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Apresentando a segunda edição de
“O Corpo de Bombeiros no Pará”

Uma segunda edição deste livro já se fazia necessária, quer 
pelo fato de a primeira edição, lançada em 1998, ter se esgotado, 
quer pela avidez com que os novos bombeiros, sobretudo alunos 
da nossa Escola de Formação de Oficiais (EFO) e do Centro de 
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE), buscam se 
inteirar da história do Corpo de Bombeiros paraense e conhecer 
um pouco da história dos Bombeiros no Mundo e no Brasil.

Nesta edição, toda ela revisada e atualizada, mantivemos 
a mesma divisão em capítulos da edição anterior, apenas 
reordenando alguns assuntos, e acrescentamos nos Anexos duas 
novas leis, – a de Organização Básica e a do Efetivo – que em 
alguns artigos já foram modificadas, mas, no geral, continuam 
em vigor.

Para a realização desta segunda edição, manifesto meus 
agradecimentos à minha filha Ana Luiza Barroso Magno, que 
colaborou na digitação e revisão dos textos e renovo meus sinceros 
agradecimentos ao hoje Subtenente BM/RR Manuel Moraes dos 
Santos, sem cuja colaboração não teria sido possível a primeira 
edição desta obra.

Agradeço também o apoio dos Coronéis BM/RR Raimundo 
Nonato da Costa e Orlando Sarmanho Frade, ex-Comandantes 
Gerais do CBMPA e do atual Comandante, Cel BM Paulo Gerson 
Novaes de Almeida, bem como do Major BM Carlos Reis, 
ex-chefe da 5ª seção e atual Diretor de Ensino e Instrução do 
CBMPA.

Belém – novembro de 200�
José Pantoja de Menezes   
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O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, criado no final 
do Século XIX, acaba de entrar no Terceiro Milênio 
com muito pouco de sua mais que centenária história 

preservada e registrada. À exceção de Orlando Moraes Rego
(1)

, 
autor de uma “Resenha Histórica” de pouco mais de 50 páginas, 
em 1969, quando os Bombeiros ainda formavam um Corpo 
Municipal, ninguém mais se preocupou em coletar os documentos 
que compõem a história desta gloriosa Corporação.

Pelo contrário, - e o próprio Moraes Rego nos informa sobre 
isso no prefácio de sua obra -, em 1952, quando comandava a 
Corporação o Tenente-Coronel Manuel Maurício Ferreira 

(2)
, 

importantes e valiosos documentos correspondentes à própria 
história dos Bombeiros no Pará foram destruídos, queimados. 
O pouco que restou até final dos anos 90 era guardado sem 
os mínimos cuidados necessários para que não se perdesse no 
futuro.

Quando fui contratado para colaborar com o CBMPA na 
função de assessor de imprensa, em março de 1994, pelo então 
Comandante Geral, Coronel BM Gilberto Fernandes de Sousa 
Lima, preocupou-me o fato de quase nada, ou nada mesmo, 
na Corporação, favorecer uma pesquisa sobre as origens dos 
Bombeiros no Pará e os fatos mais importantes da história do 
CBMPA, que em novembro daquele ano fazia 112 anos. Hoje são 
mais de 125.

Com apoio do Coronel Gilberto e ajuda inestimável do então 
3º Sargento BM (hoje Subtenente da reserva) Manuel Moraes 
dos Santos, comecei a coletar alguns relatórios do final do século 
XIX e do início do século XX que, não por força de expressão, 
estavam literalmente jogados num canto da sala onde funcionava 
a 5ª Seção do Estado Maior da Corporação, no antigo Quartel do 
Comando Geral, na Rua João Diogo. 

Outros documentos de valiosa importância – poucos, é 
verdade, para os mais de 125 anos de existência dos Bombeiros 

Apresentação
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no Pará – encontramos, o Sargento Moraes e eu, no Arquivo da BM-1 (1ª Seção). 
Alguns se perderam em 1952 e outros – sobretudo relatórios oficiais – só existem na 
Biblioteca Pública do Estado. 

Justo ressaltar aqui, também, a colaboração, para a primeira edição desta 
obra, em 1998, da psicóloga Maria do Socorro Malheiros, neta do ex-Comandante 
Geral, Tenente-Coronel Djalma Antônio de Sousa 

(3)
, que no afã de coletar 

material para seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre a mão-de-
obra feminina no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e depois para uma tese 
sobre o mesmo assunto num Congresso Interamericano de Psicologia, em São 
Paulo, em 1996, muito contribuiu para a descoberta de valiosos documentos 
históricos para nossa pesquisa. 

Por conta das dificuldades nas pesquisas e até na conferência da autenticidade 
dos documentos compulsados, Moraes Rego advertia que sua obra representava 
apenas “um delineamento de outro trabalho mais desenvolvido, para o qual este 
primeiro constituía o alicerce, pela originalidade e procedência das fontes em que 
nos baseamos”. 

Infelizmente, entretanto, ficamos apenas no alicerce. Moraes Rego faleceu sem 
completar sua obra.

       

Tal como os documentos, muitas peças, hoje históricas, dos primórdios do 
Corpo de Bombeiros em Belém, fomos encontrá-las no grande depósito em que, 
lamentavelmente, estava transformado o Instituto Histórico e Geográfico do Pará 

(4)
, 

para o qual haviam sido doadas, justamente no compromisso do IHGP preservá-las e 
editar – o que Moraes Rego fez – uma súmula histórica da Corporação. 

Sempre com apoio do Sargento Moraes, entramos em contato com a direção do 
Museu da Universidade Federal do Pará, ao qual tinham sido doadas outras peças. 
Conseguimos reaver capacetes de fibra e de metal, floretes e máscaras de esgrima, 
placas indicativas de hidrante, extintores e outras peças usadas ainda no final do século 
XIX e, portanto, com mais de 100 anos de existência. Todo esse material aguarda, 
ainda, uma oportunidade para compor o acervo do futuro museu do CBMPA, agora 
um sonho teoricamente menos distante, com a transferência do Quartel do Comando 
Geral para o prédio onde funcionou, até dezembro de 2003, o Serviço Regional de 
Proteção ao Vôo (SRPV), do Comando da Aeronáutica, na esquina das avenidas Júlio 
César com Pedro Álvares Cabral, e a proposta de transformação pelo menos de parte 
do “velho casarão vermelho” da Rua João Diogo em espaço cultural.

Mas afora a guarda desse material histórico, para a primeira edição de “O Corpo de 
Bombeiros no Pará” moveu-me a preocupação com a própria história da Corporação. 
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Constatamos que mesmo entre os oficiais, poucos conheciam os feitos históricos e 
heróicos dos Bombeiros paraenses ao longo dos seus mais de 125 anos de história. Hoje 
a história da Corporação faz parte dos cursos de formação dos futuros bombeiros, mas 
mesmo assim ainda há quem pense que as lembranças do passado nada acrescentam.

O historiador paraense Theodoro Braga 
(5)

, cujo centenário de nascimento ocorreu 
em 1972, nas suas “Apostilas de História do Pará”, de 1915, já escrevia sobre o “valor 
das relíquias históricas como principal meio de incentivar o patriotismo e esclarecer 
os pontos da história regional”. 

“Com que ternura se liga ao nosso coração um velho farrapo que serviu de 
testemunha, que se prendeu a um fato grandioso ou não, da história ainda que singela 
da pátria”.

“Nada melhor para cultivar este religioso respeito, este puro amor à terra do 
berço e à sua história do que o lugar recatado e tranqüilo em que se vão agrupando 
lentamente todos os fragmentos do passado, cheios de tantas lembranças, fixando 
datas históricas, conservando feitos dignos, guardando, enfim, tangíveis e constantes, 
os episódios da história que se vão concatenando e acumulando um a um, como ensino 
e estímulo aos pósteros, para manter sempre vivo e ardente o amor do torrão natal.

E prossegue:
 “...as relíquias históricas, na sua mudez estática, nos fazem saber tanta verdade 

ignorada e despertar as reminiscências daquilo que passou. Quantas vezes, e com 
que mágoa, vemos os que melhor deviam conhecê-lo ignorar o passado de sua terra, 
à falta de organização sistemática da sua história por documentos palpáveis,...como 
uma lição muda, todavia eloqüente.” 

A história dos Bombeiros no Pará é isso, uma lição muda e ao mesmo tempo 
eloqüente, um livro repleto de páginas de patriotismo, heroísmo, sacrifício, lealdade 
e determinação.

Além de sua atividade fim – o combate a incêndios, – Bombeiros paraenses 
participaram de vários movimentos populares em defesa da ordem e da Constituição; 
ajudaram a sufocar motins militares e revoltas políticas alimentadas pelo ódio partidário 
que marcou o início do século XX; sob a farda da Polícia Militar do emblemático 
Coronel Fontoura combateram em Canudos o fanatismo de Antônio Conselheiro 

(6)
 e 

até hoje integram uma Corporação que, como bem definiu em 1994 o então governador 
Jáder Barbalho, num discurso durante a formatura da primeira turma da Escola de 
Formação de Oficiais (EFO), se distingue da Polícia, “porque enquanto esta chega 
para bater e prender, os Bombeiros chegam com o charme de salvar vidas...”.

Não foi à-toa que uma pesquisa realizada pela Revista Veja, em 1994 apontou 
os Bombeiros de um modo geral como uma das instituições mais confiáveis no 
Brasil. Outra pesquisa, mais recente, do Instituto Acertar - Consultoria & Pesquisa, 
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realizada apenas em Belém e divulgada no dia 1º de fevereiro de 2004 pelo jornal 
O Liberal, mostra que os bombeiros estão entre os três serviços públicos mais 
eficientes e confiáveis do Estado. O serviço dos Bombeiros ficou em terceiro lugar 
na pontuação geral, com 7,6 pontos, atrás apenas da Empresa Brasileira de Correios 
(ECT - 8 pontos, mas que é federal) e o Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará (Hemopa), com 8,1 pontos.

       

Como a primeira edição, esta segunda – tornada possível, quase dez anos 
depois, graças ao apoio do atual Comandante Geral, Cel BM Paulo Gerson 
Novaes de Almeida – também não tem a pretensão de uma produção histórica 
e muito menos literária. Muita coisa merece ainda uma pesquisa mais acurada. 
Trata-se apenas de uma colaboração jornalística para com os homens e 
mulheres que fazem do Corpo de Bombeiros uma Corporação heróica em todos 
os sentidos, e que muitas vezes não tinham onde encontrar – a não ser nos 
empoeirados arquivos da Biblioteca Pública do Estado – elementos sobre sua 
própria história. 

Neste livro estão narrados, segundo documentos ou provas testemunhais, fatos 
memoráveis, tragédias, grandes feitos heróicos, mas também pequenas ações diárias 
dos Bombeiros no passado. 

Vale lembrar que os primórdios da história dos Bombeiros no Pará estão 
intimamente ligados à história do Intendente Antônio Lemos, o maranhense 
que no final do século XIX e início do século XX se transformou numa 
das maiores lideranças políticas e foi um dos maiores administradores que 
Belém já teve. 

Por conseguinte, tanto na primeira edição, como nesta, a história dos Bombeiros 
no Pará está dividida em duas partes: a era Lemos e a era pós-Lemos, e esta se 
subdivide em mais duas: a fase como corporação integrante da Polícia Militar e a fase 
da Corporação autônoma. 

Neste trabalho, tratamos com mais profundidade da história mais remota da 
Corporação e apenas como registro, para pesquisas futuras, dos fatos mais recentes.

Procuramos preencher uma lacuna no que se refere a uma coletânea de fatos 
relacionados à criação das primeiras organizações de Bombeiros na Antigüidade, 
passando por Roma Antiga, a Europa Medieval, o Brasil Colônia e o Brasil Império, e 
posteriormente os precedentes e as diversas fases dos mais de 125 anos de existência 
do Corpo de Bombeiros em Belém, e de seu desenvolvimento e sua expansão a outros 
municípios do Estado do Pará. 

Numa outra parte, que denominamos de Anexos, estão também, na íntegra, e com 
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a ortografia da época em que foram editadas, as principais leis relacionadas com a 
criação e as transformações do Corpo de Bombeiros no Brasil e no Pará. 

Elaboramos ainda, para facilitar a compreensão do leitor, um Glossário com 
palavras usadas antigamente, algumas das quais não se encontram nos dicionários 
atuais.

Acompanha o livro uma seção de fotos antigas, extraídas dos relatórios de Lemos 
no início do Século XX.

