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A partir da experiência acumulada durante 43 anos na gestão de áreas de montanha e no 
combate a incêndios florestais, verificamos a recorrência quer dos locais onde se localizam os 
repetidos incêndios quer mesmo das áreas ardidas. Aquilo que na generalidade são pequenos 
incêndios que combatidos devida e atempadamente e que oficialmente são denominados de 
“fogachos” poderiam caso as condições o permitissem ser o inicio de grandes incêndios. 

Quando em 1972 iniciamos funções no Parque Nacional da Peneda Gerês encontramos 
uma estrutura de prevenção e combate aos incêndios florestais semelhante a todas aquelas que 
existiam nas diversas Administrações Florestais. As áreas de montanha estavam divididas em 
cantões, cada um deles da responsabilidade de um Guarda Florestal e de um Rondista que numa 
disponibilidade total vigiavam toda a área do cantão e capataziavam todos os trabalhos de 
silvicultura. Tinha assim cada Administração Florestal para além do corpo de guardas um 
Engenheiro Silvicultor ou Regente Florestal um Mestre Florestal que numa cadeia hierárquica bem 
definida coordenavam todos os trabalhos. 

Em cada Administração, que no caso do PNPG lhes chamávamos Delegações, existia uma 
ou mais Brigadas de Incêndios composta por funcionários que nas alturas de condições propícias 
aos incêndios eram colocados de atitude exclusiva de combate a incêndios florestais. O seu 
profundo conhecimento do terreno, das acessibilidades e do seu estado, densidade e altura dos 
povoamentos conjugado com a enorme capacidade do uso de ferramentas manuais, permitia-lhes 
uma atuação certeira que, não procurando o ataque direto, por regra era eficaz na rápida extinção 
dos incêndios. 

 

Cerca de 20 homens comandados por um Guarda Florestal.

Permanência total 24 sobre 24 horas sendo permitido aos casados
dormir uma vez por semana em casa.

Quarteis colocados no coração das principais manchas florestais em
locais de boa visibilidade. No Gerês duas Brigadas ( a dos Velhos e a
dos Novos) que não eram colocadas em quartel ficando “Á
chamada” nas suas residências.

Habilidade no uso de ferramentas, grande conhecimento da área.

Em suma conhecimento do terreno, disponibilidade total,
facilidade de deslocação, uso do mínimo de equipamento, mas o
máximo do corpo e da arte.

Brigadas Florestais (1972 – 1980)
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Com cerca de 22 elementos, sendo um deles um o guarda florestal e outro o motorista, 

tinham uma atuação bem coordenada rodando de posições entre o abrir de fachas de contenção, 
o apoio com batedores ao contrafogo feito pelo chefe ou por elementos mais experientes e por 
posição mais recuada na linha de vigilância a reacendimentos. Estes “harmónios” escolhendo os 
locais mais apropriados e por vezes em linhas de milhares de metros fechavam por completo os 
incêndios. Populares e outros funcionários iam preenchendo as linhas procedendo aos rescaldos e 
vigilância. 

O verão de 1975, chamado de “verão quente” pela luta politica então travada, foi na 
realidade uma das épocas onde temperaturas elevadas conjugadas com períodos muito grandes 
de secas e dias contínuos de vento de leste levaram á ocorrência de Grandes Incêndios 
Florestais. Durante semanas coordenamos o combate a grandes incêndios quer na Serra do 
Gerês quer na Serra da Cabreira. O fogo já em 1974 tinha ameaçado entrar na Mata do Cabril 
com um grande incêndio na Serra Amarela. Nessa fase e nesses incêndios o apoio exterior, 
apesar de muito limitado, era dado por bombeiros e militares. 

A partir dos anos 1979, no caso do PNPG, o combate aos incêndios florestais fica 
definitivamente entregue aos bombeiros sendo desmanteladas as Brigadas de Incêndios 
passando os trabalhadores do Parque a dar apoio. 

