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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS  

VOLUNTÁRIOS DE SINES 

 

MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL Nº 2 

 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines, nasceu e 
criou o seu corpo activo em 01/12/1943, vendo os seus estatutos em 1945. 

 

Durante os primeiros dez anos de vida, a Associação atravessou inúmeras 
dificuldades e só a determinação daqueles que a constituíam foi capaz de as 
vencer. 

 

Não será difícil imaginarmos esses primeiros dez anos em que para acorre-
rem às emergências, os nossos Bombeiros tinham que rebocar à mão, e 
transportar às costas a moto-bomba, as escadas e as mangueiras. 

 

Só em 1995 conseguiram a 1ª viatura, um Geep carroçado. 

 

Daí para cá com maiores ou menores dificuldades, mas sempre com o cari-
nho e o apoio dos Sinienses, a corporação cresceu, e hoje, 40 anos depois, 
já possui 5 viaturas de saúde, 3 carros de incêndio, 2 auto-tanques, 1 Geep 
de transporte de pessoal, e material para socorros a náufragos. 

 

Hoje a corporação é constituída por 60 voluntários, e dentro das suas filei-
ras, tem a honra de ter pessoal condecorado pela Liga dos Bombeiros Por-
tugueses, e por um País Estrangeiro. 

 

Hoje conta na sua história com o salvamento de dezenas de vidas de Portu-
gueses e alguns estrangeiros. 

 

Hoje possui uma fanfarra que é a alegria de muitas festas, e tem quase con-
cluída a construção do novo Quartel – Sede. 
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Para que se possa ter uma ideia dos serviços prestados pelos Bombeiros 
Voluntários de Sines à população, nestes 40 anos de vida, bastará recordar 
que em 1983 os Bombeiros Voluntários de Sines assistiram a 50 fogos, 71 
abertura de portas, 65 funerais, 69 reboques, 1861 transportes de doentes e 
sinistrados, 333 piquetes de espectáculos, 229 transportes de água, 365 
piquetes nocturnos e 68 diurnos, e 95 serviços diversos, tudo num total 
aproximado de 300.000 Km percorridos e 27.802 horas de trabalho. 

 

Tudo isto conseguido por uma Associação Humanitária, cuja acção assenta 
fundamentalmente no trabalho voluntário. 

 

Certamente que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Sines, tem plena consciência de que todos os Sinienses reconhecem o seu 
real valor, da mesma forma que a Câmara Municipal de Sines, ao atribuir 
pela primeira vez medalhas de Mérito Municipal, teria que incluir entre os 
agraciados a valorosa corporação dos Bombeiros Voluntários de Sines. 

 

No 10º Aniversário da Revolução de Abril, em Sessão Solene da Assem-
bleia Municipal de Sines, que teve lugar no Salão Nobre do Município em 
25 de Abril de 1984, a condecoração foi entregue a Nicolau marques, 
representante do Comando e Virgílio Gorgulho, representante do corpo 
activo, por Francisco Maria Pereira do Ó Pacheco, Presidente da Câmara 
Municipal de Sines. 

 

Sines, 25 de Abril de 1984. 