    José Menezes
    Novembro de 200�
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Desde que o homem descobriu a forma de fazer o fogo, logo 
teve de buscar o modo de apagá-lo, porque não raras vezes 
– a até hoje isso ainda ocorre – esse elemento extrapola 

a capacidade de controle, se transformando em grandes incêndios. 
Há informações, entretanto, que o “homem de Pequim” do período 
paleolítico (500.000 a 130.000 AC) foi o primeiro a usar o fogo e 
que seus contemporâneos pré-históricos já dominavam incêndios na 
floresta, provocados por raios, embora só cerca de 7.000 AC, já no 
período neolítico, viesse a dominar as técnicas para produzir o fogo. 

Nos rituais do solstício, já na Babilônia, as festas eram realizadas 
em torno do fogo. Camponeses acendiam tochas e corriam com elas 
pelos campos com o objetivo de espantar pragas, doenças e maus 
espíritos, e batiam com o fogo no chão e nas árvores para aumentar a 
fertilidade. As cinzas eram espalhadas pelos campos e os tições eram 
guardados em casa para proteger contra raios, incêndios e bruxarias. 

O imperador babilônico Hamurabi, no Século XVII a.C. 
teria sido o precursor, no seu famoso Código de leis, do primeiro 
conjunto de normas de prevenção e de intervenções em casos de 
incêndios e calamidades. Muitos artigos do Código de Hamurabi 
se tornaram leis e estão em vigor até hoje.  

Foram os hebreus, na época de Abraão, e os gregos, 
aproximadamente no Século X a.C. que criaram os primeiros 
vigias noturnos (vigiliae nocti) encarregados de efetuar rondas e 
dar alarmes em caso de incêndio. Mas registros foram encontrados 
na China dando conta que no ano de 564 a.C. já havia um 
grupamento de homens treinados para combater incêndios.

Na antiga Roma esse serviço foi conservado e melhorado, 
havendo documentos históricos

(1)
 de que o primeiro corpo de 

bombeiros estruturado como tal, funcionou em Roma no primeiro 
século antes de Cristo. Foi organizado no ano 22 a.C. pelo 
Imperador Otávio Augusto 

(2)
 (27 a.C. a 14 a.C.) e se compunha de 

Capítulo 1
 As origens
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soldados e 600 escravos. Eram os triumviri nocturni, que asseguravam o policiamento 
durante a noite contra os malfeitores – eram os farmiones – e davam o alerta e o 
combate no caso de incêndios, realizando também salvamentos com equipamentos 
que até hoje os bombeiros modernos ainda utilizam como as machadinhas (dalobrae), 
escadas (scalar) e as redes ou pára-quedas (cantones).

Quase 30 anos depois, no ano 6º d.C., esse serviço foi reorganizado pelo mesmo César, 
passando então a contar com 10 mil “legionários-bombeiros” subordinados a uma estrutura 
militar idêntica à do exército romano (Guarda Pretoriana). Essa estrutura se manteve até o 
fim da Idade Média, quando começaram a surgir os primeiros bombeiros modernos. 

Em 64 d.C., Roma assistiu a um dos maiores incêndios de que o mundo teve 
notícia até hoje, provocado por Nero. Começava a decadência, que culminou, algumas 
dezenas de anos mais tarde, com a queda do Império Romano. 

“Tecnologia” Romana
Em 2004, após escavações realizadas em Titz, no Vale do Reno, Alemanha, 

arqueólogos descobriram uma bomba d’água de apagar incêndios da época dos 
romanos. Segundo o arqueólogo alemão Bernd Paeffgen, essa descoberta “é um dos 
testemunhos mais antigos da existência de bombeiros durante a dominação romana da 
Germânia, hoje Alemanha. Segundo ele, o extintor encontrado prova que os romanos 
já usavam “tecnologia” há mais de 1.650 anos e não apagavam incêndios apenas com 
cubos d’água (espécie de baldes feitos de madeira que passavam de mão em mão).

Nas escavações, Paeffgen encontrou finos tubos de ferro de 1,10 m de comprimento 
completamente oxidados e quebrados em várias partes. “Primeiro pensamos que se 
tratava de uma lança, mas depois encontramos, na literatura científica, descrições e 
desenhos de bombas para apagar incêndios utilizadas pelos romanos nas quais esse 
tubo se encaixa perfeitamente”, disse  o cientista. 

Junto com o tubo foram encontrados dois esqueletos, provavelmente de um 
chefe bombeiro e seu ajudante que podem ter sido vítimas de saqueadores. Segundo 
Paeffgen, nos ano 335 d.C. o Vale do Reno vivia um período muito agitado, os francos 
saqueavam os campos e incendiavam as propriedades rurais.

Já Frank Willer, restaurador do Museu Regional de Bonn, informa que “os 
bombeiros romanos já contavam, na época, com um equipamento muito eficiente, com 
uma pressão de três atmosferas, que podia lançar água a até 25 metros de distância”. 
O canhão d’água era ligado a uma bomba de êmbolo, presumivelmente por uma 
mangueira de couro de animais. A bomba era montada sobre rodas e transportada até 
o local do incêndio. Em vez de passar os cubos d’água de mão em mão, as pessoas 
enchiam o tanque da bomba e os bombeiros trabalhavam com esse tubo de ferro, que 
era relativamente leve e resistente ao calor. 
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Santos Padroeiros
São dessa época as referências aos primeiros santos declarados padroeiros dos 

militares ou dos bombeiros.
O dos militares em geral é Santo Expedito, em cuja honra o CBMPA mandou erigir 

– tudo na base de doações – uma capela no terreno do próprio Quartel do Comando 
Geral, na Av. Júlio César.

Expedito, segundo a tradição, era armênio, não se conhecendo o lugar de seu 
nascimento, mas parece provável que seja Metilene, localidade onde sofreu seu 
martírio. A Armênia é uma região da Ásia Ocidental, situada ao Sul do Cáucaso, entre 
o Mar Negro e o Mar Cáspio, nas margens dos Rios Tigre e Eufrates.

Na região, que fazia parte do Grande Império Romano, Expedito era comandante-
chefe da XII Legião Romana, cognominada “Fulminante” - nome dado em memória 
de uma façanha que se tornou célebre - e aquartelada no distrito de Melitene, na 
Capadócia, sede de uma das províncias romanas da Armênia, no final do século III. 
Hoje uma pequena localidade chamada Melatia. A legião era formada em sua maioria 
por soldados cristãos, sendo sua função primordial defender as fronteiras orientais 
contra os ataques dos bárbaros asiáticos. Expedito destacou-se no comando dessa 
legião por suas virtudes de cristão e de chefe ligado a sua religião, a seu dever, à 
ordem e à disciplina.

Antes de sua conversão ao Cristianismo, tinha uma vida devassa e, quanto prestes 
a converter-se, apareceu-lhe um espírito do mal, na forma de um corvo, grasnando 
“cras” - que em latim significa “amanhã” - mas Expedito pisoteou o corvo, bradando 
“hodie”, que significa “hoje”, confirmando sua urgente conversão.

Convertido, assim como toda sua tropa, Expedito tornou-se alvo do ódio do 
imperador Diocleciano 

(3) (284 a 305 d.C.), no Século III. Foi preso e flagelado até 
sangrar e depois decapitado com espada. Era o dia 13 das calendas de Maio, isto é, 19 
de Abril de 303 d.C. pelo calendário gregoriano de hoje. Outros cristãos pereceram 
com ele do mesmo modo, supondo-se serem seus companheiros de armas e de martírio: 
Hermógenes, Caio, Aristônio, Rufo e Gálatas.

Hoje popularmente considerado o orago das causas justas e urgentes e padroeiro 
dos militares, Santo Expedito é apresentado com traje de legionário, vestido de túnica 
curta e de manto jogado militarmente atrás das espáduas com postura marcial. Em 
uma mão sustenta uma palma e na outra uma cruz que ostenta em letras visíveis a 
palavra “Hodie”, em referência ao episódio do espírito do mal, que surge para adiar 
sua conversão. Calca com o pé vitorioso um corvo que se consome lançando seu grito 
habitual “Cras”.

Já o padroeiro dos bombeiros, segundo informa o jornal “Bombeiros do Brasil”, 
de Curitiba, Paraná, edição XVI de 1997, é Floriano, natural da Baviera (Áustria), 
onde até hoje é festejado no dia 4 de maio.
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Embora de origem estrangeira – vindo do que hoje é a Áustria – Floriano era 
militar do exército romano e até hoje é representado no estilo de um centurião, com 
uma lança na mão e uma bandeira desfraldada na outra. Tal como Expedito, viveu 
no tempo do imperador Diocleciano, quando Aquilino era o comandante do exército 
romano na região do Danúbio, onde existiam numerosas colônias romanas e vários 
batalhões, cuja missão principal era defender as fronteiras do vasto império. 

Floriano era cristão e ajudava a difundir a nova crença entre os próprios colegas 
militares. O Cristianismo já tinha feito, na época, muitos mártires em Roma, a maioria 
deles sob a perseguição de Diocleciano, que se deixava influenciar por Galério, seu 
genro e amigo e fanático inimigo dos cristãos.

Floriano tinha um verdadeiro sentido de proteção contra incêndio e saía de casa 
em casa orientando as pessoas sobre o risco que o fogo oferecia. Era conhecido como 
um “bombeiro de rua”.

À época, para conter a expansão do Cristianismo, Diocleciano baixou uma ordem 
exigindo que todo militar devia prestar juramento de fidelidade exclusiva ao Imperador. 
Muitos se recusaram a fazê-lo e foram sumariamente executados. Assim aconteceu 
na Gália, na Capadócia, no Egito, na África e na região do Danúbio, onde Floriano 
comandava um contingente e foi colocado diante da opção: “Cristo ou Diocleciano”. 

Todos se decidiram por Cristo e foram denunciados ao Imperador, sendo 
condenados a serem jogados no rio Ens com uma pedra amarrada no pescoço. O corpo 
de Floriano foi depois resgatado por admiradores que o tinham como protetor contra 
incêndios e sepultado mais tarde com honras de herói. 

Na Idade Média
Na Idade Média não se tem muitas informações sobre os serviços de extinção 

de incêndios. Há registros, entretanto, da época do feudalismo, de grandes batalhas 
seguidas de grandes incêndios. As cidades da época favoreciam a isso. Segundo Socorro 
Malheiros, citando Cotrin (1996), as cidades “...eram superlotadas, barulhentas, 
escuras e tinham cheiro de estábulos. Só as ruas mais largas eram pavimentadas; as 
outras eram sujas com estercos e lama, na maioria eram apenas vielas estreitas onde 
não se podia passar com duas mulas sem derrubar os quiosques dos vendedores ou 
os toldos e tabuletas dos que anunciavam seus serviços. As casas de três ou quatro 
andares, eram construídas de materiais inflamáveis, paredes de madeiras e galhos e 
tetos de palha ou junco, que ardiam em poucos momentos. Se por um lado os incêndios 
geravam prejuízos para os moradores, por outro eram benéficos, pois amenizavam as 
condições de sujeira das cidades medievais ”.

Há de se considerar também que na mentalidade medieval, sob forte influência 
do clero, o fogo era considerado um elemento sagrado e houve época em que a Igreja 
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não permitia a intervenção humana para extinguí-lo. Era um castigo dos céus que 
só poderia cessar com orações e procissões, nas quais, muitas vezes, era levado em 
andor, até o local do sinistro, o próprio bispo da localidade para rezar e pedir aos céus 
a extinção das chamas, segundo afirma um estudo do Coronel Prudente, publicado na 
revista do centenário do Corpo de Bombeiros da Bahia. 

A enciclopédia Lello Universal, ao se referir à Inquisição, confirma que após o 
grande incêndio de Lisboa, em 1755, mais de 1.500 sobreviventes da catástrofe foram 
paradoxalmente enviados para a fogueira por achar o Tribunal do Santo Ofício que 
eles escaparam indevidamente de um “castigo” que lhes era destinado.

É na passagem da Alta para a Baixa Idade Média, no Século XIV, quando Portugal 
e Espanha surgem como grandes potências da época, que se voltaram a registrar em 
documentos algumas atividades de extinção de incêndio. 

No dia 25 de agosto de 1395 uma Carta Régia de Dom João I 
(4) restabelecia em 

Portugal os “vigias noturnos” e definia sua finalidade: extinção de incêndios, missões 
de carpinteiros e machados, condução de água (que seria de competência das mulheres) 
e ainda um serviço de polícia para evitar os saques que malfeitores, aproveitando-se 
dessas ocasiões, sempre procuravam efetuar. 

Dois fatos, provavelmente isolados, contribuíram para o melhoramento dos 
serviços ditos de bombeiros na Europa. Em 1671, o holândes Jan Van der Heyden 
inventou em Amsterdã as mangueiras. Antes eram utilizados vasilhames diversos para 
apagar incêndios. Era o começo da “modernidade” para a atividade de bombeiros. E 
em 1829, na Inglaterra, entraram em funcionamento as primeiras viaturas a vapor para 
combate a incêndio, tornando obsoletas as carroças de tração animal.

