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SECÇÃO: Sociedade  

Álvaro Monteiro é o primeiro oficial superior 
Bombeiros da Sertã são orgulho do distrito 
 
Foi dia de grande festa e de muito orgulho para o Corpo de Bombeiros Misto da Sertã. Uma 
nova equipa de comando, o primeiro oficial superior e os novos chefes e sub-chefes dos 
bombeiros deram o mote para a comemoração, não faltando uma nova viatura. 
 
O Corpo de Bombeiros Misto da Sertã esteve em festa no passado domingo, dia 30, altura em 
que tomaram posse os dois novos elementos de comando: o segundo comandante e o adjunto, 
respectivamente, Alexandre Silva e Hélder Carvalhosa. 
Uma cerimónia onde foi, igualmente, distinguido Álvaro Monteiro, que recebeu o galão mais 
distinto da carreira de Bombeiro, o de oficial superior, de resto o primeiro a ser atribuído no 
distrito. 
“Não é por mero acaso que surge esta distinção. Muito poucos têm estas condições, estes 
requisitos, os anos de trabalho e dedicação que ele teve sempre nos bombeiros”, disse Rui 
Esteves, comandante operacional distrital. 
E já que a farda era de gala, a festa serviu, ainda, para entregar as divisas de chefe e sub-
chefe aos bombeiros recentemente formados. 
“Nesta altura em que os bombeiros estão no terreno são necessárias estas chefias 
intermédias. São as primeiras a assumir o comando, por isso, têm muita responsabilidade”, 
continuou Rui Esteves. 
Uma cerimónia de muita emoção e que foi aproveitada para apresentar a nova viatura de 
combate, uma prenda da empresa de paletes, a Palser, sedeada no concelho. 
A direcção da Associação Humanitária dos Voluntários da Sertã aproveitou, ainda, a ocasião 
para distinguir com o título de sócios beneméritos Vergílio da Costa e Silva, empresário de 
construção civil, e António Figueiredo Fernandes, responsável da Palser. 
A formação foi uma das palavras que esteve mais em destaque nos discursos das entidades 
presentes. E o comandante operacional distrital destacou que “vale a pena continuar a fazer 
formação. Servir, servir bem, servir com qualidade, empenho e abnegação é o principal 
objectivo das corporações”, referiu. E acrescentou, dirigindo-se ao comandante Pedro Nunes, 
que “a Sertã tem sorte em ter bom equipamento material, mas sobretudo em ter bons meios 
humanos e bem preparados”. 
No mesmo sentido foram as palavras da Governadora Civil. “É notável a forma como este 
Corpo de Bombeiros tem vindo a crescer que é, no fundo, o resultado da formação em que tem 
apostado. É bom sabermos que os bombeiros da Sertã estão cada vez mais qualificados nas 
suas habilitações profissionais, nas suas habilitações académicas, mais qualificados na forma 
de trabalhar”, reiterou Maria Alzira Serrasqueiro. 
Para a governadora esta corporação orgulha todo o distrito, desejando que continuem nesta 
senda. Porque, para ela, “é com a formação e com a qualificação que podemos marcar a 
diferença”. 
Maria Alzira Serrasqueiro anunciou que o Governo Civil vai distribuir esta semana 
Equipamentos de Protecção Individual, tendo em conta a Gripe A e que servirá, igualmente, 
para protecção em caso de doenças contagiosas. “É um equipamento novo em Portugal, que 
os bombeiros do distrito vão estrear, e que só os americanos conhecem. Quero que os 
bombeiros tenham as melhores condições”, adiantou. 



Por outro lado, teve palavras de apreço para com os empresários presentes e que tanto apoio 
têm dado à corporação da Sertã. Recordou que, para além da viatura entregue pela Palser, 
chegarão, em breve, duas outras viaturas, novas, comparticipadas pelo Governo Civil. 
O presidente da Câmara mostrou-se também orgulhoso por ter no seu concelho duas 
corporações tão distintas: a da Sertã e a de Cernache do Bonjardim. “A população do concelho 
pode estar descansada porque vocês põem sempre o seu interesse, até acima das vossas 
vidas”, referiu José Paulo Farinha. 
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