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Estudantes do IPCA visitam
bombeiros do concelho

O
s novos estudantes 
do IPCA visitaram, 
quarta-feira, o quar-
tel dos Bombeiros 

Voluntários de Barcelos e 
dos Bombeiros Voluntá-
rios de Barcelinhos.

A visita foi orientada 
pelo comandante distri-
tal, Licínio Santos, que re-
cebeu os alunos no IPCA 
com uma mensagem de 
boas-vindas à cidade de 
Barcelos e desejou suces-
sos académicos.

Nos Bombeiros de Bar-
celos, foi o adjunto de Co-
mando que fez as honras 

à casa e apresentou todos 
os cantos do quartel. «Era 
perfeito se mais jovens 
viessem para os bombei-
ros. O voluntariado hoje 
está em crise e cabe aos 
jovens mudar mentali-
dades e ajudar a servir o 
próximo», referiu, ende-
reçando o convite aque-
les que queiram pertencer 
à cooperação. Nesta visi-
ta, além de ser apresen-
tadas as várias funciona-
lidades do equipamento 
das ambulâncias, de co-
nhecerem as viaturas e os 
meios de combate aos in-

cêndios, também tiveram 
a oportunidade de realizar 
exercícios de salvamento.

Da parte da tarde, a vi-
sita esteve a cargo do ad-
junto do Comando, Rui 
Araújo, dos Bombeiros 
Voluntários de Barceli-
nhos, que após uma visi-
ta ao quartel apresentou 
um simulacro de encar-
ceramento desenvolvi-
do para os estudantes do 
IPCA. Nesta ação, os alu-
nos foram sensibilizados 
para os acidentes de via-
ção, nomeadamente, co-
mo devem agir em situa-

ção de um acidente, quer 
como vítimas quer como 
socorristas pois o que se 
pretende «é retirar a víti-
ma em segurança e para 
isso é necessário espaço».  

Durante a simulação 
com uma viatura capo-
tada, o responsável lem-
brou, que no passado, a 
tendência era que quan-
do as pessoas viam um 
acidente e o carro esta-
va capotado, colocavam-
-no direito, mas «hoje já 
há mais formação e, fe-
lizmente, esta situação já 
não acontece».

barcelos

Atividades despertam estudantes para questões cívicas
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