Já no século XX, as duas grandes Guerras Mundiais, com suas nefastas 
conseqüências para as populações civis, incentivaram o aprimoramento dos Corpos 
de Bombeiros na Europa e nos Estados Unidos, cuja estrutura serviu de base, depois, 
para a reorganização desses serviços.

NOtAs dO CAPÍtulO 1
1 Documentos citados de Major BM John Paul Brito, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, 

no artigo “Salvamento – Uma Arte”, publicado pela revista “Heróis do Fogo” em 1994.

2  Caius Julius Caesar Octavianus – Segundo a coleção “Grandes Impérios e Civilizações” 
(Edições Del Prado, 1966), foi Otávio Augusto, o segundo dos 12 césares, quem organizou a 

primeira brigada Roma contra incêndios com 7.000 vigiles, sob a direção de um prefeito, éqüite.

3  Gaius Aurelius Valerius Diocletianus ou simplesmente Diocleciano (236 a 305 d.C.) foi um 
dos últimos imperadores romanos e se celebrizou pela perseguição aos cristãos, na chamada 

“era dos mártires”.

4  Dom João I pertencia à dinastia de Aviz. Décimo rei de Portugal, nasceu em Lisboa a 11 de 
abril de 1357 e morreu na mesma cidade a 14 de Agosto de 1433.
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A arte de apagar incêndios chegou ao Brasil com os 
portugueses, que traziam em suas caravelas os marinheiros 
denominados “vigias do fogo”, com a missão de combater 

eventuais incêndios nessas embarcações, todas de madeira.
A 10 de novembro de 1555 adentra a Baía da Guanabara o 

vice-almirante francês Nicolau Durand de Villegagnon com o 
encargo de fundar nas terras portuguesas uma França Antártica. 
Os invasores se estabeleceram nas ilhas de Laje e Serigipe e em 
1560 foram banidos por Mem de Sá, sendo incendiado o fortim 
que haviam construído. Em 1567, nova invasão francesa e Mem de 
Sá novamente destrói, com o fogo, as aldeias e fortins franceses. 
Uma terceira incursão em 1615 e novamente os incêndios foram 
usados como armas. Eram operações de guerra que não careciam 
da contrapartida do combate ao fogo.

Segundo o professor Herculano Gomes Mathias 
(1)

, do Instituto 
Histórico e Geográfico do Brasil, além de grandes incêndios 
urbanos, havia no período Colonial gigantescos incêndios 
florestais e o historiador Vieira Fazenda, bibliotecário do IHGB, 
em suas “Antiqualhas” descreve incêndios “medonhos”. É dessa 
época um atentado contra a casa do padre Lourenço de Mendonça. 
Inimigos seus – não se sabe por que – atearam fogo à sua casa 
utilizando um barril de pólvora. O padre e seus vizinhos perderam 
tudo, embora ninguém tenha morrido. 

Com a criação do Arsenal de Marinha da Bahia, no ano de 
1651, que propiciou o desenvolvimento da indústria naval no 
Brasil, tanto na construção de novas embarcações como na reforma 
das já existentes, adotou-se o mesmo sistema de vigilância contra 
incêndios trazido de Portugal. 

Em 1710, Duclerc 
(2)

 comanda nova invasão no Rio de 
Janeiro. Em conseqüência da luta, grandes incêndios destroem a 
Alfândega e, parcialmente, o Palácio do Governador Francisco de 

Capítulo 2
 No Brasil
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Castro Morais, que manda incendiar também o trapiche da Ordem da Penitência, a fim 
de impedir o desembarque dos franceses. 

Pouco depois, o corsário René Duguay-Trouin ataca a fortaleza de Villegagnon e 
incendeia-lhe o paiol. O almirante português Gaspar Ataíde, para não perder os navios 
para os franceses, incendiou-os todos. 

Por um descuido de um padre, frei Salvador da Trindade, que deixou um fumo de 
rolo aceso em uma das celas (pequenos quartos de dormir dos religiosos) o Mosteiro de 
São Bento quase foi totalmente destruído por um incêndio em 1732. E o Recolhimento 
de Nossa Senhora do Bom Parto, também foi arrasado pelo fogo em 24 de agosto de 
1789. Esses incêndios mobilizaram inclusive o vice-rei Luiz de Vasconcelos e Souza, 
que comandou pessoalmente o combate às chamas.

Consta que o grande incêndio que destruiu completamente o Recolhimento de 
Nossa Senhora do Bom Parto 

(3)
 causou o mais profundo impacto junto à população 

e às autoridades. O incêndio, bem como a origem e finalidade da edificação, foram 
descritos por notáveis cronistas da época como o Dr. Joaquim Manoel de Macedo e 
Vieira Fazenda. 

A edificação de três pavimentos “possuía duas compartimentações distintas: a 
Capela Conventual e o Recolhimento. Neste último funcionava um reformatório para 
mulheres, que era habitado por velhas, indigentes, jovens desobedientes e outras 
acusadas da prática de adultério”, segundo Vieira Fazenda. 

Para maior segurança o andar térreo era destituído de portão para o exterior e os 
pavimentos superiores eram circundados por grades. A edificação se estendia pela Rua 
dos Ourives (atual Rodrigo Silva e Miguel Couto), desde a rua N.ª S.ª do Porto (trecho 
entre a rua São José e o Largo da Carioca), até a rua da Cadeia (atual Assembléia). 

O incêndio foi provocado por uma das “adúlteras” de nome Ana Campista, com 
o propósito de empreender uma fuga junto com o seu amante Gil Soares. O casal, 
entretanto, foi interceptado pelo pai e pelo marido da reclusa, que lhes deram “sumiço”. 
Nunca mais foram vistos. Foi o maior incêndio da época. 

Na madrugada do dia 20 de Julho de 1790, outro incêndio atingiu todo o sobrado 
de propriedade do Dr. Francisco Teles Barreto de Menezes, no Largo do Carmo, onde 
funcionava desde 1757 o Senado da Câmara da cidade do Rio de Janeiro, descrito 
assim por José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho 

(4)
: “...reduziu a cinzas todas 

as suas alfaias e o seu precioso arquivo, em que se continham as suas leis econômicas, 
as provisões, as cartas, as ordens e decretos de S. Madge.; os antigos títulos das suas 
doações régias, dos seus privilégios, honras e isenções com que os Augustíssimos Reis 
predecessores de S. Madge. Premiaram os seus relevantes serviços e a sua a todos 
bem conhecida fidelidade”. 

Vale citar aqui também que quase vítima de um incêndio foi o delator da 
Inconfidência Mineira, o Coronel Joaquim Silvério dos Reis, contra o qual se levantara 
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o ódio do povo da cidade do Rio de Janeiro. Ele próprio narrou sua desdita em carta 
dirigida ao Ministro Martinho de Melo e Castro: “Depois destes fatos aconteceu 
proximamente que morando eu por cima de um armazém onde estavam quantidades 
de barris de alcatrão, introduziram uma mecha de pano de linho com azeite e fogo, 
que foi Deus servido que, pelas 8 horas da noite se descobrisse aquele incêndio, o qual 
se atalhou por serem ainda horas em que todos estavam de pé. Eu não tenho notícia de 
quem foi o agressor deste delito, nem certeza de que este mal se destinava para mim, 
porém, como me vejo cercado de inimigos, sempre vivo em aflição e desconfiança”. 

Diante da necessidade de dotar a capital do Vice-Reino de um sistema de combate 
a incêndios mais organizado, o Alvará Régio de 12 de agosto de 1797, determinava 
que o Arsenal de Marinha passasse a ser o órgão público responsável pela extinção de 
incêndio. Esta escolha se deu em razão da experiência que os marinheiros possuíam na 
extinção de fogo em embarcações, com homens treinados e equipamentos apropriados. 
Em 1808 foi criado o cargo de Inspetor do Arsenal de Marinha, cabendo a este dirigir 
pessoalmente os serviços de extinção de incêndio na cidade.

Na noite de 25 de março de 1825 o Teatro São João 
(5)

 sofreu um grande incêndio, 
que irrompeu ao término de sessão solene de Juramento da Carta Imperial, gerando 
suspeitas de que se tratava de um atentado contra o Imperador D. Pedro I. 

Incêndio famoso e que teria sido criminoso foi o da Casa da Ópera, do Padre 
Ventura, quando nela se apresentava a peça “Os Encantos de Medéia”. 

O memorialista Luis Edmundo assim se referiu ao sinistro: “A Casa da Ópera 
acabou um dia numa apoteose de labaredas quando nela se apresentava a peça do 
patrício Antônio José da Silva, “Os Encantos de Medéia”. Há quem afirme que o 
português, irritado com a nota nacionalista do padre, invejoso ainda do novo 
sucesso do teatro, foi quem mandou mão criminosa atear-lhe fogo. Injusta acusação. 
Injustíssima”, conclui Luis Edmundo.

Curiosamente, o autor da peça, Antônio José da Silva, de alcunha “O Judeu”, 
advogado e dramaturgo carioca residente em Lisboa, acabou seus dias numa fogueira 
do Tribunal da Inquisição da capital portuguesa, acusado de práticas de judaísmo.

No dia 11 de agosto de 1825 a Casa da Moeda foi atingida por um violento 
incêndio. Em 1841 o fogo destruiu o pavilhão de festas do campo da Aclamação e em 
1851, e posteriormente em 1856, novamente o Teatro São João sofreu dois grandes 
incêndios.

Em 26 de julho de 1849, o Ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz, expediu um 
“aviso” determinando que o combate aos incêndios seria comandado pelo oficial de 
patente mais alta que se encontrasse no local, começando aí um conflito de autoridade 
e competência com o Ministério da Marinha que desembocaria na reorganização dos 
Serviços de Extinção de Incêndios e criação do Corpo Provisório de Bombeiros da 
Corte, em 2 de julho de 1856.
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Em 20 de maio de 1850 foi nomeado Inspetor do Arsenal de Marinha o Capitão 
de Mar e Guerra Joaquim José Ignácio, que não concordou com o disposto pelo 
Ministro da Justiça. Segundo ele, marinheiro apagar incêndio feria a dignidade de sua 
corporação. 

A propósito, em ofício de 26 de março de 1851 o Inspetor se queixava ao Ministro 
da Marinha da pouca importância de seu comparecimento aos locais de incêndio e 
após denunciar uma campanha contra a dignidade dos marinheiros, sugeria que os 
serviços de extinção de incêndios deveriam passar à responsabilidade da Repartição 
de Obras Públicas, que deveria ter pessoal próprio treinado para esse fim.

Com o crescimento da cidade, as ocorrências de incêndio se sucediam e já 
intervinham nesse combate não apenas os marinheiros, mas o pessoal do Arsenal de 
Guerra, da Repartição de Obras Públicas e até da Casa de Correção.

D. Pedro II cria o 1º Corpo de Bombeiros
Reunindo sob uma só administração esses serviços, foi, por Decreto Imperial n.º 

1775 de 2 de julho de 1856, assinado por Dom Pedro II 
(6)

, criado o primeiro corpo de 
bombeiros do País, o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte.

Vinte e quatro dias mais tarde, a 26 de julho, foi nomeado diretor geral do Corpo 
de Bombeiros o major do Corpo de Engenheiros do Exército, João Batista de Castro 
Moraes Antas 

(7)
, que em ofício de 13 de março de 1857, comunicou ao Ministro da 

Justiça, conselheiro Dr. José Thomaz Nabuco de Araújo, ter organizado o Corpo de 
Bombeiros. 

Em relatório de 30 de março desse mesmo ano, dizia o major Antas: “O Governo 
pôde, sem augumento de despeza, chamar para o serviço do Corpo de Bombeiros os 
africanos livres da casa de Correção, e as praças do corpo de artífices; mas se quizer 
alistar trabalhadores paisanos dos arsenaes sem dar-lhes por isso uma gratificação 
alem dos jornaes que percebem, não poderá contar com essa gente...”(sic).

O Decreto nº 2.587 de 30 de abril de 1860 deu como aprovado o Regulamento 
definitivo do Corpo de Bombeiros, dividindo-o em cinco seções, sendo duas 
permanentes, que constituíam o Corpo propriamente dito, e três auxiliares, que eram 
acionadas só em caso de incêndios de maiores proporções. 

O Corpo Provisório de Bombeiros, organizado em 1856, ficou sob a jurisdição do 
Ministério da Justiça e assim continuou ainda depois de reorganizado definitivamente 
pelo Regulamento de 1860, até que, por aviso desse ministério, de 11 de março de 
1861, foi comunicada a sua transferência para o Ministério da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas, de acordo com o item 6º do artigo 10º do decreto n.º 2.748 de 16 de 
fevereiro do mesmo ano, que organizou essa secretaria de Estado.