Após o grande incêndio de Covide em 1984, onde arderam cerca de 2000 ha, surge em 
1989 aquele, que quanto a nós, foi o mais devastador e danoso dos grandes incêndios da região 
que aqui chamamos de Incêndio Rio Caldo / Bouça da Mó, mas que por norma gostamos de 
chamar “Incêndio da Lixeira”. Na realidade este grande incêndio é o resultado de três que se 
juntam tendo sido um deles e o inicial aquele que deflagrou junto á Lixeira da Vila do Gerês. 

 

1984

1989

 
Figura 1. Cartografia dos grandes incêndios de 1984 e 1989 da Serra do Gerês. A vermelho os 
três distintos focos de incêndio, sendo aquele que aparece ao centro o foco inicial junto á antiga 

Lixeira da Vila do Gerês. 
 
Este grande incêndio de 1989 foi sem dúvida um dos mais violentos e danosos que 

percorreu a Serra do Gerês. As marcas por ele deixadas chegam aos dias de hoje sendo a 
recuperação que muitas vezes se verifica noutros casos aqui deveras impossível. A perda da 
melhor mancha de pinheiro bravo do país, o alastramento da mancha de mimosas e das áquias 
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bem como a erosão e os danos causados em todo o nicho ecológico são sem dúvida 
irrecuperáveis. O fogo passeou pela Mata de Albergaria atingindo uma boa área da floresta de 
carvalhal. Para todos quantos trabalhávamos no Parque Nacional da Peneda Gerês o sentido de 
revolta era enorme. O crime cometido, conforme conclusão do Guarda Álvaro Branco no seu auto 
de incêndio (fig. 2), peca apenas por não ser mais explicito pois para além de indicar a causa 
como queima de origem criminosa poderia ir mais além apontando os seus responsáveis.  

 

 
Figura 2. Fichas de incêndio levantadas pelo Guarda da Natureza Principal Álvaro Fernandes 

Branco. 
 
A área indicada nos autos é de 2650 ha, mas dada a extensão e dificuldades de medição 

pensamos que tal como é referido em vários documentos da época terá ultrapassado os 3000 ha. 
O governo, numa ação de imagem, decreta que toda a madeira ardida não poderia ser 

vendida a madeireiros em asta pública como norma habitual pelo que foi criado um “parque de 
madeiras” na Serra da Cabreira e feito o corte e extração por parte do Estado. Foi sem dúvida o 
negócio mais ruinoso a que assistimos pois o preço final da madeira em lote acabou por ser 
inferior ao valor em pé. 

Vários foram os grandes incêndios após 1989, mas um dos que maior dimensão e danos 
causou foi o incêndio de Agosto de 1998 que varreu 5000 ha de floresta na serra da Cabreira. 
Estava-mos em plena EXPO 98 e as chamas aproveitando-se da estiagem mas sobretudo da 
alguma descoordenação quer das forças de combate quer das outras entidades lavraram a seu 
belo prazer acabando por se apagarem por si próprias naquilo que são sus os limites naturais. 
Tudo quanto foi poupado nos grandes incêndios de 1975 é agora de forma ligeira deixado 
consumir. Conhecedores da Serra da Cabreira, das suas belezas e potencialidades, foi para nós 
um erro coletivo injustificável de desleixo e abandono. Após 26 anos de serviço no Parque 
Nacional da Peneda Gerês a resolução estava tomada: Tomada de posse como Responsável pelo 
Sector de Gestão do Património Florestal de Vieira do Minho e Abadia. 

Apesar das dificuldades dos anos de 2003 e 2005, onde o país foi recordista em área 
ardida, a área sob a nossa responsabilidade de gestão não sofre incêndios significativos. Fruto do 
trabalho incansável dos funcionários dos serviços florestais e de uma excelente articulação com os 
bombeiros, todas as ocorrências que ano após ano foram surgindo, acabaram por ser rápida e 
eficazmente dominadas. 
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Talvez devido a esse fato novo desafio nos é lançado: convite do então Ministro da 
Administração Interna Dr. António Costa para o cargo de 2º Comandante Operacional Distrital.  

