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Heróis
à prova de fogo

Com quase 283 anos,
o Batalhão de Sapadores

Bombeiros (BSB) do Porto é a
segunda maior e mais antiga

corporação de bombeiros
profissionais portuguesa.

Constituída por cerca de 200
elementos, entre os quais

impera o espírito de
entreajuda, a corporação actua

nos mais diversos locais que
constituem a área urbana

da cidade do Porto.

Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotos: Virgínia Ferreira / BSB
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Ao longo dos anos foram ganhando o epíteto de
«soldados da paz» mas apagar fogos não é a única
função dos bombeiros sapadores que desempenham
a sua actividade em diversos cenários. A acção
destes profissionais, que se delimita ao concelho
do Porto, é abrangente e o serviço operacional pas-
sa pelo combate ao fogo, mergulho, grande-angulo
(salvamento em altura), matérias perigosas de
âmbito químico ou biológico e apoio médico-sani-
tário. “Todos os nossos homens fazem de tudo com
excepção do mergulho e do grande-angulo”, refere o
Tenente-Coronel Alves da Costa, comandante do
BSB. Para além do trabalho normal de bombeiro, 45
homens integram a equipa de mergulhadores e 50
TAS (Tripulante de Ambulância de Socorro) a do
apoio médico-sanitário, formados pelo INEM.

A par da vertente operacional, a corporação, com
comando militar, é constituída por um gabinete téc-
nico responsável por vistorias, análise de projec-
tos, planos e pareceres no âmbito de planos de
segurança contra incêndios em edifícios (novas
construções, espaços de lazer e teatros, espaços

públicos e industriais), o que exige uma grande
coordenação. Esta é uma vertente preventiva, com
competências delegadas há mais de três décadas
pelo Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção
Civil, hoje Autoridade Nacional de Protecção Civil
que, no formato actual, funciona apenas na cidade
do Porto. “A taxa de incêndios urbanos tem vindo a
reduzir, muito por causa desta aposta na preven-
ção, que garante uma intervenção rápida com os
meios à disposição”, assegura o comandante.

Com uma formação intensa, os Sapadores estão
também preparados para o combate ao fogo flores-
tal mas é no fogo urbano que reside a sua principal
actividade, uma vez que a área de actuação não
contempla malha florestal. No BSB, para além dos
200 elementos, trabalham ainda cerca de 50 civis
em funções administrativas e oficinas.

A actividade diária no quartel é sempre muito
intensa e a formação faz parte do quotidiano destes
homens. Os elementos de serviço passam as ma-
nhãs em formação teórica sendo que as tardes são
dedicadas à prática. Os que estão de piquete têm
de estar preparados para sair, a qualquer momento
que soe o alarme.

Situações reais

O sinal fez-se ouvir em todo o quartel. Poucos
segundos bastaram para que os quatro elementos
que constituíam o piquete reduzido se equipas-
sem e saíssem em marcha de urgência. Ao local
da ocorrência chegaram poucos minutos depois.
Um carro incendiado na via pública obrigou a uma
actuação rápida e a muitos cuidados, uma vez
que o risco de explosão era grande. “Depois de
extinto o fogo, há que verificar outros parâmetros
no sentido de certificar que o risco está comple-
tamente anulado”, explicou o subchefe António
Santos. Depois dessa garantia, os elementos aban-
donaram o local e o passo seguinte foi o de repor
a água nos tanques. Para isso, dirigiram-se a uma
das bocas-de-incêndio espalhadas pela cidade,
numa lógica da proximidade. “Quando regressa-
mos ao quartel, os tanques já devem ter o nível
de água reposto, até porque pode haver outra cha-
mada e temos de estar prontos a actuar de imedi-
ato”, refere António Santos, salientando que a
disponibilidade destes homens tem de ser per-
manente.
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Se o combate ao fogo, os desencarceramentos, a
limpeza de pavimento e as aberturas de portas são
as situações mais comuns, outras há que, por acon-
tecerem com menos frequência, obrigam a uma cons-
tante formação e actualização dos conhecimentos,
nomeadamente nas equipas de mergulho, apoio
médico-sanitário e nas de especialistas em aci-
dentes com matérias perigosas.

No rio com os mergulhadores

O relógio marcava aproximadamente as 19h45 de
um dia ameno do mês de Julho quando soou o alar-
me: um homem atirara-se ao rio da Ponte do Freixo.
A equipa de mergulhadores de serviço deslocou-se
de imediato ao local onde iniciou as buscas. Por

volta das 22h, já sem luminosidade e com falta de
visibilidade dentro de água, a operação foi interrom-
pida e retomada às primeiras horas da manhã se-
guinte. Duas equipas, constituída cada uma por três
mergulhadores, empenharam-se nas buscas e o cor-
po foi resgatado do rio por volta das 11h30. “Deli-
mitamos um perímetro que é batido exaustivamente
e que vai sendo alargado à medida que prosseguem
as buscas” explicou Leandro Queirós, um dos mer-
gulhadores no terreno que, juntamente com Luís Sil-
va e Carmelindo Rodrigues, integrava a equipa de
serviço à cidade e que nos acompanhou. “A falta de
visibilidade no rio Douro é o maior obstáculo ao
nosso trabalho”, refere Rui Silva, chefe dos mergu-
lhadores. Os sapadores são muitas vezes chamados
para acidentes deste género e a recuperação dos
corpos é quase sempre um sucesso. “Os nossos
mergulhadores são dos profissionais mais bem trei-
nados e são muitas vezes chamados para situações
complicadas, em diversas zonas, com maior inci-
dência no Norte do país”, assegurou o comandante.

Para colmatar o défice de elementos, o Bata-
lhão de Sapadores conta actualmente com um gru-
po de 30 formandos. A selecção é rigorosa e o
curso, que dura cerca de um ano, garante uma
formação intensiva. Os «recrutas» aprendem, as-
sim, a dar o máximo para estarem aptos a integrar
um grupo de «heróis».  