Nessa época o Corpo de Bombeiros já era comandado pelo major Juvêncio Manoel 
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Cabral de Menezes em substituição ao comandante interino João Ignácio da Cunha, 
que assumira o comando no dia a 01 de outubro de 1857, quando faleceu Moraes 
Antas, e comandou a corporação até 20 de setembro de 1859. 

Os Bombeiros e a Abolição
Socorro Malheiros conta em seu trabalho apresentado à Universidade Federal do 

Pará em março de 1997, com base também na História do Corpo de Bombeiros do Rio 
de Janeiro, que “durante o período da escravidão, muitos viam no recém-criado Corpo 
de Bombeiros um local de abrigo e liberdade”. 

Este foi o caso do escravo Valério, que tentando se livrar do extenuante trabalho 
escravo e dos castigos que lhe infligiam os seus feitores, refugiou-se no Corpo de 
Bombeiros. 

A 7 de fevereiro de 1887, conforme os apontamentos da época, “apresentou-se 
voluntariamente ao Corpo de Bombeiros um “preto” dizendo chamar-se Antônio 
Manoel de Oliveira, ter 20 anos, ser casado e filho de Bernardino Moraes de Oliveira. 
Como profissão, pintor. 

Incluído no Corpo, recebeu o n.º 60 e foi para a 3.ª seção como aprendiz. Feliz por 
se encontrar liberto, empregava-se com destemor e esmero nas tarefas de combate a 
incêndio e nas atividades internas, sendo alvo de admiração de seus superiores”.

Após um breve período, um dos “agentes captores” o encontrou no Corpo 
de Bombeiros. Descoberta a artimanha do falso Antônio, o Comando do Corpo de 
Bombeiros deu ciência do ocorrido ao Ministério da Agricultura, sob cuja jurisdição 
se encontrava na época. 

No dia 25 de abril de 1887, o Ministério, através de documento protocolado sob 
o nº 90, após um minucioso relato, resolveu, “conferir a carta de liberdade ao dito 
escravo” frustando os esforços dos seus captores. A proprietária do escravo, entretanto, 
foi indenizada pelas companhias de seguros da Corte.

Igual sorte não teve o negro Faustino Vieira dos Santos, Bombeiro nº 13, 
paraense, solteiro de 22 anos, calafate de ofício, filho de Cândida Maria da Conceição 
que aparentemente procurou o Corpo de Bombeiros do Pará também para fugir da 
escravidão. Incorporou no dia 6 de maio de 1886, conforme a Ordem do Dia nº 53, 
citada no Livro Mestre 

(8)
 (de assentamentos).

Só que Faustino era dado ao vício do alcoolismo e foi preso por mais de uma vez, 
uma das quais – conforme citado em seus assentamentos – por quatro dias em solitária 
e mais três dias no quartel por ter se apresentado ao serviço com quatro horas de atraso 
“e em completo estado de embriaguês”.

Por causa disso, “foi excluído e entregue ao seu senhor, por ser um reconhecido 
escravo”, no dia 12 de junho de 1886. (Ordem do Dia nº 67).
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Com Baldes e Latas
Contam-nos algumas publicações antigas que “primitivamente os incêndios, 

no Brasil, - e no Pará não foi diferente – eram combatidos e extintos pelas pessoas 
prejudicadas ou por populares que colaboravam espontaneamente no combate às 
chamas, utilizando-se para tal de baldes, latas, etc.” Na verdade essa colaboração não 
era tão expontânea assim. 

“Breve Notícia”, uma publicação de 1906 “sobre a fundação e desenvolvimento do 
Corpo de Bombeiros da cidade do Rio de Janeiro” relata que o Regulamento do Corpo 
Provisório de Bombeiros de 1860, obrigava a comunidade como um todo a colaborar 
no combate aos incêndios e até multava e punia quem se recusasse a fazê-lo. 

Dizem o parágrafo 16 e seguintes do título 10, seção 2ª desse Regulamento: 
“Quando haja incêndio será obrigado cada vizinho do quarteirão e dos quatro lados 
a mandar immediatamente um escravo com um barril de água a apagar o incêndio... 
Os que não mandarem um escravo serão multados em 4$...

... Estando as ruas às escuras, deverão todas as janellas iluminar-se... sob pena 
de 4$000.

Os proprietários que tiverem poços nas immediações dos incêndios serão 
obrigados a franquear a entrada para se tirar água... Os infratores serão multados 
em 20$000.

As pessoas que vendem água em pipas ou em barris conduzidos em carroças ou 
carros serão obrigadas a conservá-los de noite cheios d’água a fim de acudirem com 
promptidão a qualquer incêndio... Os infratores serão multados em 20$000”.

Os alarmes de incêndios – sinais de fogo, como se dizia à época – eram dados, no 
Rio de Janeiro, inicialmente por tiros de peça de artilharia de grosso calibre, pelo toque 
dos sinos das igrejas e pelo içamento nos mastros das repartições militares de uma 
bandeira “encarnada” (vermelha). À noite usava-se uma lanterna também “encarnada”. 
No Rio, esses sinais foram substituídos em 1862 pelos serviços de telegrafia.

A propósito dos sinais de incêndio dados pelos sinos das igrejas, o livro “O Rio de 
Janeiro no tempo dos vice-reis” 

(9)
 assim descreve: 

“Sino, gazeta de bronze, divulgador de boas e más notícias. O sino só queria saber 
do fato. Por vezes, à noite, ouviam-se toques violentos, em rebate. Já se sabia: Fogo! 
Ponham as luzes nas janelas! 

A ordem era do Senado da Câmara para que socorros no labirinto das vielas 
desprovidas de iluminação não se chocassem, prejudicando o serviço.

Os quadrilheiros, homens de balde e os das carroças d’água, à toda, vinham por 
sua vez gritando pelas ruas: Luzes! Luzes! Luzes!

E o sino a dançar, nervosamente, na sua saia de bronze, não descansava: Bam, 
tam, tam! Bam, tam, tam! Bam, tam, tam! Não fosse ele e a cidade talvez ardesse toda. 
Incansável e barulhenta sentinela”.
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O historiador carioca Vieira Fazenda, bibliotecário do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio de Janeiro, ao referir-se ao incêndio do Senado da Câmara, fez o 
seguinte comentário: “devia ser muito deficiente naqueles tempos o serviço de extinção 
de incêndios: consistia em umas bombas de espirro e nas carroças dos aguadeiros”.

Em 1877 foi instalado o primeiro aparelho telefônico e em 1879 foram instaladas 
as primeiras caixas de aviso de incêndios.

A pessoa que primeiro informasse sobre um incêndio tinha direito a uma gratificação 
e os donos de pipas ou carroças com barris de água tinham direito a requerer dos cofres 
da Câmara um pagamento de 20$000 (vinte mil réis). 

Durante as ocorrências, as ordens aos Bombeiros eram dadas por meio de apitos, 
até o ano de 1870, quando foi adotada a corneta militar. 

Dos toques de corneta, o mais curioso é o que foi apelidado de “toque da cachaça”, 
usados nos tempos antigos para, no final de um incêndio, chamar o bombeiro para 
tomar um gole de aguardente ou conhaque a fim de evitar os resfriados tão freqüentes 
nos homens molhados e cansados.

Em 1870 entraram em serviço as primeiras viaturas puxadas a cavalos ou burros. 
As primeiras viaturas automóveis só entraram em atividade depois da virada do século 
XX.

       

Esses preâmbulos se fazem necessários para se entender o estágio de 
desenvolvimento do serviço de Bombeiros na então capital do Brasil no momento em 
que, no Pará, os administradores se mobilizavam para “importar”, justamente do Rio, 
o know-how necessário para criar em Belém do Pará, em 1882, a primeira organização 
destinada a combater incêndios. 

NOtAs dO CAPÍtulO 2
1 Herculano Gomes da Silva – “Incêndios no Rio de Janeiro Colonial”, palestra proferida em 29 

de junho de 1989 pela passagem dos 133 anos do CBERJ.

2 Jean François Duclerc – capitão de fragata francês que no comando de seis navios chegou a 
desembarcar em Guaratiba e marchou até o Largo do Carmo, atual Praça XV de Novembro.

3 O prédio, já demolido, foi reconstruído anos depois por Mestre Valentim da Fonseca e Silva, 
um dos principais artistas e urbanistas do Brasil colonial.

4 José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, procurador no                                             
 Brasil da Corte de Lisboa.

5 Atual Teatro João Caetano. Inaugurado em 13 de outubro de 1813 com o nome de Real 
Theatro de São João.

6 Íntegra do Decreto Imperial nº 1.775 de D. Pedro I                                                                    
 nos Anexos desta edição

7 João Batista de Castro Moraes Antas faleceu em 1º de outubro de 1857, sendo substituído no 
comando do Corpo de Bombeiros pelo ajudante João Ignácio da Cunha.

8 Livro ainda hoje existente nos arquivos da                                                                                 
 1ª seção do CBMPA.

9 Livro do escritor Luís Edmundo, citado pelo professor e historiador Herculano Gomes 
Mathias, no CBERJ, em 1989.
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A história do Corpo de Bombeiros no Pará começa muito 
antes de sua criação oficial em 1882. Até 1994/95 não 
havia um consenso em torno da verdadeira data de 

criação do Corpo de Bombeiros no Pará. Até esse ano, a criação 
da Corporação era comemorada erroneamente no dia 8 de 
novembro, e um opúsculo preparado para subsidiar o processo 
de desincorporação dos Bombeiros da PM cita mais duas datas 
como sendo as da criação: 2 de julho de 1856 (data da criação 
dos Bombeiros, mas no Rio de Janeiro e não no Pará) e 8 de 
abril de 1872 (quando o Presidente da Província mandou que o 
serviço de combate a incêndios no Pará fosse feito por praças 
da Polícia). Para completar a confusão, sem qualquer explicação 
lógica, Paes de Carvalho cita o 12 de novembro como data de 
criação do Corpo de Bombeiros. 

O coronel Orvácio Deolindo da Cunha Marreca, autor 
de “História da Polícia Militar do Pará”, de 1940, afirma 
erradamente, logo no segundo parágrafo de seu respeitável livro, 
que os Bombeiros foram criados em 24 de novembro de 1822 
(ano da Independência), quando o correto seria 1882. Acertou no 
dia, errou no ano. Um engano de apenas 60 anos.

Evidentemente, antes de 1882 já havia combate a incêndios, 
mas não um Corpo organizado para combatê-los. 

Mesmo antes de 1856, quando o Decreto Imperial nº 1775 
criou o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de 
janeiro, e reorganizou o Serviço de Extinção de Incêndios nas 
províncias – inclusive no Grão-Pará – já havia referências a 
grandes incêndios em Belém e à luta que travavam os aguadeiros 
e membros do Arsenal de Marinha no combate às chamas que, 
vez por outra, ameaçavam a florescente cidade cujos casarões e 
casas de comércio, todos de madeira ou tabique, refletiam nas 
águas da baía do Guajará um grau de desenvolvimento invejável 

Capítulo 3
 No Pará

 Precedentes
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para a época.
Em discurso proferido em abril de 1994, quando foi paraninfo de uma turma de 

sargentos condutores e operadores de viaturas do CBMPA, o ex-deputado federal 
Carlos Alberto de Aragão Vinagre 

(1)
 deu um mergulho na História e reportou-se ao 

último Governador e Capitão-General das províncias do Grão-Pará e do Rio Negro, 
Antônio José de Souza Manoel de Menezes Sevarim de Noronha, que ficou mais 
conhecido como Conde de Vila-Flor, como possível criador da primeira corporação de 
Bombeiros no Pará, já no início do Século XIX.

O sétimo Conde de Vila-Flor, do Conselho de Sua Majestade Fidelíssima, seu 
copeiro-mór, Comendador da Ordem de Cristo, Cavaleiro da Ordem da Torre e 
Espada, Brigadeiro de cavalaria do Exército, mais tarde Duque da Terceira, governou 
o Pará no período de 16 de outubro de 1817 a 1º de julho de 1820. E dele consta 
no Arquivo Público do Estado do Pará, uma correspondência datada de 17 de abril 
de 1820, enviada ao Major José Antônio Nunes – segundo Vinagre, comandante dos 
Bombeiros, mas segundo Domingos Rayol (“Motins Políticos”) e Antônio Ladislau 
Monteiro Baena (“Compêndio das Eras”), comandante do Corpo de Artilharia –, com 
o seguinte teor: 

”Para o Major Comdº do Corpo d’Artilharia Remetto a 
Vmce o Requerimento incluzo de Francº Mizº Soldº do Corpo 

de Bombeiros, para qe. Vmce o conserve prezo até o dia 25 do 
corrente, em qe. Deverá ser solto; ficando Vmce na intelligencia 

de que lhe poderá effectuar a passagem para o 1º Regimento de 2ª 
Linha, se delle não tiver precizão.

