
1 
 

  MUNICÍPIO DO BARREIRO 
  ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÃO 
Nº 56/2010 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA (DE CONTINUAÇÃO) DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO 2010 
 

Voto de Reconhecimento no Combate aos Fogos 

Temos vindo a assistir a mais um verão quente que têm devastado as nossas florestas. As altas temperaturas, a falta 
de estratégia do Governo em relação as florestas, a falta de limpeza das matas e a mão criminosa têm contribuído 
para a deflagração de centenas de fogos que assolam todo o país. 

Vila Real, Valongo, São Pedro do Sul, Geres, Penamacor, Guarda, Moção, Sintra, Pombal, Penacova, são alguns dos 
Concelhos bastante afectados pelos fogos que devastaram, e ainda devastam, o nosso território deixando um rasto 
de pó e destruição e causando prejuízos incalculáveis. 

Na principal mancha florestal do concelho do Barreiro, a Mata da Machada, apesar do cumprimento das suas 
obrigações pela AFN e pela Autarquia, respectivamente na limpeza e prevenção, foram vários os incêndios que lá se 
verificaram.  

Felizmente valeu a rápida intervenção das corporações de bombeiros aos vários focos de incêndios que lá 
deflagraram, provavelmente com origem criminosa, que ocorreram na Mata da Machada. 

É também de assinalar que o Corpo de Fuzileiros, numa acção inovadora em Portugal, ajudou no patrulhamento e 
na vigilância da Machada, sendo meritória e relevante a sua acção. 

Perante os factos relatados, a Assembleia Municipal do Barreiro, reunida a 1 de Setembro de 2010: 

Presta solidariedade a todas as vítimas dos fogos que devastaram o país no verão de 2010; 

a) Elogia e presta homenagem a todas as Corporações de Bombeiros do Pais; 
b) Agradece o trabalho e esforço das Corporações de Bombeiros do Concelho do Barreiro; 
c) Reconhece e agradece a acção e o esforço da Escola de Fuzileiros Navais na vigilância contra incêndios da 

Mata da Machada; 
d) Exige ao Governo o reforço do Programa Jovens Voluntários para as Florestas, do IPJ, que sofreu, no 

corrente ano, cortes incompreensíveis e inadmissíveis. 
 

Aprovada por unanimidade 

 

O Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro 

 

Frederico Pereira 
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