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Agradecimento público – atividade Bombeiros por 5 dias 

 

Lourinhã, 15 de abril de 2019, 

  

Exmos. Senhores e Senhoras, 

Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã;  

Comandante dos Bombeiros Voluntários da Lourinhã; 

Corpo de Bombeiros Voluntários e Equipa de Intervenção Permanente; 

Presidente de Câmara Municipal e Vereador de Educação; 

Presidentes de Juntas de Freguesias Lourinhã e Atalaia, Ribamar, Sta Bárbara, Vimeiro; 

Diretor de Agrupamento AEDLV; 

Entidade Parceiras privadas;  
Comunidade Educativa da Lourinhã; 

 
 

Quando estas mães decidiram abraçar o projeto da Associação de Pais, longe estavam de 
pensar no quanto teriam que se envolver fisicamente e emocionalmente (para além do 
tempo, que não há valor algum que o pague) para atingir os objetivos que tanto se 
propunham. Acho que nem as mães o visionaram na altura, apenas quiseram avançar e 
ir à luta. Parece simples? É simples! Quando uma mulher quer algo, ela vai à luta com 

todas as suas forças e procura todas as soluções possíveis, não desiste… pode demorar 
algum tempo a realizar, mas não desiste… é o que se chama ser mãe.  
 
Nós não temos experiência, mas temos vontade de aprender, de mudar, de inovar, de 
criar e de trabalhar em conjunto com a escola, professores e instituições públicas e 
privadas, só têm que acreditar nestas mães e dar-lhes apoio, o resto será um caminho 
feito por uma equipa conjunta de trabalho e só assim poderá funcionar. 
 
O projeto “Bombeiros por 5 Dias” é fantástico! A anterior direção, liderada pela Dra. 
Mafalda Taborda, fez um excelente trabalho em lançar esta iniciativa e sem dúvida que 
deverá ser preservado pelas suas características socioeducativas:  

 
- Aquisição de competências em valores sociais: responsabilidade, autoconfiança, 
motivação, trabalho de equipa, respeito, solidariedade; 
- Formação Técnica de sensibilização de prevenção face aos incêndios e acidentes; 
- Formação em Suporte Básico de Vida; 
- Prevenção e Extinção de Fogo; 
- Disciplina e Educação Cívica. 
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Nesta 5º edição, lançou-se a iniciativa de dar voz à inclusão social de adultos com 
necessidades especiais da Adapecil e Cerci de Peniche, ambas as instituições aceitaram o 
desafio e foi um sucesso. Os nossos mini recrutas passaram com distinção a formação de 
suporte básico de vida aos novos recrutas especiais e a desigualdade foi vencida. 
 
Podemos dizer que não foi fácil, tivemos um grupo de 72 crianças + 18 adultos especiais, 
foi um trabalho intenso para os bombeiros, mães da associação, cozinheiras e auxiliares 
do agrupamento. Só posso dizer OBRIGADA, CONSEGUIMOS ORGULHOSAMENTE! 
 
Claro que jamais posso esquecer que parte do sucesso da atividade se deve também a 
todas as parcerias privadas que contribuíram com géneros alimentares, juntas de 
freguesias que apoiaram com equipa de som e jantares, câmara que ajudou com material 

para o buffet e águas, o agrupamento que cedeu as maravilhosas Cozinheiras e 
auxiliares para apoiar nas tarefas dos almoços, aos pais que contribuíram com géneros 
alimentares para o buffet e a cedência das instalações e equipamentos pela Associação H. 
dos Bombeiros. MUITO OBRIGADA! 
 
Mas o maior e mais valoroso agradecimento e nunca será suficiente é para os bombeiros 
formadores voluntários e as mães da associação pais voluntárias que tudo deram para 
cuidar daquelas crianças com amor e carinho num trabalho de equipa exemplar. 
 
Finalmente as nossas (filhas) fotografas amadoras meninas doces, simpáticas que 
deixaram as suas férias escolares para ajudar-nos nas fotografias e vídeos das várias 

atividades que ocorreram com as equipas. OBRIGADA A TODOS! 
 
A todos vós que participam connosco nesta aventura, continuem connosco e continuem 
a acreditar que é possível mudar, basta plantar a semente certa na altura certa. 
 
 
Obrigada pela vossa ajuda, apoio e colaboração, contamos convosco na próxima edição, 
a 6º! 
  
 

Com os melhores Cumprimentos, 
Silvia Pinela 
A Presidente 

 

 