Deos Ge a Vmce. Para, 17 de Abril de 1.820
Conde de Villa Flôr – S.ºr José Antônio Nunes”

Afirmou Vinagre, em 1994, que essa referência do Conde a um “Corpo de 
Bombeiros” seria uma prova da existência, já no início do século XIX, dessa Corporação 
que depois teria desaparecido em função da decadência administrativa dos sucessores 
de Vila-Flor. 

À falta de outra referência que pudesse respaldar as afirmações do professor 
Vinagre, passou-se a pesquisar o significado da palavra “Bombeiro” e descobriu-se no 
Dicionário da Língua Portuguesa, de 1848, de José Fonseca, que “bombeiro é aquele 
que faz e arroja bombas”.

O Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Francisco Solano Constâncio, mais 
antigo que o primeiro, de 1831, diz que “bombeiro é o artilheiro que atira bombas 
ou faz bombas de atirar” e, numa segunda opção, “o que serve bombas para apagar 
incêndios”.
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Mas a Enciclopédia Delta Larousse, no verbete “bombeiro”, diz entre outras coisas 
que essa era uma “designação que se dá no Brasil aos artilheiros especializados em 
fazer tiro de bomba, ou aos artífices que fabricam bombas para esse fim”. E finaliza 
afirmando que “bombeiro” é o mesmo que “artilheiro”.

Em 1748, o brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoym (brasileiro) fez publicar em 
Lisboa o seu “Exame de Bombeiros”, que se referia não aos combatentes de incêndios, 
mas a soldados que manejavam morteiros, pequenas peças de artilharia para lançar 
bombas, granadas e fogos de artifício.

O general Francisco de Paula Cidade, em sua monografia “Síntese de Três Séculos 
de Literatura Militar Brasileira” deixa bem claro o sentido da palavra bombeiro no 
período colonial: “... Bombeiro não designava aquele que tem a missão de apagar 
incêndio, mas o soldado ou oficial que manejava as peças que lançavam bombas...”

Assim, é fácil concluir que a correspondência do Conde de Vila Flor citada pelo 
professor Carlos Vinagre se referia na verdade a um “bombeiro” fazedor de bombas, 
artilheiro, e não a um apagador de incêndios, anulando a tese de que já existia um 
corpo de bombeiros organizado no Pará no início do Século XIX.

Dos Aguadeiros ao Corpo de Polícia
Em Belém, no período colonial, o serviço de extinção de incêndios era feito 

precariamente pelos aguadeiros (com baldes e latas) ou por uma bomba do Arsenal de 
Marinha, mais tarde reforçada por outra da Companhia de Navegação e Comércio do 
Amazonas.

A precariedade dos equipamentos e o despreparo de seus integrantes, agravados 
com a desorganização dos que chefiavam, comprometiam a eficiência dos serviços 
ao mesmo tempo em que o clamor público aumentava diante da ocorrência, cada vez 
mais a miúde, de novos incêndios.

Em 8 de abril de 1872, a Lei nº 708, assinada pelo presidente da Província do Pará, 
Dr. Abel Graça 

(2)
, determinava que o serviço de extinção de incêndios seria feito, a 

partir de então, por um pequeno destacamento do Corpo de Polícia, destinando para 
isso oito praças de cada uma das quatro companhias existentes na época. Acredita-se 
que a medida foi mais uma resposta política, já que foi adotada em decorrência de um 
grande incêndio que no dia 13 de fevereiro de 1872 destruiu completamente o palacete 
residencial (no local onde fica hoje a Assembléia Legislativa do Estado) do influente 
político Dr. José Coelho da Gama e Abreu, o Barão de Marajó 

(3)
, que viria depois ser 

presidente da Província, de 1879 a 1881.
Em 5 de maio de 1880, surgiu, através da Lei municipal nº 1.028, o primeiro Código 

de Posturas de Belém que no seu Título III tratava da Segurança e da Tranqüilidade 
Pública e no Capítulo XV, artigos nº 95 a 100, tratava dos casos de incêndios. Eis o 
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que diziam esses artigos:
Artigo 95 – Os sacristães ou sineiros de todas as igrejas são obrigados a tocar os 

sinaes de incêndio conforme o regulamento policial, logo que lhes seja transmitida a 
notícia de algum, sob pena de 30 mil réis de multa.

Artigo 96 – Os aguadeiros são obrigados a conservar suas pipas cheias durante 
a noite e a conduzi-las aos lugares de incêndio logo que ouvirem os sinaes, sob pena 
de 20 mil réis de multa.

Artigo 97 – Os aguadeiros que se recusarem a conduzir suas pipas aos lugares de 
incêndio, quando forem chamados, incorrerão na multa de 30 mil réis.

Artigo 98 – Os 03 aguadeiros, que com suas pipas comparecerem em primeiro ao 
lugar de qualquer incêndio, serão premiados com a quantia de 20 mil réis cada um, à 
vista de atestado da autoridade policial do districto.

Artigo 99 – Toda e qualquer pessoa que descobrir um incêndio é obrigada a 
participá-lo imediatamente ao sineiro da igreja mais próxima, sob pena de 20 mil réis 
de multa.

Artigo 100 – Aquele que não se prestar com seus servos ou recusar a fornecer 
água de seus poços ou depósitos para apagar incêndios em sua vizinhança incorrerá 
na multa de 30 mil réis.

Assim, nesse clima de preocupação que dominava a cidade e tendo sentido 
pessoalmente os nefastos efeitos do grande incêndio que destruiu seu palacete 
residencial em 1872, Gama e Abreu, já presidente da Província, cria, através de uma 
Portaria de 7 de outubro de 1880, o Regulamento de Apagamento de Incêndios, que 
tinha o objetivo de oficializar a Lei nº 709 de 8 de abril de 1872, determinando que 
o Comandante do Corpo de Polícia deveria enviar para o local de qualquer incêndio 
um piquete comandado por um oficial e dois inferiores para ficarem sob as ordens da 
pessoa incumbida da direção do serviço de extinção de incêndio. Esta pessoa designada 
era um engenheiro da repartição de Obras Públicas da Província.

É importante ressaltar que o aviso de incêndio dado pelas igrejas, previsto no 
Código de Posturas e também incluído no Regulamento de Apagamento de Incêndios, 
obedecia a uma seqüência, já que as igrejas tinham uma certa hierarquia e os sinais 
deveriam ser dados da seguinte maneira: Igreja da Sé – duas badaladas; Igreja de 
Sant’Anna – três badaladas; Igreja da Trindade – quatro badaladas; Igreja de Nazaré 
– cinco badaladas. Após a extinção do incêndio deveria ser dado um repique de sinos 
para informar o término dos trabalhos.

Mesmo com o Código de Posturas e o Regulamento de Apagamento de Incêndios, 
os serviços continuavam deficientes e os jornais da época (de 1880 a 1882) relatam que 
as autoridades, em decorrência dos incêndios que vinham acontecendo de forma quase 
sistemática, reconheciam as falhas e as atribuíam ao incipiente conhecimento teórico e 
prático dos homens que executavam esses serviços. Além disso, havia a cobrança dos 
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comerciantes e da população da Província, sobretudo da capital, que exigiam a criação 
de um Corpo de Bombeiros.

Nesse anseio por um serviço de combate a incêndio mais eficiente, chega-se ao ano 
de 1882, o da criação da primeira Corporação voltada especificamente para esse ofício 
no Pará. Vale, porém, ressaltar que antes de sua criação oficial, em 24 de novembro 
de 1882, vários fatos ocorreram que levaram os governadores da época a tomarem 
decisões relacionadas com as atividades dos bombeiros.

É preciso lembrar também, para perfeito entendimento dos fatos, que só no ano 
de 1882 a Província do Grão-Pará teve nada mais nada menos que oito presidentes 
(governadores), alguns nomeados por Carta Imperial, outros interinos. Governaram o 
Pará em 1882:

Dr. Manoel Pinto de Sousa Dantas, nomeado por Carta Imperial em 26 de fevereiro 
de 1881. Assumiu o governo em 27 de abril de 1881 e ficou no governo até 4 de janeiro 
de 1882. Portanto governou ainda por quatro dias no ano de 1882.

Dr. José da Gama Malcher (interino), governou o Pará de 4 de janeiro a 27 de 
março de 1882.

Dr. João José Pedrosa, nomeado por Carta Imperial em 28 de janeiro de 1882, 
assumiu em 27 de março e faleceu em 19 de maio do mesmo ano.

Dr. Domingos Antônio Raiol, Barão de Guajará, (interino). Governou desde a 
morte de Pedrosa, em 19 de maio de 1882, até 26 de junho.

Dr. João Rodrigues Chaves (também interino) substituiu Domingos Raiol de 26 de 
junho a 25 de agosto de 1882.

Dr. Justino Ferreira Carneiro, nomeado por Carta Imperial em 23 de junho de 
1882, assumiu o governo no dia 29 de agosto e ficou no poder até 6 de dezembro do 
mesmo ano.

Dr. João Rodrigues Chaves (interino pela segunda vez). Governou a Província de 
6 a 16 de dezembro.

Dr. Rufino Enéas Gustavo Galvão, Barão de Maracaju. Nomeado por Carta Imperial 
em 20 de novembro de 1882, assumiu o poder em 16 de dezembro e governou o Pará 
até 24 de junho de 1884.

Neste emaranhado de governadores nomeados e interinos, foi o Dr. João José 
Pedrosa, no relatório de 23 de abril de 1882, quem, com o objetivo de melhorar e 
organizar a estrutura do serviço de extinção de incêndios solicitou ao comandante 
do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro, tenente-coronel 
João Soares Neiva, os esclarecimentos necessários sobre a despesa provável com a 
aquisição de material e do pessoal necessário para a criação de um núcleo de Corpo de 
Bombeiros na Província do Pará.

Pedrosa justificava sua preocupação citando o grande crescimento econômico e 
populacional da Província com diversos estabelecimentos públicos e importantes casas 
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comerciais e se referia também às pressões da imprensa, que exigia um bem aparelhado 
serviço contra incêndios. Assim, ele solicitava ao comandante dos Bombeiros da Corte 
que, para não onerar muito os cofres públicos, mandasse profissionais com comprovada 
experiência teórica e operacional para treinar as praças da Companhia de Polícia da 
Província do Grão-Pará na missão de Bombeiro.

Um grande incêndio ocorrido na noite de 4 de julho de 1882 serviu para apressar 
as providências palacianas na direção da criação de um Corpo de Bombeiros. O 
incêndio, de proporções gigantescas, destruiu dois prédios e toda a mercadoria dos 
estabelecimentos comerciais situados no térreo, de propriedade da viscondessa 
de Souza Franco (viúva do visconde e ex-ministro da Fazenda Bernardo de Souza 
Franco)

(4)
, na Rua do Imperador (hoje Boulevard Castilhos França), esquina com a 

travessa Ocidental do Mercado.
O jornal “O Liberal do Pará” 

(5)
 do dia 6 de julho de 1882 transcreve um ofício 

dirigido pelo Chefe de Polícia da província ao Governador Dr. João Rodrigues, com 
o seguinte teor:

“Cumpro o dever de ministrar a V. Excia. os esclarecimentos que obtive sobre o 
incêndio havido ontem a que me referi em meu ofício desta data sob nº 440.

Eram 8 e ¼ horas da noite quando o incêndio manifestou-se, tendo começado sem 
saber-se ainda a causa, na cozinha da casa onde residem e têm estabelecimento os 
senhores Fernandes e Belo.

Embora acudissem de pronto, as bombas dos Arsenais de Marinha e de Guerra 
e da corveta ‘Bahiana’, da oficina de Coelho & Cia e duas da Companhia (de 
Navegação) do Amazonas, não puderam funcionar logo por falta de água, de modo 
que o fogo ateou-se e tomou grandes proporções, envolvendo quase todo o prédio de 
sobrado, que é propriedade da Viscondessa de Souza Franco e no qual, além daqueles 
comerciantes se acham estabelecidos os seguintes: Esteves & Dias, Domingos Lopes 
Pereira Guimarães & Cia., Cunha & Bastos, João Henrique Vidigal, Vidigal Soares 
& Cia. , Ignácio José da Silva & Cia. e Abel Augusto Cezar de Araújo.

Todos esses estabelecimentos comerciais sofreram prejuízos e também o de 
Teixeira Bastos & Irmãos, em outro prédio, sendo que ainda não recebi comunicação 
das companhias de seguro a respeito dos que estavam segurados.

O fogo só pôde ser dominado pelas 3 horas da madrugada, tendo destruído grande 
parte do prédio.

Quase ao amanhecer, ia-se ateando outra vez, dando as igrejas novos sinaes de 
incêndio, com o fim de voltarem as carroças de água. Continua-se ainda, até agora (2 
e ½ da tarde) nos trabalhos de extinção.

