
90º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Silves – Parte I 

 

Os Bombeiros Voluntários de Silves comemoram no dia 15 de maio do corrente 

ano de 2016 o seu 90º aniversário, no entanto a sua existência remonta aos 

finais do século XIX, quando em março de 1896 um grupo de cidadãos silvenses 

fundou a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Silves. Vivia-se 

numa época em que a cidade era o principal centro da indústria corticeira do 

país e face às precárias condições de segurança os incêndios urbanos eram 

muito frequentes.   

A origem dos bombeiros perde-se nos tempos, remontando à antiga Roma em 

27 A.C., quando o imperador Caio Júlio César Octávio Augusto criou uma 

organização de combate ao fogo, a que deu o nome de “vigiles” que tinha como 

finalidade patrulhar todas as ruas da cidade, a fim de manter a ordem e impedir 

a origem de qualquer incêndio. 

Ao longo da história foi notória a escassez de meios e por isso houve imensas 

dificuldades em extinguir incêndios, especialmente aqueles de grandes 

proporções e de difíceis acessos. Para solucionar este problema, em 872 em Oxford, em Inglaterra, foi concebida uma 

lei que tinha como finalidade a criação de um toque de alerta, o qual era acionado sempre que houvesse qualquer 

suspeita de incêndio. O sinal tinha como objetivo a reunião dos meios necessários ao combate. 

Em Portugal a história dos Bombeiros remonta aos finais do século 

XIV quando D. João I, através da Carta Régia datada de 23 de 

agosto de 1395, tomou a iniciativa de promulgar a organização do 

primeiro Serviço de Incêndios de Lisboa, ordenando que: “…em 

caso que se algum fogo levantasse, o que Deus não queira, que 

todos os carpinteiros e calafates venham àquele lugar, cada um 

com seu machado, para haverem de atalhar o dito fogo. E que 

outros sim todas as mulheres que ao dito fogo acudirem, tragam 

cada uma seu cântaro ou pote para acarretar água para apagar o 

dito fogo”.   

No Porto os Serviços de Incêndio também funcionaram desde o século XVI, quando a Câmara numa reunião em 1513 

decidiu “eleger diversos cidadãos para fiscalizar se os restantes moradores da cidade apagavam o lume das cozinhas 

à hora indicada pelo sino da noite” e em 1612 ordenou que fossem distribuídos machados aos carpinteiros “para que, 

havendo incêndios, acudissem a ele com toda a diligência”. 

O termo “Bombeiro”, que está intimamente ligado às bombas de água, um dos 

equipamentos mais avançados para a época no combate aos incêndios, e que 

as Corporações consideraram da maior utilidade, surgiu, pela primeira vez, em 

Lisboa, no ano de 1734, e a necessidade de reunir o maior número de pessoas 

no combate aos incêndios levou a que a ajuda, considerada como um dever 

cívico, passasse a ser uma obrigação. 

Ao longo dos tempos fizeram-se consideráveis progressos, como a instalação 

dos primeiros quarteis, a aquisição de diverso material e equipamentos, bem 

como o surgimento de bombeiros remunerados. Assim, no final do século XIX 

surgem as primeiras Associações de Bombeiros Voluntários. 

A fundação dos Bombeiros Voluntários de Silves remonta ao início de 1896, 

quando em sessão camarária de 21 de fevereiro, sob presidência de José 

Teixeira Gomes, o senhor vice-presidente da Câmara, padre Bernardo José de 

Loureiro informou que “tendo sido convidado para assistir a uma reunião que 
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teve logar na noite de 20 do corrente mez e em que foi nomeada uma Commissão para angariar por meio de 

subscripção aberta entre os principaes proprietarios, negociantes e industriaes d’esta cidade os recursos necessarios 

para a compra d’uma bomba d’ incendios e respectivo material, bem como para a organisação d’um Corpo de 

Bombeiros Voluntarios, a referida Commissão se lhe havia dirigido, na qualidade de Vice-Presidente da Camara 

pedindo para esta Corporação contribuir tambem para o indicado fim, o que lhe cumpria participar para seu 

conhecimento e devidos efeitos”.   

