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Exmo. Senhor Secretário Regional das Finanças, Planeamento e 

Administração Pública, em representação de Sua Excelência O 

Presidente do Governo Regional dos Açores, 

 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

 

Exma. Senhora Secretária da Assembleia Municipal da Horta, em 

representação da Sra. Presidente, 

 

Exmos. Senhores Deputados Regionais, 

 

Exmo. Senhor Presidente da Direção da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários do Faial,  

 

Exmo. Senhor Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários 

do Faial,  

 

Senhores Autarcas, 

 

Senhoras e Senhores Bombeiros, 

 

Exmas. Autoridades civis e militares, e demais convidados, 

Homenageados, 
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 Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

É com muita honra e júbilo que aqui me encontro para celebrar 

convosco o 20º Dia Municipal do Bombeiro.  

 

Uma data redonda, cheia de simbolismo, que representa uma justa 

homenagem da Câmara Municipal da Horta aos homens e mulheres que 

todos os dias arriscam a vida para servir os cidadãos do seu município.  

 

Dedicar-lhes um dia próprio é apenas devolver simbolicamente um 

pouco do muito que nos dão todos os dias com a sua entrega e 

dedicação. 

 

O altruísmo, a solidariedade e o serviço ao outro, são marcas distintivas 

da atuação dos Bombeiros Voluntários do Faial, como de resto de todos 

os que fazem jus ao cognome de Soldados da Paz. 

 

Quero, por isso, também eu, nesta ocasião solene, deixar público, em 

nome da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, o 

meu reconhecimento para com todos os que nesta Corporação 

trabalham diariamente, em prol do seu município e da sua comunidade.  
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Este XX Dia Municipal do Bombeiro representa também o encerrar de 

um ciclo na vida da corporação faialense, que acaba de deixar as suas 

quase centenárias instalações no Largo da República.  

 

Foi ali que, durante quase um século, os Soldados da Paz faialenses 

deram vida ao coração da cidade da Horta, que sempre se orgulhou da 

sua presença, do seu serviço e da sua proteção.  

 

A imponência das suas fardas, dos seus veículos, do seu edifício, fez 

sonhar todas as crianças que ao longo de todo este tempo brincaram às 

suas portas, no Jardim da República.  

 

O célere correr dos bombeiros pela cidade fora, sempre que ecoava o 

alarme de socorro, foi inspirador para sucessivas gerações, que, fosse 

de dia ou de noite, se empoleiravam nas janelas para os ver passar, 

quantas vezes correndo também atrás deles.  

 

Pela observação e pela proximidade, foram ganhando admiração e 

absorvendo o seu exemplo de serviço à comunidade e ao município, 

acabando muitos deles por ser tornar também um dia bombeiros 

voluntários, como sei que aconteceu, por exemplo, com aquele que hoje 

ocupa o posto de Comando.  
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A saída da Corporação de Bombeiros do Faial do centro da nossa cidade 

pode parecer um esvaziamento e uma perda de simbolismo para quem 

cresceu à sua volta.  

 

Mas aparte a emoção de deixar o lugar onde cresceram e foram felizes, 

não há dúvida alguma que representa sobretudo o começo de um novo 

ciclo de vida, que arranca com a inauguração do seu novo Quartel de 

Bombeiros, que terá lugar amanhã, nas novas e modernas instalações 

no Parque Empresarial e Tecnológico da Ilha do Faial. 

 

Depois de décadas a sonhar e a lutar por instalações condignas, por 

melhores condições de trabalho e equipamento, cumprir esse sonho, no 

mesmo dia em que se celebram os 110 anos da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários do Faial, só pode ser um bom auspício para 

os bombeiros faialenses e para o Município da Horta. 

 

Não posso, por isso, deixar de aqui fazer eco desta emoção que nos 

invade, desta esperança coletiva que hoje todos sentimos, desejando 

desde já um futuro digno e merecedor de tudo quando representam para 

a ilha do Faial os seus mui nobres Soldados da Paz.  

 



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 
Gabinete da Presidência 

 

 

5 
 

Nas pessoas do Senhor Presidente da Direção, José Braia Ferreira, 

reconheço e homenageio todos aqueles que ao longo destes 110 anos 

dirigiram e dirigem esta instituição centenária. 

 

Na pessoa do Senhor Comandante do Corpo de Bombeiros do Faial, 

Nuno Henriques, saúdo e homenageio todos os que exerceram as 

funções de Comando, bem como todos os seus Bombeiros, que 

diariamente deram e continuam a dar corpo ao lema “Vida por Vida”.  

 

Durante mais de um século, serviram o seu município com coragem e 

lealdade. Não houve sismo, inundação, tempestade ou outra catástrofe 

nesta ilha, a que os seus bombeiros não tenham prontamente respondido 

com ajuda e serviço abnegado.  

 

Serviram os faialenses, os açorianos, e tantos outros que, ao longo das 

sucessivas décadas foram precisando da sua ajuda.  

 

Em nome de todos eles, em meu nome e em nome da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, só posso deixar aqui o 

mais sincero e profundo agradecimento.  

 

Bem hajam por tudo! 

Horta, 15 de maio de 2022 