Como V. Excia., estive presente no lugar até depois das 3 horas da madrugada e lá 
encontrei o 1º e 2º delegados e sub-delegados do 1º e 4º districtos da Guarda Urbana, 
pessoal das ditas bombas, piquetes dos diversos Corpos existentes na capital, etc.
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Sinto não poder declinar os nomes de todos quantos se distinguiram neste serviço. 
Indicou, porém, o Comandante Geral da Guarda Urbana os seguintes cidadãos: Barão 
de Marajó, Jaime Abreu, diretor e ajudante do Arsenal de Guerra, 1º tenente Oton de 
Carvalho Bulhões, 2º tenente Dito Farias, Sargento do Arsenal de Marinha Hemetério 
Pimentel e Mestres Damasceno, Nunes, Paiva e Lobato, diversos oficiais da corveta 
‘Bahiana’; quase todos os engenheiros da Província, dois caixeiros da Bastos & Irmãos; 
os seguintes empregados da Companhia do Amazonas: gerente Manoel Pereira de 
Figueiredo, superintendente Manoel de Jesus Silva, Antônio da Silva pena Worffer, chefe 
das oficinas Eduardo Paulo (e) imediato José Campos de Magalhães.

As autoridades policiais e oficialidade dos Corpos de Polícia e Urbanos prestaram, 
com a melhor boa vontade, todos os serviços a seu alcance.

Foram feridas, mui levemente, seis pessoas.
Não tenho razões para crer que deixasse de ser casual o incêndio. 
Dias depois, outro grande incêndio irrompeu em dois prédios comerciais no Largo de 

Santana. Devido a esse novo desastre, o Presidente da Província, João Rodrigues Chaves, 
procurou apressar as providências já iniciadas pelo seu antecessor João José Pedrosa e 
enviou, na data de 15 de julho, a importância de 15:000$ (15 contos de réis) ao Corpo 
Provisório de Bombeiros da Corte, solicitando toda a brevidade possível na vinda de uma 
pessoa com o devido material, para organizar em Belém uma companhia de Bombeiros.

Conforme relatos do jornal “O Liberal do Pará” de 15 de julho de 1882, Rodrigues 
Chaves enfrentava forte campanha da imprensa e era cobrado pelos grandes 
comerciantes, um dos quais pedia apoio da própria direção do jornal:

“... os abaixo-assinados, membros de uma comissão nomeada por diversos 
cavalheiros reunidos ontem com o fim de organizar Companhia de Bombeiros para 
extinção de incêndios, tomaram a liberdade de levar essa ocorrência ao conhecimento 
de V. Senhoria e ao mesmo tempo pedir o valioso apoio de seu conceituado jornal.

V. Senhoria compreenderá a necessidade vigente que há em organizar uma Companhia 
de Bombeiros nesta capital, onde os incêndios vão se tornando cada vez mais freqüentes, 
sem que se disponha de material e pessoal habilitado para domina-los...

A criação da Companhia de Bombeiros tem dois fins altamente humanitários: 
garantir as vidas e capitais sujeitos aos riscos de incêndios e proteger, por meio de 
um montepio, os bombeiros que se invalidem no serviço.

A comissão, cônscia de que encontrará todo apoio por parte do jornal de que V. 
Senhorias são mui dignos redatores, subscreve com a mais alta consideração de V. 
Senhorias.

Amando R. da Fonseca, Francisco Xavier Rodrigues de Souza, José Pereira 
Henrique, Joaquim José Pereira Soares, Antônio da Rocha Romariz, José Maria 
Guedes Mourão, José Antônio Arantes Braga, Manoel Teixeira Pinto dos Santos, J. 
M. Alves (e) José Travassos da Rosa...”
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Homens e Material partem
Do Rio para Belém

No dia 10 de agosto de 1882, a bordo do paquete (navio a vapor) “Bahia” partia do 
Rio de janeiro o capitão Antônio Veríssimo Ivo de Abreu, acompanhado do sargento 
Antônio de Souza Pinto, do cabo João Alberto da Silveira e do bombeiro Fortunato 
Sanches. Traziam o seguinte equipamento: um carro de pessoal e material, uma bomba 
a vapor inglesa da marca Marryweather & Sons, com capacidade para 500 galões 
de água; uma bomba manual vienense com capacidade para 100 galões; uma bomba 
manual inglesa com capacidade para 50 galões, um aparelho de salvação a espiral 
francês, uma escada com gancho para assalto, uma escada prolongável, um pára-
quedas de lençol inglês, dois tanques de lona, um dos quais com capacidade para 100 
litros, 14 quilos de ácido sulfúrico, 28 quilos de bicarbonato de sódio e demais peças 
sobressalentes, incluindo-se posteriormente  um carro pipa e uma carroça de material. 
Esse era o material com que contaria a futura Companhia de Bombeiros para iniciar 
suas atividades na capital paraense.

João Rodrigues Chaves deixou o governo em 25 de agosto e quatro dias depois, 
em 29 de agosto, assumiu o governo o Dr. Justino Ferreira Carneiro. As críticas da 
imprensa e a pressão dos comerciantes continuavam, destacando todos que, a capital 
paraense, notável pelo seu comércio e riqueza e já possuindo importantes edifícios 
públicos e particulares, não dispunha de um serviço ao menos regular de extinção de 
incêndios.

Relatório do dia 25 de agosto de 1882 ressalta “...a impotência das autoridades e 
a inutilidade de seus esforços em presença desses lamentáveis desastres, (que são os 
incêndios) por falta de meios que a ciência aconselha e que são comumentes usados 
para dominá-los e evitar seus mais funestos resultados...”  

Além da cobrança da imprensa e dos comerciantes, havia o receio de que os 
incêndios se reproduzissem propositadamente e por meio criminoso de forma a sanar 
embaraços comerciais, exigindo das companhias de seguros valores fictícios.

De novo outro incêndio, se prejuízos trouxe, também serviu para agilizar as 
providências para a criação do Corpo de Bombeiros. No dia 6 de setembro o fogo 
irrompeu na Alfândega de Belém.

No jornal “Diário de Notícias” 
(6)

 de 7 de setembro de 1882 já há referências ao 
Corpo de Bombeiros (ainda não oficialmente criado) mas que já estava em fase de 
preparação e treinamento sob o comando do capitão Ivo. Diz o jornal:

“... Por ocasião de abrir-se ontem a Alfândega, às 7 e ½ horas da manhã, 
verificou-se a existência de um incêndio num dos armazéns térreos, que estava 
apinhado de diversos volumes, na maior parte bagagens. O incêndio foi extinto quase 
imediatamente e apenas por trabalhadores e funcionários da repartição.
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Calcula-se em 10 a 19 contos e réis os prejuízos causados pelo fogo e pela água 
empregada para dominá-lo e que avariou-se muitas mercadorias existentes nos 
corredores e n’outros armazéns.

Compareceram ao lugar as bombas dos Arsenais, da Companhia do Amazonas 
e do Corpo de Bombeiros, com os respectivos pessoaes, inspetores da Alfândega 
e da Tesouraria, Chefe de Polícia, Diretor do Arsenal de guerra e muitas outras 
autoridades...”.

Através de ofício de 15 de setembro de 1882, constante nos Relatórios do Presidente 
da Província e já sendo presidente o Dr. Justino Ferreira, foi ordenado ao engenheiro 
Antônio Joaquim de Oliveira Campos que efetuasse adaptações no andar térreo do 
Palácio da Presidência (posteriormente Palácio Lauro Sodré, hoje sede do Museu do 
Estado), em cujas dependências já se encontrava o material do Serviço de Extinção de 
Incêndios, para acomodar a futura Companhia de Bombeiros.

Segundo Manoel Baena em “Informações sobre as Comarcas da Província do 
Pará”, de 19 de setembro de 1884, essas primeiras instalações dos Bombeiros estavam 
localizadas exatamente na “parte inferior do lado oriental” do Palácio do Governo, ao 
lado da “Tezouraria da Fazenda”, local onde depois foi descoberta a existência de uma 
capela.

Outubro passa sem nenhum registro de incêndio e no dia 2 de novembro de 1882
(7)

, 
o Dr. Justino Ferreira Carneiro sanciona a Lei nº 1.074 (ver fac-símile 

(8)
), pela qual 

a Assembléia Legislativa Provincial “autoriza a Presidência a criar e organizar uma 
companhia de bombeiros para o serviço de extinção de incêndios na capital”. Durante 
muitos anos o Corpo de Bombeiros tomou erroneamente essa data como a de sua 
efetiva criação.

No dia 8 e novembro, o Dr. Justino Ferreira sancionou outra Lei, a de nº 1.101 (ver 
fac-símile)

(9)
, mandando vigorar para o exercício 1882-1883 a Lei nº 1.061 de 25 de 

junho de 1881, elevando o efetivo do Corpo de Polícia, distribuindo 345 homens para 
a Infantaria e 30 para a Cavalaria e retirando 30 dos designados da Infantaria “para 
formarem uma Companhia de Bombeiros, a qual será comandada por um Capitão que 
servirá sob as imediatas ordens do Presidente da Província”.

Contudo, se oficialmente os Bombeiros ainda não existiam, na prática já estavam 
em intensos preparativos desde agosto. Tanto assim que o jornal “O Liberal do Pará” de 
10 de novembro de 1882 relata a informação de ter o “Capitão encarregado da estação 
de bombeiros remetido a folha do respectivo pessoal para pagamento dos vencimentos 
relativos ao mês de outubro último na importância de 449$100 réis”

Infelizmente, começavam também as críticas. “O Diário de Notícias” de 16 
de novembro de 1882 reclamou da demora do executivo na criação do Corpo de 
Bombeiros, que já estava autorizada pela Lei nº 1.074 e para o qual já havia um efetivo 
designado pela Lei nº 1.101.
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Na seção “Chouriça Diária”, o jornal trata do orçamento provincial e da Companhia 
de Bombeiros e adverte: “...é tempo de lembrarmos ao presidente da Província 
urgência na execução desta Lei (nº 1.074). Sucedem-se os incêndios e o que se faz 
atualmente – que não pode ter o nome de serviço porque nunca vimos cousa alguma 
tão desserviçal – não pode continuar...”.

“Tem sua Excia. à mão todos os meios necessários para realizar o importante 
melhoramento iniciado pelo honrado senhor Conselheiro Chaves – autorização, 
material, organizador e verba no orçamento. Pouco é que falta, e só de que sua Excia. 
depende”.

Nasce a Companhia de Bombeiros
No dia 24 de novembro de 1882, o Dr. Justino Ferreira Carneiro, sob 

pressão da imprensa e da Assembléia Legislativa da província baixou portaria 
(ver fac-símile nos Anexos) criando finalmente e oficialmente a Companhia de 
Bombeiros.

É curioso observar que a criação dessa primeira Companhia era fruto de uma 
Portaria e não de uma Lei. As duas leis, que deram origem à portaria – a de nº 1.074 e a 
nº 1.101, de 2 e 8 de novembro de 1882, respectivamente –, não podiam ser consideradas 
como datas da criação dos Bombeiros, como erradamente acontecia até 1994, embora 
tenham aplainado e compactado o terreno para a Portaria que efetivamente os criou, 
no dia 24 de novembro.

Observe-se também que a Companhia de Bombeiros, embora integrada por homens 
do Corpo de Polícia, já nascia independente e autônoma, subordinada diretamente ao 
Governador (presidente da Província, na época).

O documento legal que determina finalmente o nascimento da Companhia de 
Bombeiros no Pará é muito sucinto. Ei-lo na íntegra (com ortografia atualizada):

“Portaria de 24 de novembro de 1882
Cria uma Companhia de Bombeiros e dá-lhe o competente regulamento.
O Presidente da Província, autorizado pelas leis provinciais nº 1.074 e 1.101 de 

2 e 8 do corrente mês, resolve criar  uma Companhia de Bombeiros para o serviço 
de extinção de incêndios nesta cidade e dar-lhe o seguinte regulamento: (na seção 
de anexos).

De fato, a Portaria de Justino Ferreira Carneiro veio acompanhada do primeiro 
“Regulamento da Companhia de Bombeiros” 

(10)
 , com 11 capítulos e 72 artigos e 

mais um quadro com a distribuição do efetivo e duas tabelas sobre vencimento e 
fardamento.
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O primeiro efetivo da Companhia de Bombeiros era composto por 29 homens:
Comandante: capitão Antônio Veríssimo Ivo de Abreu;
1º Sargento (chefe do serviço): Antônio de Souza Pinto;
2º Sargento (chefe de turma): João Alberto da Silveira;
Cabo d’Esquadra (chefe de bomba): Fortunato Sanches;
Bombeiros: Luis Ferreira da Cunha, Estácio Sampaio Braga, Antônio Manoel 

Vasques Pereira, Geraldo José de Souza, Theodoro Abadia, Manoel de Nazaré Machado, 
Luís Jackson, Manoel Pedro Lopes, João Rolindo dos Santos, Serafim Antônio dos 
Reis, Francisco Amaro, Manoel dos Passos da Costa Ferreira, Jorge Justino Leão, 
Manoel Vieira da Rocha, Lírio Pedro Ferreira, Manoel Esteves dos Santos, Antônio 
José Pedro, João Antônio de Castro, Laurindo Antônio da Costa, Antônio da Silveira 
Dutra, Estefânio Antônio de Jesus, Francisco Antônio de Vilhena, Manoel José de 
Santana, Martinho Pereira. O 29º homem era um corneteiro.