Passando em 

seguida a vereação 

a discutir este 

assunto e 

reconhecendo “a 

necessidade de se 

montar n’esta 

cidade o serviço 

d’estruição 

d’incendios o que é 

uma das despesas 

obrigatorias do 

municipio, 

deliberou, por 

unanimidade, 

contribuir com a 

quantia de duzentos 

cincoenta mil reis 

para auxiliar a 

compra da bomba e 

mais material 

necessario para o 

indicado serviço, 

sendo para 

lamentar que as 

circunstancias 

financeiras do 

municipio não lhe 

permittam 

contribuir com 

quantia mais 

elevada, ou antes 

manter só por si 

este serviço, como 

era desejo de toda a 

Vereação”. 

A Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Silves foi então fundada no mês de março desse mesmo ano, 

com o lema «Vida por Vida». Da primeira direção, constituída por membros de famílias ilustres silvenses, fazia parte: 

Francisco d’Assis Mascarenhas Grade (presidente), Neutel Augusto Marreiros (secretário) e Manuel de Vasconcellos 

(tesoureiro). Foi seu sócio fundador n.º 1 Alberto Pereira Taveira de Magalhães e 1.º comandante da corporação 

António de Mascarenhas Júdice e 2.º comandante António de Matos Correia Teles. No que respeita ao seu corpo de 

efetivos era composto essencialmente por operários das fábricas de cortiça.   



Na sessão de Câmara de 17 de abril de 1896 

foi presente ofício da referida associação 

perguntando “quando podem receber a 

quantia com que este municipio subscreveu 

para compra do respectivo material”. A este 

pedido respondeu a vereação “que logo que 

se acha approvado o orçamento ordinario 

d’este municipio para o actual anno civil 

mandar-se-ha pagar a quantia com que a 

Camara subscreveu para a compra do 

material de incendios”. 

Um mês depois, na sessão de 8 de maio, 

tendo a Associação dos Bombeiros 

Voluntários solicitado à Câmara a cedência 

de uma casa onde pudessem recolher a bomba de incêndio, o carro do material e mais utensílios foi deliberado 

“ceder a caza onde se acha actualmente o açougue, logo que o mesmo se possa mudar para a casa onde funciona a 

repartição de fazenda”. Deste modo, a Câmara cedeu para quartel e sede da direção o edifício situado na atual rua 25 

de Abril, nas instalações ocupadas pela Cruz Vermelha. 

A 14 de outubro de 1897 os Bombeiros Voluntários foram convidados a integrar a guarda de honra do rei D. Carlos e 

da rainha D. Amélia aquando da sua visita ao Algarve e 

passagem por Silves.   

Durante a primeira década de existências os soldados da paz 

tiveram um importante papel na sociedade silvense, uma vez 

que a cidade assistia a um período de surto industrial e o 

consequente aumento da massa populacional. No entanto, 

como as questões de segurança nas fábricas de cortiça eram 

praticamente inexistentes e o manuseamento de produtos 

inflamáveis reiterado os incêndios eram muito frequentes. 

Pese embora esta realidade, a corporação foi decaindo e na 

primeira metade de 1908 a Associação de Bombeiros Voluntário 

de Silves estava moribunda, levando à sua extinção. Deste 

modo, durou cerca de doze anos a primeira fase dos Bombeiros 

Voluntários de Silves. 

Assim, na sessão ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 22 de julho de 1908,sob a presidência de António 

Manuel Pereira Caldas “Achando-se desorganisado o corpo de bombeiros voluntarios d’esta cidade e em completo 

abandono o material 

respectivo, foi 

deliberado por proposta 

do Snr. Vereador Luiz 

Mascarenhas, que a 

Camara tomasse a 

iniciativa de mandar 

recolher todo o 

equipamento e 

material que se acha 

disperso, reunindo-o na 

casa onde se acha 

recolhida a bomba e 

carro de material, 

diligenciando a 
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formação d’um novo corpo de bombeiros, sob a fiscalisação e direcção da Camara”.   

Dez anos depois, na sessão da Comissão Administrativa de 24 de junho de 1918, sob a presidência de João Domingos 

Alves, resolveu-se oficiar José Álvaro Marques (pai do pintor Bernardo Marques), anterior comandante da 

corporação, depois de António Mascarenhas Júdice, para que “entregasse ao Fiscal de Via e Obras a casa que serviu 

ao quartel dos bombeiros, de que aquele está na posse, bem como todos os utensilios e materia na posse do mesmo 

senhor e de que a Camara precisa urgentemente para se organisar um inventario indispensavel”. 