A aceitação é imediata!!! O puder contribuir para diminuir aquilo que é considerada uma das 
maiores tragédias nacionais não poderia da nossa parte ter uma recusa. 

Logo após a tomada de posse e numa correria sobretudo na área da formação com cursos 
de Posto de Comando, Estado Maior, Incêndios Florestais, entre outros, somos deparados com a 
elaboração (no prazo de 8 dias) de um relatório sobre um incêndio em Valdozende - Terras de 
Bouro com a área de 194 ha, dos quais 42 de povoamentos e o restante de matos. Esta 
ocorrência que aparecia no SGIF, não tinha sequer sido aberta no Comando Distrital nem tão 
pouco tinha sido enviado para ela qualquer meio dos bombeiros ou de outra força. Na realidade 
ela tinha ocorrido e o obrigatório REIF, Relatório Especial de Incêndios Florestais com alguma 
dificuldade sobretudo na parte referente á cartografia teve de ser feito. 

No dia 4 de Junho de 2006, ainda em fase de preparação para a chamada “Época de 
Incêndios” surge o Grande Incêndio de Fragoso em Barcelos. A verificação das insuficiências e 
das falhas no Dispositivo constata com a área ardida: 2537 ha sendo 1757 ha de povoamento na 
sua generalidade de eucalipto com idades entre os 15 e os 30 anos. Após quase uma semana de 
combate e de um mediatismo desabitual procedemos á análise e estudo da ocorrência concluindo 
que num raio de 8 km em torno do ponto de origem tinha havido, desde o dia 4 de Janeiro, 74 
tentativas de fogo posto!!! Tratava-se por parte dos proprietários florestais da vontade de através 
do fogo proceder ao controlo de uma praga do Eucalipto. 

 

1757 ha Povoamentos
780 ha Matos

2537 ha 

Barcelos /Fragoso
4 de Junho 2006

 
Figura 3. Cartografia do Grande Incêndio de Fragoso – Barcelos. 

 
Esta ocorrência, marcante pelo inesperado no início das funções de 2º Comandante Distrital 

despertou continuamente o melhor dos nossos interesses, quer pelo estudo de caso então 
elaborado, quer pelo REIF enviado superiormente. Em finais da primavera de 2010, procedemos 
ao estudo da área ardida no sentido de proactivamente serem verificadas as condições naturais 
para a repetição da ocorrência. Juntamente com o então Adjunto do Comando Distrital, Eng. 
Armando Silva e com o 2º Comandante dos Bombeiros de Esposende, Manuel Pinto, percorremos 
toda a área e concluímos que pelo desenvolvimento arbóreo dos povoamentos antes de 2013 não 
existiria um potencial risco de um grande incêndio. Erro de cálculo dos três operacionais já que no 
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ano de 2012 o grande incêndio se repete e agora com uma área de 1886 ha (1711 ha + 175 ha). 
Desconhecemos neste caso as causas e motivações. 

Mas voltemos ao ano de 2006 onde após aquele início de Junho, com a grande ocorrência 
de Fragoso, se verificou apenas na primeira quinzena de Agosto um período de dias consecutivos 
de risco máximo de incêndio que vieram a tornar infernal quer os Distritos de Braga e Viana do 
Castelo quer a vizinha Galiza. Em Viana do Castelo era o Grande Incêndio do Mezio que já 
lavrava a mais de uma semana e na Galiza os incêndios eram tantos e tão grandes que 
mereceram o apoio de combatentes portugueses. 