E assim, com esse pessoal, com o material trazido do Rio de Janeiro pelo capitão 
Ivo e mais algum aproveitado do Serviço de Extinção de Incêndio, começava a 
funcionar a Companhia de Bombeiros no Pará nas dependências adaptadas do Palácio 
da Presidência da Província.

Logo, porém, o capitão Ivo começou a sentir os efeitos do pouco espaço destinado 
à Corporação no Palácio do Governo e assim expôs o problema num relatório enviado 
ao Presidente da Província no dia 6 de dezembro, por acaso o último dia de Justino 
Ferreira no governo:

“...penso que será de conveniência pública a transferência da atual estação 
(local) para um prédio melhormente adaptado à formação disciplinar das praças no 
exercício técnico de preparação habitual, providência esta imprescindível à concepção 
das vantagens e interesse público de que a instituição do mesmo serviço cogitou...

Convém que o Capitão Comandante da Companhia resida no mesmo prédio em 
que ele tenha de funcionar, condição que, não verificada, determinará perturbações 
freqüentes na realização completa de comparecimento nas estações de incêndio e com 
a celeridade disciplinada que deve exprimir a superioridade no serviço tecnicamente 
organizado para aplicações excepcionais da mais caracterizada emergência.

A indicada transferência determinará igualmente a vantagem de ficar o Palácio 
da Presidência isento dos possíveis inconvenientes que resultarão do expediente e 
trabalho efectivo da companhia e da assistência necessariamente constante do pessoal 
na estação independente”.

Durante os primeiros anos a Companhia de Bombeiros procurou atender a todos 
os chamados com a maior eficiência possível, mas enfrentava limitações, a maior das 
quais, a falta de espaço, só foi resolvida pelo governo 14 anos depois, já na República, 
em 1896, conforme veremos mais adiante.

No mês de março de 1886, o 1º Sargento Antônio de Souza Pinto foi promovido 
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ao posto de 1º tenente coadjuvante e o 2º Sargento João Alberto da Silveira, ao posto 
de Alferes instrutor.

Durante o ano de 1887 o efetivo foi reduzido para 27 homens – dois a menos que 
na data de criação – e no dia 27 de julho desse mesmo ano foi concedida exoneração ao 
Tenente Antônio Souza Pinto, sendo nomeado para substitui-lo o Alferes João Alberto 
da Silveira, e para a vaga deste, o Sargento Theodor Bergh (que era alemão).

Mas a maior baixa da nova Corporação de Bombeiros ocorreria em 1888. Nesse 
ano, em 23 de abril, o Capitão Ivo de Abreu, gravemente enfermo, foi exonerado e 
retornou ao Rio de Janeiro. No dia 1º de maio assumiu o comando o Tenente João 
Alberto da Silveira, que foi em seguida promovido a Capitão e, dois anos depois, no 
dia 3 de julho de 1890, ao posto de Major, permanecendo no comando dos Bombeiros 
até 20 de junho de 1894.

No dia 17 de novembro de 1889, dois dias depois do fim do Império e um dia 
após o Pará ter aderido à Proclamação da República, no dia 16, foram fornecidas 
à Companhia de Bombeiros, pelo 15º Batalhão de Infantaria, as primeiras seis 
carabinas “Comblain” acompanhadas dos respectivos sabres, bandoleiras, cinturões 
com cartucheiras, patronas, etc. No dia 20 de novembro, chegaram do Rio de Janeiro, 
pelo navio a vapor “Pernambuco”, 30 capacetes de couro da Rússia, com distintivos e 
emblemas de metal fornecidos pela firma Cunha Guimarães & Cia. nessa época, todo 
o fardamento dos bombeiros era confeccionado pelo Instituto Paraense de Educandos 
Artífices 

(11)
.

Em 1890, no dia 25 de abril, foi criada no âmbito da Companhia de Bombeiros, a 
Escola Regimental, e no dia 18 de dezembro, a Banda de Música, que veremos mais 
adiante num capítulo dedicado somente a ela.

Juntamente com a promoção do comandante da Corporação ao posto de Major, 
no dia 3 de julho de 1890, foram promovidos também: a Tenente, o Alferes Theodor 
Bergh; a Alferes, os 2ºs Sargentos Francisco Feliciano Barbosa e Sabino Antônio 
Barbosa. Também foi admitido como Alferes o ex-2º Sargento do Corpo de Aprendiz 
de Marinheiro Manoel Baptista Cordeiro.

Companhia passa a corpo
No dia 16 de junho de 1891, nove anos após sua criação, a Companhia de Bombeiros 

foi elevada à categoria de Corpo através do Decreto nº 355 do 3º Governador do 
Estado, o Capitão-Tenente Duarte Huet Bacelar Pinto Guedes 

(12)
. Nesse ano o efetivo 

da Corporação era já de 118 homens, todos integrados à Força Pública do Estado. O 
Decreto nº 355 determinava também que o Corpo de Bombeiros deveria ser comandado 
por um Major. Antes, o comando da Companhia era de um Capitão.

Em razão de seu crescimento natural, em 1892 a Corporação é dividida em duas 
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companhias. A primeira era comandada pelo Tenente Manoel Baptista Cordeiro e 
integrada ainda pelos seguintes Bombeiros: Tenente graduado Pedro Marcellino da 
Luz; Alferes Manoel Alexandre da Câmara; 1º Sargento Júlio Joaquim da Silva; 2ºs 
Sargentos Raimundo de Oliveira Coutinho, Clementino de Oliveira Coutinho e José 
Lourenço Carneiro da Cunha (corneteiro); Cabos Casemiro Antônio de Barros, João 
Baptista Rego, Manoel Francisco C. de Lima, Anselmo Pereira Gomes, Antônio 
Pinheiro da Silva e mais 69 Soldados Bombeiros. 

A segunda Companhia tinha como comandante o Tenente Francisco Feliciano 
Barbosa e mais o seguinte efetivo: Alferes Francisco Marques Coutinho Canavarro, 
2ºs Sargentos Francisco José Teixeira e Luís de Albuquerque Veras; Cabos Manoel 
Vieira da Rocha, Martinho Manoel Nogueira, Raphael dos Santos Fortunato, Benedito 
de Souza e Manoel Joaquim do Espírito Santo; corneteiro Francisco Felix Cardoso, e 
mais 54 Soldados Bombeiros.

Dois anos depois de a Companhia ser transformada em Corpo de Bombeiros, a 
Lei nº 191 de 20 de junho de 1894 fixa o efetivo da Força Pública para o ano seguinte, 
de 1895, transformando-a em Regimento Militar do Estado. Essa mesma Lei converte 
uma das companhias de Bombeiros em 2º Corpo de Infantaria da Força Policial (que 
seria enviada a Canudos, como veremos depois) e autoriza o Governo do Estado – 
Província era no Império, até 1889 – a transferir para o Conselho Municipal o Corpo 
de Bombeiros, novamente denominado Companhia.

NOtAs dO CAPÍtulO 3
1 Carlos Alberto de Aragão Vinagre, político, professor, procurador de Justiça e jornalista, 

falecido em 2006.

2 Abel Graça, 72º presidente da Província do Pará, nomeado em 23 de maio e empossado em 3 
de julho de 1871. Governou até julho de 1872.

3 Gama e Abreu foi presidente da Província de 1879 a 1881, e do Conselho da Intendência, de 
1891 a 1894. A residência ficava no local onde está hoje a Assembléia Legislativa.

4 Souza Franco (1805 a 1875) foi advogado, juiz, desembargador, deputado, senador e ministro 
da Fazenda.

5 “O Liberal do Pará” foi um dos mais importantes órgãos da imprensa da Belém imperial e 
porta-voz do Partido Liberal. Deixou de circular em 1890. Nada tem a ver com o jornal O 

Liberal, das Organizações Rômulo Maiorana, fundado por Magalhães Barata em 1946.

6 “Diário de Notícias”, jornal matutino editado por Costa & Campbell que se caracterizava por 
sua oposição à República. Deixou de circular em 1897.

7 As datas de 2 e 8 de novembro eram tidas, erroneamente, como datas da criação do Corpo de 
Bombeiros, até 1994.

8 Alem do fac-simile, integra do documento                                                                                
nos Anexos 

9 Alem do fac-simile, integra do documento                                                                                   
nos Anexos

10 Integra do primeiro Regulamento do Corpo de Bombeiros                                                     
nos Anexos.

11 Prédio na esquina da Travessa D. Romualdo com Rua Jerônimo Pimental, sediou a 
delegacia regional do Ministério da Educação no Pará e atualmente é a Escola de Dança da 

Universidade Federal do Pará.

12 Duarte Huet Bacelar Pinto Guedes, Capitão-Tenente, 3º Governador do Estado, nomeado 
já pela República. Chegou a Belém e tomou posse em 25 de março de 1891 e governou 

apenas três meses, até 24 de junho do mesmo ano.
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É no primeiro governo de Lauro Sodré (1891 a 1897) que 
a Lei nº 191 de 20 de junho de 1894 autoriza o Governo 
do Estado a transferir para o Conselho Municipal a 

Companhia de Bombeiros, então comandada pelo Capitão 
Francisco Feliciano Barbosa e com um efetivo de mais um 
Tenente, um Alferes, um 1º Sargento, dois 2ºs Sargentos, quatro 
Cabos e 40 Soldados Bombeiros.

A transferência, entretanto, esbarrava em alguns entraves 
burocráticos. Era preciso uma lei municipal que autorizasse 
a Intendência a receber a Companhia de Bombeiros. Essa lei 
municipal, que leva o nº 161, só foi sancionada três anos depois, 
em 18 de dezembro de 1897, pelo intendente Antônio José de 
Lemos 

(1). Pelo texto, autoriza a municipalidade a “receber do 
Governo do Estado a Companhia de Bombeiros e todo o material 
destinado ao serviço de extinção de incêndios”. Sancionada a lei, 
faltava efetivar a transferência.

Foi já o Governador José Paes de Carvalho (1897 a 1901) que 
através do Decreto nº 538 de 5 de março de 1898 

(2)
 transformou 

em realidade o artigo 5º da lei nº 191 de 20 de junho de 1894. 
A transferência dos bombeiros do estado para o município foi 
efetivada na prática no dia 14 de março de 1898.

No relatório apresentado ao Conselho Municipal de Belém 
na sessão de 15 de novembro de 1902, Antônio Lemos diz 
textualmente:

“O Governo do Estado, por decreto de 5 de março de 1898 
e de accordo com a auctorização que tivera do Congresso 
Legislativo, transferiu à municipalidade de Belém o serviço de 

Capítulo 4
 A Era Lemos

 Bombeiros passam a 
 ser municipais
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extincção de incêndios, sendo recebido o Corpo de Bombeiros pela Intendência a 14 
do mesmo mez, nos termos da lei municipal nº 161, de 18 de dezembro de 1897”.

Os bombeiros eram, finalmente, municipais.

       

Desde sua criação a Companhia estava precariamente instalada nas dependências 
do Palácio do Governo.

Em 1896, quase às vésperas da transferência para a municipalidade, é que foi 
decidida a mudança para um imóvel da Rua João Diogo, de propriedade do português 
Manuel Pedro da Silva Júnior, e que foi alugado ao Estado pela importância de 
5:000$000 anuais.

Só então, segundo relatórios da época, “deu-se começo administrativamente às 
obras indispensáveis para sua adaptação, que consistiriam no aterro e calçamento 
do pátio, na reconstrução geral dos telheiros, reconstrução das cavalariças, na 
substituição de assoalhos, vigamentos, portas, do andar térreo; e na construção de 
prisões, banheiros e sentinas, além de outros trabalhos e acessórios e limpeza geral, 
tendo-se despendido com as mesmas obras a importância de 29:998$800, conforme 
os documentos apresentados ao Thesouro em 21 de novembro de 1896”.

Posteriormente foram executadas ainda as obras de cimentação do terreno 
posterior ao prédio e de assentamento de mictórios, os quais importaram em 
1:015$000, cujo pagamento teve lugar em dezembro último...”