Encontrando-se a Câmara na posse dos utensílios da antiga corporação de bombeiros, na sessão da Comissão 

Executiva de 28 de março de 1921, sob a presidência de Henrique Martins, resolveu “que para o futuro o carro da 

bomba da antiga corporação de Bombeiros desta cidade e que é hoje propriedade desta Camara, seja cedido para 

actos que de qualquer modo possam solenisar quaisquer acontecimentos historicos ou patrioticos, ou representem 

homenagem para cidadãos, que, pelos seus actos e qualidades se imponham á consagração publica ou que dentro do 

Municipio desempenhem ou tenham desempenhado funções que os tornem dignos dessa homenagem”. 

Quinze anos depois do início do interregno, na sessão da Comissão Executiva de 30 de julho de 1923, sob a 

presidência de Sebastião Roldam Ramalho Ortigão, o vereador Sousa Gago referenciou a “necessidade de se 

organisar n’esta cidade uma corporação de bombeiros voluntários resolvendo, por unanimidade, a Comissão 

encarregar o referido vereador da organização da referida corporação, para o que, alem d’um subsidio especial que, 

oportunamente, votará, porá tambem á sua disposição todo o material que ainda existe e pertenceu á antiga 

corporação de bombeiros”. 

No entanto, só três anos depois, a 15 de maio de 1926 é que se encontraram reunidas as condições necessárias para 

a organização de um Corpo de Bombeiros Voluntários em Silves, o qual foi apresentado à Comissão Executiva, 

presidida pelo mesmo Sebastião Roldam Ramalho Ortigão, na sessão de 24 de maio, aquando da exposição de um 

ofício da Comissão Organizadora dos Bombeiros Voluntários de Silves “pedindo auxilio moral e material desta Camara 

no sentido de ser levado a bom termo a organisação daquela corporação”. 

A vereação deliberou “louvar a iniciativa da construção dum Corpo de Bombeiros Voluntários nesta cidade, 

verbalmente exposta pelo senhor Doutor Jose Emílio Mendonça Vila Lobos que, apresenta num oficio da Comissão 

organizadora dessa Corporação em que se pede a coadjuvação deste Municipio, tendo o senhor presidente, em nome 
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da Comissão Executiva, manifestado a sua 

satisfação para ver em via de solucionar-se um 

assunto que ha muito preocupa esta Camara, e 

afirmando, por isso, que, por parte da mesma 

Comissão Executiva, podem todos contar não só 

com toda a boa vontade, como tambem com o 

auxilio material que fôr compativel com a 

situação economica do Municipio, tendo nesta 

ordem de ideias a Comissão Executiva, resolvido, 

desde já, pôr a disposição da referida 

Corporação as casas necessarias a instalação do 

quartel e sede, propôr ao Senado Municipal, em 

sua proxima sessão, a inscrição nos futuros 

orçamentos, dum subsidio anual de dez mil 

escudos, destinado á reconstrução e aquisição de material para a mesma Corporação. A Comissão e o lançamento do 

máximo do imposto a que estão por lei sujeitas as Companhias de Seguros e que reverterá, na sua totalidade, a favôr 

da mesma Corporação. A Comissão resolveu propôr ao Senado Municipal a cedencia do material existente e 

pertencente à antiga Corporação de Bombeiros, à nova corporação, ficando estabelecido que tanto o material 

cedido por esta Câmara, como tudo o que de futuro venha a ser adquirido pela nova Corporação de Bombeiros, 

ficará sendo propriedade da Camara Municipal, quando, porventura a referida Corporação deixar de existir”. 

Desta forma estava restaurada a Corporação de Bombeiros de Silves, agora denominada 

Corporação Voluntária de Salvação Pública – Bombeiros Voluntários de Silves, iniciando de 

imediato o seu trabalho. Os seus fundadores foram José Emílio Mendonça Vila Lobos, Afonso 

Dias da Silva, António Marques e António Tomé, sendo nomeado comandante instrutor José 

Cruz.   

