
no outro. Desde cedo que desenvolvi uma paixão pelos bombeiros. Quando fiz 14 anos, que
na altura era a idade mínima para se entrar
numa corporação, assim o fiz e mantenho-me
ao serviço até hoje”.
Existe uma fotografia sua, com três anos de
idade, fardado!...
“A minha avó paterna, por tradição, fazia-me
as fantasias de carnaval. Nesse ano, entendeu
que me ia fantasiar de bombeiro porque eu
estava sempre a querer visitar o quartel, em
frente à sua casa. Por isso, a minha primeira
fotografia fardado é aos três anos. Mais tarde,
com seis anos, recordo-me de ter participado
no primeiro desfile dos Bombeiros Voluntários Espinhenses (BVES), por mão do meu
tio, o comandante Martins. Ele sabia que eu
passava muito tempo dentro do quartel dos
Bombeiros Voluntários de Espinho (BVE) e
quis-me levar para a sua corporação”.
Como foi o seu percurso nos bombeiros?
“Entrei como cadete e recordo-me muito bem
do primeiro serviço que fiz. Andei quatro
anos a frequentar as escolas, mas não me era
permitido passar a bombeiro porque ainda

não tinha 18 anos. Ao fim desses quatro anos
ingressei como bombeiro”.
Teve sempre a ambição de um dia chegar ao
topo da hierarquia?
“Nunca tive essa ambição. E se pudesse ter
escolhido, nunca o teria sido tão cedo. Mas
sempre gostei de estar entre os melhores.
Assim o fiz na minha escola para bombeiro
de terceira, para bombeiro de segunda e para
bombeiro de primeira. Mas a certa altura do
meu percurso, o então presidente da Direção
da Associação Humanitária dos BVES, Aires
Poças, convidou-me para o cargo de comandante. De imediato disse-lhe que não. No entanto, durante esse ano não se vislumbraram
soluções adequadas para o quadro de comando. Face ao cenário que não era nada positivo,
acabei por aceitar o cargo, mediante algumas
condições, entre as quais a liberdade de escolher a equipa que iria trabalhar comigo. Num
cenário perfeito teria escolhido o meu percurso de bombeiro. Ser comandante não era algo
que tinha planeado ou ambicionado há dez
anos atrás. Era responsável pelo Gabinete de
Formação e era isso que me fascinava – poder
formar e treinar novos bombeiros. Não estava
cansado. Estava motivado”.
Houve alguém que o tivesse marcado durante esse percurso?
“Tive sempre como referência o meu tio enquanto comandante dos BVES, apesar de
nunca ter trabalhado com ele. Foi o responsável por criar o ‘bichinho’ em mim desde pequeno. Mas ao longo do meu percurso houve
muita gente que teve e que tem relevância. O
trabalho que eu tenho feito não é de uma pessoa só. Conta com o apoio e com o empenho
de muita gente, desde logo os diferentes ele-

mentos do Quadro de Comando, da Direção
que têm trabalhado comigo, mas sobretudo
dos bombeiros pois são eles que materializam
aquelas que são as minhas decisões e opções.
No terreno implementam e fazem acontecer
aquilo que é planeado. Por isso, passaram por
mim centenas de bombeiros e há vários que,
em diferentes momentos têm um significado
muito importante”.
Os seus primeiros passos como comandante
foram dados numa altura turbulenta…
“Todo o meu percurso no quadro de comando tem sido um bocado difícil mas, ao mesmo
tempo, motivador. Onde não há desafio, para
mim não há motivação! No início foi difícil
porque estava num corpo de bombeiros sem
comandante há cerca de dois anos. Por outro lado, o facto de ser nomeado com 25 anos,
que era a idade mínima obrigatória, fazia de
mim o comandante mais jovem do País e não
era um aspeto facilitador. Havia uma grande
desconfiança se eu e quem estava comigo no
quadro de comando estaríamos à altura da
função. Mas em pouco tempo mostramos que
estávamos à altura da função e o trabalho foi
surgindo”.
Foi fácil a transição de bombeiro a comandante?
“Não tive qualquer problema, quer com bombeiros do meu tempo, quer com aqueles que
eram muito mais antigos do que eu. Respeito-os pela função e pelo cargo que ocupam e
eles fazem exatamente o mesmo comigo”.
Durante este tempo houve algum desafio
que tenha sentido mais dificuldades?
“O maior desafio que eu e os bombeiros tivemos foi a fusão dos corpos de bombeiros. Foi
o desafio dos desafios. Continuamos a ser o

