
 
 
 

Saudação 
 

133º Aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures 

 

Fundada a 26 de Junho de 1887 por uma comissão encabeçada pelo Comandante Fernando 

Augusto de Lacerda e Mello, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures 

(AHBVL) comemora hoje o seu 133º aniversário. 

 

Amplamente condecorada pelo seu inquestionável contributo à sociedade, a AHBVL 

distingue-se pela dedicação e altruísmo na sua incessante missão de ajudar o próximo. 

 

Da AHBVL faz parte um valioso Corpo de Bombeiros, destinado entre outros ao serviço de 

incêndios, socorro de feridos, socorro de doentes, bem como à proteção, por qualquer forma 

ao seu alcance, de vidas humanas e bens. Os homens e mulheres das suas fileiras 

representam o expoente máximo do sacrifício pessoal em prol do bem comum, encarnando e 

representando na sua plenitude o lema Vida Por Vida. 

 

A AHBVL conta ainda com uma centenária Banda de Música, que tem como missão a 

divulgação cultural através de concertos, procissões, desfiles, entre outros, bem como a 

promoção da formação cultural das populações que serve. A Banda de Música representa 

ainda a AHBVL em actos solenes, concursos e festivais. Extensamente condecorada a nível 

nacional e internacional, a Banda de Música da AHBVL é considerada uma referência no 

panorama das bandas filarmónicas em Portugal. 

 

Durante a sua longa história, a AHBVL viveu dois breves períodos de inactividade durante a 

primeira metade do século passado, conseguindo sempre reinventar-se e reerguer-se de 

forma exemplar e em prol da população que serve. 

 

Num período tão conturbado como aquele em que vivemos, o exemplo de dedicação da 

AHBVL é inestimável. Tal como no passado, os seus operacionais mostram ser bem 

sucedidos na adaptação a uma nova realidade, nunca deixando de garantir que uma resposta 

pronta e eficaz chegue a todos os quantos dependem do seu auxílio neste período de 

pandemia. 

 



 
 

 

Saudar a AHBVL no seu aniversário é enaltecer a sua história e o seu serviço para com o 

próximo. É celebrar a partilha, a disponibilidade, o rigor e a competência com que 

desempenha a sua Missão. 

 

Que o seu lema Sempre do seu lado seja sempre dignificado por todos os constituintes desta 

assembleia e por todos habitantes desta freguesia. 

 

 

A Bancada do Partido Social Democrata solicita que a presente saudação seja: 

- Enviada ao cuidado da Direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures 

 - Afixada nos locais de divulgação da Junta de Freguesia de Loures 

 

Loures, 26 de Junho de 2020 

 

Os eleitos do PSD na Assembleia de Freguesia de Loures 

 