Pouco depois, na sessão da Comissão Executiva de 7 de junho, foi dado conhecimento, 

através de ofício da referida corporação, que achavam-se “já na posse do material da antiga 

Corporação de Bombeiros e estranhando que esta Camara ainda não tenha ordenado as 

obras prometidas referentes a adaptação do quartel e sede daquela corporação , 

comunicando mais ter recebido o orçamento do material a adquirir para a nova corporação e 

que importa em vinte mil escudos, em vista do que pede para esta Camara informar, se 

dentro de curto prazo pode dispor de seis mil escudos, importancia que falta para a aquisição 

do referido material”. Analisando o assunto, foi deliberado informar que “devido à incertesa 

e pouca estabelidade, que a presente situação oferece para esta Camara, não pode a mesma tomar qualquer 

compromisso quanto à importancia de que aquela corporação necessita para a aquisição de material visto não ter 

qualquer verba em orçamento para esse fim”. Viviam-se momentos de indefinição política advinda do Movimento 

Militar de 28 de Maio de 1926, ocorrido dias antes e eles eram bem patentes na resolução tomada. 

Ainda assim o assunto transitou para a 

reunião de Câmara no dia 21 de junho, 

presidida por António Vaz Mascarenhas, na 

qual usando da palavra o presidente da 

Comissão Executiva “é de parecer que a 

Camara deve dispensar a tão louvável quão 

humanitaria iniciativa, todo o auxilio 

pedido, tanto mais que em toda a parte 

estes serviços quando não estão 

diretamente a cargo dos Municipios são 

subsidiados por estes; propondo nestas 

circunstancias para que a Camara sancione 

a deliberação já tomada pela Comissão 

Executiva relativa à adaptação do quartel e 
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sede daquela corporação 

em casa apropriada, bem 

como a entrega à mesma 

corporação de todo o 

material devidamente 

reparado que pertenceu á 

antiga Corporação de 

Bombeiros desta cidade; 

mais propôs para que seja 

concedida à referida 

Corporação de Bombeiros 

um subsidio anual de dez 

mil escudos, destinados à 

aquisição do material 

necessario ao serviço da 

mesma corporação e bem 

assim para que nos termos 

do artigo decimo primeiro 

da lei 1453, sejam 

coletadas as companhias 

de seguros, com o imposto 

de dez por cento sobre a 

importancia dos premios 

de seguros efetuados neste 

concelho pelas mesmas 

Companhias”. O vereador 

Manuel Joaquim Sequeira 

Júnior também usou a 

palavra, contudo apesar de 

concordar “que a Camara 

deva auxiliar iniciativas 

desta natureza, acha 

exagerada a importancia 

do subsidio proposto pelo 

senhor presidente da 

Comissão Executiva, 

discordando tambem dos 

serviços de adaptação da 

casa destinada ao quartel e 

sede da referida Corporação de 

Bombeiros, que, diz prejudicar a 

estetica do edificio”. Não havendo 

quem mais quisesse fazer uso da 

palavra o senhor presidente 

submeteu à votação da Câmara a 

proposta do senhor presidente da 

Comissão Executiva “sendo a mesma 

proposta aprovada por 

unanimidade, na parte respeitante à 

entrega do material da antiga 

Corporação à nova Corporação de 

Bombeiros Voluntários desta 

cidade, e ao lançamento do imposto 
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de dez por cento sobre os premios de 

seguros efetuados neste concelho pelas 

respetivas Companhias de Seguros; e por 

maioria, na parte relativa ao subsidio de 

dez mil escudos anuais, destinado à 

aquisição de material necessario aos 

serviços da Corporação, e á adaptação e 

instalação do quartel e sede destinada á 

mesma Corporação”.   

Entretanto e na sequência do 28 de Maio 

foram os executivos substituídos e 

nomeadas comissões administrativas. 

Assim, na sessão da Comissão 

Administrativa, realizada no dia 5 de 

agosto de 1926, presidida por Aníbal 

Sant’Ana, compareceu o Dr. Vila Lobos, 

enquanto presidente e representante da 

Corporação de Bombeiros, dando 

conhecimento de que se encontravam já 

aprovados os estatutos da referida 

corporação, os quais submeteu à 

apreciação da Comissão que resolveu 

“indicar para representar esta Camara 

junto da mesma Corporação o vogal 

senhor Albumino d’Encarnação Mira”. 

Deste modo, estava restaurada a 

corporação silvense de Bombeiros 

Voluntários.   

 

(continua) 
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