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NOTA À IMPRENSA 
 

Câmara Municipal de Sines homenageia Bombeiros 
Voluntários com exposição “A Vida nas Mãos” 

 
A Câmara Municipal de Sines apresenta, a partir de 16 de Novembro, no foyer -1 do Centro de 
Artes de Sines, a exposição “A Vida nas Mãos: História dos Bombeiros Voluntários de Sines”.  
 
Realizada a propósito das comemorações do 66.º aniversário da associação, que se comemora a 
1 de Dezembro de 2009, a exposição traça uma perspectiva histórica sobre a actividade e  o 
património humano de uma das mais antigas e socialmente relevantes colectividades do 
concelho de Sines. Recorrendo a uma colecção de objectos antigos e a um vasto espólio 
fotográfico, homenageia-se todos os aqueles que, em naufrágios, incêndios e no apoio diário aos 
doentes, serviram a comunidade ao longo de décadas com o seu esforço benemérito. 
 
A exposição está patente até 6 de Dezembro e pode ser visitada todos os dias, entre as 14h00 e 
as 20h00, com entrada livre. No dia 1 de Dezembro, às 10h00, será objecto de uma visita guiada 
e de uma recepção oficial integradas nas comemorações do 66.º aniversário da associação. Às 
11h30 do mesmo dia, no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros Voluntários, é lançada uma 
publicação elaborada pelos serviços do Arquivo Histórico Arnaldo Soledade com a história da 
colectividade e o seu arquivo definitivo. 
 
O associativismo voluntário é uma realidade da segunda metade do século XIX. Em 1868, em 
Lisboa, um grupo de amigos criou o primeiro corpo de bombeiros voluntários português, 
movimento que irá expandir-se nos anos seguintes. Além das actividades relacionadas com o 
combate a incêndios, rapidamente as associações alargaram as suas funções, prestando serviço 
no que concerne à saúde e ao socorro a náufragos. Outras actividades, de cariz social e lúdico, 
são as criações de bandas de música, de bibliotecas, de salas de leitura, e a organização de 
espectáculos e de actividades pedagógicas. 
 
A Associação dos Bombeiros Voluntários de Sines foi fundada no dia 1 de Dezembro de 1943. 
Além das funções relativas à sua missão, os Bombeiros Voluntários de Sines foram responsáveis 
por uma biblioteca, fundada em 1989, e uma fanfarra, criada em 1980 e ainda hoje em plena 
actividade. O actual quartel (o quarto da sua história) foi inaugurado no dia 2 Fevereiro de 1985. 
Em 1988, tiveram início as emissões da Rádio Sines a partir do seu quartel.  
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