 

Dia
Distrito

Braga Porto Viana Vila Real Aveiro

1 de Agosto 3 3 3 3 3
2 de Agosto 4 3 3 3 3
3 de Agosto 4 4 4 3 3
4 de Agosto 5 4 4 4 3
5 de Agosto 5 4 4 4 3
6 de Agosto 5 4 4 4 3
7 de Agosto 5 5 5 5 4
8 de Agosto 5 5 5 5 4
9 de Agosto 5 5 5 5 4

10 de Agosto 5 5 5 5 4
11 de Agosto 5 5 5 5 4
12 de Agosto 5 5 5 5 4
13 de Agosto 5 5 5 5 4
14 de Agosto 5 5 5 4 3
15 de Agosto 4 4 4 4 3

5 Risco Máximo

4 Risco Muito Elevado

3 Risco Elevado

Risco de Incêndio Diário por Distrito na Primeira Quinzena de Agosto de 2006

 
Figura 4. Risco de Incêndio na primeira quinzena de Agosto de 2006 

 
Em função das notícias do Mezio e da Galiza e do número crescente das ocorrências no 

Distrito de Braga, foram tomadas uma série de diligências no sentido de alertar e preparar os APC 
e em particular as forças do Dispositivo. 

Nesse sentido o Comando Distrital com o Governo Civil e Oficiais de Ligação das diferentes 
Entidades, efetuou uma visita ao Gerês a uma potencial zona para a ocorrência de um grande 
incêndio florestal. Falamos da área Rio Caldo / Bouça da Mó que com o seu histórico de 1984 e 
1989 poderia já conter as fragilidades necessárias para uma grande incêndio. 
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DE COSTAS DA DIREITA PARA A ESQUERDA:  Nelson Rodrigues (PNPG), Hercílio Campos (CODIS), Tinoco Ferreira (GNR), 
Céu Osório (PNPG) e Henrique Reis (DGRF).

Visita ao Gerês dia 25 de Agosto de 2006

DE FRENTE DA ESQUERDA PARA A DIREITA: Paulo Dias (2º CODIS), Fernando Moniz (Governador Civil), Manuel 
Pereira (Câmara Municipal Terras de Bouro), Henrique Pereira (Director do PNPG), Lúcio Pinto (Adjunto Governo 
Civil).

 
Figura 5. Visita ao Gerês para estudo de uma potencial área onde pudesse vir a ocorrer um 

grande incêndio. 
 
Essa visita prepara antecipadamente toda a ação de intervenção e comandamento de uma 

ocorrência que surge dali a oito dias muito próximo do Santuário de S. Bento da Porta Aberta em 
Rio Caldo. Apesar de um total em área ardida de 168 ha foi considerada como muito bem 
sucedida em função da potencial área de cerca de 5000 ha disponível para um grande incêndio. 

Na análise da ocorrência foram verificadas uma série de situações que aliadas dificultaram 
o combate. A título de exemplo e por serem comuns em muitas das grandes ocorrências vejamos: 

1 - Apesar da rapidez e da quantidade de forças de primeira intervenção, é nosso parecer 
que terá havido algum desvio e perda de tempo por parte dos bombeiros na tentativa de salvar as 
colmeias do Presidente da Junta de Rio Caldo que estava em sua defesa. 

2 - A saída de um dos meios aéreos para abastecimento impediu a articulação em “Task 
Force” deixando progredir um dos flancos para áreas onde os meios terrestes não podiam chegar. 

3 - O Ponto de Água situado mais próximo de S. Bento, apesar de inicialmente cheio, 
acabou por ficar inoperacional para meios aéreos. 

4 - O vento soprou em rajadas fortes e com mudanças de direção durante toda a ocorrência. 
5 - Feito o estudo da área verificou-se a existência de uma contínua facha de floresta com 

uma extensão de 7,5 km sem qualquer caminho ou via penetrante. 
6 - A potencial estrutura que permitiria o corte do incêndio estava totalmente interdita com 

impedimento de circulação. 
7 - Se em determinada fase do incêndio os meios aéreos se tornaram escassos, fases 

houve em que quase pecaram por excesso. Não sendo a sua entrada no TO coordenada pelo 
Posto de Comando, nem tão pouco a sua retirada para abastecimento, verificou-se que entre as 
12 e as 14 horas todos os meios estiveram em abastecimento. 

8 - A articulação entre forças, ainda em fase de estruturamento do Dispositivo, não terá sido 
a melhor. 

9- Alguma relutância por parte de forças apeadas em entrar em zonas de escarpa para 
trabalho com ferramenta manual. 

10 – Existência de grande quantidade de matéria vegetal seca debaixo de fios de alta 
tensão que impediram a aproximação dos meios aéreos e demoraram as ações quer de combate 
quer de rescaldo. 

Estes aspetos foram alguns dos constrangimentos sentidos pelo Comando nesta ocorrência 
e que viriam parte deles a aparecer como recorrentes no Grande Incêndio que ocorreu nesta 
mesma área em Agosto de 2010. 

Após um ciclo de 12 dias consecutivos de risco máximo de incêndio (fig. 6), verificaram-se, 
senão em simultâneo mas em contínuo, três grandes incêndios na zona do Gerês. 
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Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga

Risco de Incêndio – 05AGO2010 – 16AGO2010

 
Figura 6. Risco de Incêndio de 5 a 16 de Agosto de 2010. 

 
Depois de oito focos de incêndio terem contribuído para um grande incêndio (785 ha), que 

acabou por consumir praticamente toda mancha florestal do Baldio de Rio Caldo do Perímetro 
Florestal da Abadia, surge um outro cujo foco inicial próximo do paredão da Barragem de Vilarinho 
das Furnas mas que rapidamente alastrou para toda a vertente sul da serra Amarela passando 
para a vertente norte já no Distrito de Viana do Castelo e vindo a consumir quase na sua 
totalidade a Mata do Cabril. Esta última ocorrência aparece dividida em duas, tendo a de Braga 
uma área de 2377 ha, mas que somos de parecer que na sua totalidade (Braga e Viana) terá sido 
próximo dos 6000 ha. 

Após estas duas grandes e desgastantes ocorrências, surge o Grande Incêndio Rio Caldo / 
Bouça da Mó (1479 ha) com três focos iniciais na zona da Calcedónia que acaba por repetir 
grande parte da área dos incêndios de 1984 e 1989. 

Esta ocorrência tem contornos de grande dificuldade, dada a carga humana (época de 
grande afluxo de turistas e peregrinos) que na data se encontrava na Vila do Gerês, e o grau de 
perigosidade de um incêndio florestal lamber a área periurbana da Vila e chegar a ameaçar as 
habitações. Necessidade do corte total das vias de acesso á Vila, evacuação do Parque de 
Campismo, ativação do Plano Municipal de Emergência. 

Em jeito de conclusão, verificamos durante 43 anos de função e atividade na região do 
aumento progressivo, quer em número quer área e violência, de grandes incêndios florestais. O 
conhecimento dessa realidade é fundamental quer para os elementos de Comando quer para 
todos os APC envolvidos no Sistema. O seu estudo e divulgação é quanto a nós fundamental e 
imperioso. 
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Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga

Incêndio Calcedónia – Oc. 47138 – 10AGO2010 – 16AGO2010

Área Ardida

Ocupação do solo Área (ha)

Mato 710

Mimosas 167.2

Pinheiro bravo 422

Povoamento misto
(resinosa\folhosa) 151.42

Carvalhal 16.24

Pinheiro silvestre 8

Eucalipto 4.14

TOTAL 1479

 
Figura 7. Incêndio da Calcedónia. 

 
Nesse sentido, o registo das Grandes Ocorrências nos REIF, Relatórios Especiais de 

Incêndios Florestais deve no nosso entender ser elaborado de forma sistemática e de apurado 
rigor para poderem servir de orientação e estudo aos combatentes do futuro. Verificamos alguma 
fragilidade na sua elaboração a nível nacional e sem nunca terem uma profunda e necessária 
discussão. Por outro lado alterações de procedimento, quer nos prazos de apresentação que nas 
áreas (inicialmente 100 ha, depois 1000 ha e agora 500 ha) parece-nos também não ser um bom 
contributo. Os formatos e questões solicitadas bem como os prazos de elaboração merecem 
também a nossa crítica. 

 
 
 

 