Através de ofício de 8 de julho de 1898 o Governador Paes de Carvalho mandou 
entregar à Intendência os 76:000$000 do orçamento 1897/98 para pagamento do 
material fornecido aos bombeiros em 1897, acrescidos de mais 75:000$000 necessários 
para aquisição definitiva do prédio – até então alugado – e do terreno anexo, cuja 
escritura foi passada no tabelião Theodósio Chermont, 1º Ofício de Notas – atual 
Cartório Chermont, na travessa Frutuoso Guimarães, nº 227 – e em cujos arquivos 
ainda se encontra a escritura original 

(3)
 manuscrita.

Íntegra da escritura de terreno
“Escriptura de desapropriação do prédio número cincoenta  e de telheiro número 

cincoenta e dois, à rua João Diogo, antes São João, entre partes Manoel Pedro da 
Silva Junior e a Intendência Municipal de Belém, como segue:

Saibam quantos esta escriptura (...) que no ano do nascimento de Nosso senhor 
Jesus Christo de Mil Oitocentos e Noventa e Oito, aos trinta dias do mês de julho, 
nesta cidade de Belém do Pará, em o meu Cartório, à travessa Doutor Fructuoso 
Guimarães, compareceram de uma parte Manoel Pedro da Silva Junior, português, 
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proprietário, casado com Dona Maria Porfíria da Silva, (...) divorciado por sentença 
passada em julgado de sete de outubro de mil oitocentos e oitenta e dois, e de outra 
parte a Intendência Municipal de Belém, representada por Lourença Lucidora Ferreira 
da Motta, procurador da mesma Intendência, e por ela devidamente autorisada 
conforme a portaria abaixo, (...); aos presentes meus conhecidos e das testemunhas 
abaixo nomeadas e abaixo da que dou fé. E por elas me foi dito perante as mesmas 
testemunhas, quao tendo o Intendente Municipal de Belém, conforme a portaria 
aludida, determinado quao se promovesse a desapropriação do prédio número 
cincoenta e do telheiro o lado, número cincoenta e dois, situados à rua João Diogo, 
antes São João, no primeiro districto desta cidade, freguesia da Sé, medindo tudo 
vinte e quatro metros e dois decímetros de frente e quarenta metros e noventa e dois 
centímetros de fundo da propriedade do outorgante Manoel Pedro da Silva Junior, 
e partilha da firma Manoel Pedro Companhia, lavrada nas notas do tabelião Jayme 
Gama em primeiro de abril de mil oitocentos e oitenta e sete os quaes se acham livres 
e desembaraçados de quaisquer responsabilidades, vem, pela presente e na melhor 
forma do direito, tornar effectiva e real esta desapropriação, como de facto o faz 
dito pelo preço e quantia certa de setenta e cinco contos de réis (75:000$000) que do 
mencionado, digo, thesoureiro da Intendência, elle outorgante recebeu neste acto, em 
moeda corrente do país, que contou, achou exata e guardou em si, do que tudo dou fé; 
pelo que ficam os mencionados prédio e telheiro com o respectivo terreno pertencendo 
em pleno domínio à Intendência Municipal de Belém, a quem o outorgante dá plena 
quitação da quantia recebida e transfere seu direito, ação e posse em virtude desta e 
da cláusula constituinte. Assim outorgaram, pediram e aceitaram; eu tabelião aceito 
a bem de quem, ausente, de direito for.

(Segue a portaria, que faz parte da Escritura. No original, sem nenhuma 
indicação):

O Intendente Municipal de Belém determina ao thesoureiro desta Intendência que 
promova a desapropriação do prédio nº 50 e do telheiro nº 52 à rua João Diogo, de 
propriedade de Manoel Pedro da Silva Junior, onde se acha instalada a Companhia 
de Bombeiros Municipais (...) no acto de ser lavrada a respectiva escriptura pública 
na importância de setenta e cinco contos de réis existente para tal fim na caixa de 
depósito; correndo as despesas da escriptura pelo crédito da verba de desapropriação 
do orçamento vigente. Gabinete do Intendente Municipal de Belém, vinte e nove de 
julho de 1.898. Antônio José de Lemos, Intendente.

(E continua a Escritura, sem separação de parágrafos, que incluímos para facilitar 
o entendimento):

Senhor Manoel Pedro da Silva Junior pagou nesta collectoria a quantia de cinco 
mil, setecentos e quinze réis provenientes de Imposto de foro de seu terreno à rua João 
Diogo, medindo novecentos e oitenta e dois metros quadrados e oito mil, novecentos 
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e oitenta e quatro decímetros, a meio real de mil oitocentos e oitenta e oito a mil 
oitocentos e noventa e oito a respectiva multa. 

E por ter sido recebida a importância, foi expedido o presente conhecimento, que 
vae devidamente assinado. Collectoria Municipal de Belém do Pará, vinte e oito de 
julho de mil oitocentos e noventa e oito.

Presentes o diretor J. Malcher. O escrivão Costa. Certifico em virtude da 
atribuição que me confere a Lei, que revendo os livros para pagamento do Imposto 
da Décima Urbana, deles consta que Manoel Pedro da Silva Junior não deve décimas 
de um telheiro nº 50 e de um, sobrado nº 52 (assim está) à rua João Diogo de sua 
propriedade desde 1890 até o fim do primeiro semestre do corrente ano de 1898. 

Eu, Manoel, escrevi nesta Secretaria da Intendência Municipal de Belém aos vinte 
e um de julho de 1898. Eu, João Antônio Rui Carlos, secretário, subscrevo e assino. 
João Antônio Luís Coelho.

O Senhor tabelião Chermont pode lavrar a escriptura de desapropriação do 
prédio nº 50 e do telheiro nº 52 à rua João Diogo, pela quantia de 75:000$000 (setenta 
e cinco contos de réis) entre partes Manoel Pedro da Silva Junior e a Intendência 
Municipal de Belém.

Belém do Pará, 30 de julho de 1898
O distribuidor Lavareda (...) e lida assinaram com as testemunhas Augusto Eustachio 

de Souza Moreira e Manoel Lemos da Fonseca, meus conhecidos, do que dou fé.
Eu, Luís Augusto Dias Guerreiro, escrevente juramentado, escrevi; eu, Theodósio 

Lacerda Chermont, tabelião, subescrevo e assino.”

Assim estava adquirido o terreno, onde até 2004 funcionou o Quartel do Comando 
Geral (QCG) do Corpo de Bombeiros e a partir de 2005 funcionaram o Comando 
Operacional (COP), o Grupamento de Socorro e Emergência e o Núcleo de Operações 
com Produtos Perigosos (GSE/NOPP), além do 7º Subgrupamento Bombeiro Militar 
(7º SGBM – Comércio).

Conforme documentação existente no Departamento do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Cultural sobre os bombeiros, um relatório preparado por Sales e Santos 
(1996) assinala que todos esses investimentos, reformas, etc foram possíveis graças 
a um raro momento de fausto e desenvolvimento sem igual na Amazônia, que vivia a 
famosa “era da borracha”. Eis o que escreveu Sales e Santos:

“Ao findar o Século XIX e no início do Século XX, Belém vive um momento 
de apogeu, com uma parcela da população – donos de seringais, transportadores, 
empresários, etc – sendo beneficiados com os altos preços da goma elástica vendida 
no mercado internacional... A cidade se transforma graças aos belos prédios 
construídos, novas ruas abertas e vários serviços públicos criados. As artes, a moda 
e os costumes sofisticados são importados da Europa, principalmente da França, e 
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Belém goza do prestígio da Belle Époque... As ricas famílias paraenses importavam da 
Inglaterra grades, vitrais e azulejos artisticamente decorados. Da França importavam 
principalmente a moda, os requintes sociais e a língua”.

É nesse ambiente que Antônio Lemos percebe o estado precário do quartel onde 
os bombeiros estavam instalados e imediatamente trata não só da sua conservação 
como de melhorar as condições de seus compartimentos e dependências, inclusive 
a cocheira, que exigia modificações inadiáveis. E posteriormente, verificando a 
exigüidade do espaço ocupado pelo quartel, propõe ao Conselho Municipal, e dele 
obtém autorização, para aquisição de uma casa vizinha, em ruínas – o telheiro citado 
na escritura –, iniciando uma reforma radical do prédio, com a construção de um 
edifício apropriado para a Corporação.

A construção do novo quartel
Em 1897 o Quartel dos Bombeiros entra, então, em obras. Sem prejuízo das 

atividades, começa a construção do prédio que por exatos 100 anos abrigaria o 
Comando Geral dos Bombeiros no Pará.

“Este edifício – escreve Lemos em seu Relatório ao Conselho – contractado ao 
empreiteiro Antônio de Castro Pimenta de Magalhães, foi delineado pela secção de 
Obras da Intendência e será um dos mais notáveis trabalho iniciados no meu governo. 
Vasto, perfeitamente distribuído, possuindo as comodidades compatíveis com a sua 
applicação especial, o novo quartel reúne ainda, sob o ponto de vista architetônico, 
importantes condições de solidez e elegância”.

Era apenas o começo e já Lemos não economizava encômios à futura sede do 
Corpo de Bombeiros, que segundo suas próprias palavras “...é hoje um dos melhores 
do paiz, tanto pela sua organização administrativa e habilitação technica das praças, 
como pela optima qualidade de seu material”. E destacava também a confiança 
da população no trabalho dos bombeiros: “Innumeras têm sido as vezes em que o 
disciplinado Corpo, chamado a prestar serviços, há cumprido o seu dever com 
galhardo heroísmo. A população confia em sua vigilante competência e os activos 
bombeiros, compenetrados da dedicação profissional, sabem ter no meio dos maiores 
perigos o estímulo necessário às mais salientes provas de abnegação”.

Desde o início, Lemos acompanhou pessoalmente a construção do novo quartel. 
Alguns meses mais tarde, quando as obras já estavam adiantadas, em Relatório enviado 
à Assembléia Legislativa, o então governador José Paes de Carvalho assim descreveu 
o prédio, após visitá-lo, a convite de Lemos:

“Este edifício, modernamente construído sob os auspícios do cidadão Antônio José 
de Lemos, intendente municipal, molda-se pelos seus congêneres da Capital Federal 
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e S. Paulo, onde os serviços de incêndio são executados com a mais irreprehensível 
perícia.

O quartel só tem compartimentos nos flancos direito e esquerdo, que são divididos 
por uma área espaçosa onde se aprestam os bombeiros preparando as machinas e 
atrellando os muares, nas ocasiões de incêndio. No flanco direito encontram-se a sala 
de estado, o xadrez para prisões disciplinares e dois alojamentos para praças. No 
andar superior ficam a sala de commando e um salão em que se realizam os ensaios 
da banda de música.

No lado opposto as divisões são as mesmas, occupadas pela arrecadação, sala 
da ordem e outros dois alojamentos para companhias, que são em número de quatro. 
Ao fundo do edifício alinham-se as baias de construção sólida e sempre mantidas no 
mais rigoroso asseio.

Sem dispor de um grande pessoal, o Corpo de Bombeiros tem prestado os mais 
relevantes serviços à população, acudindo aos incêndios com uma incrível presteza e, 
o que mais é, portando-se com o maior heroísmo no assalto às chammas...”

Neste relatório de Paes de Carvalho já se notam algumas divergências sobre a 
verdadeira data de criação da primeira Companhia de Bombeiros no Pará. Afirma 
o governador que “essa philantrópica instituição foi creada em 12 de novembro de 
1882” e que seu “primeiro regulamento expediu-se a 24 de novembro”. Na realidade, 
a criação e o regulamento são ambos objetos de uma única Portaria do dia 24 de 
novembro de 1882.

Mudança por causa das obras
Na virada do século as obras prosseguiam aceleradas e o ano de 1903 vai encontrar 

os bombeiros instalados num prédio ainda em reforma ou construção, cujas obras 
começam a dificultar o expediente diário e as missões de socorro do Corpo.

No segundo trimestre de 1903, a fim de apressar ainda mais as obras no futuro 
quartel da rua João Diogo, Lemos solicitou ao Governo Federal permissão para 
transferir o pessoal e material do Corpo de Bombeiros para o prédio desocupado onde 
ficava aquartelado o 4º Batalhão de Artilharia (hoje sede do comando da 8ª Região 
Militar) na então Praça Saldanha Marinho 

(4)
.

No Relatório à Câmara, assim fala Lemos: “O Sr. marechal Ministro da Guerra 
dignou-se de satisfazer a esse pedido, determinando que o Oficial, a cuja guarda se 
achavam aqui os materiais e prédios daquele ministério, me entregasse o edifício 
em questão pelo prazo de dois meses”. E prossegue: “Desde 20 de maio de 1903 
está aquartelado provisoriamente à Praça Saldanha Marinho o Corpo Municipal 
de Bombeiros, depois de cuidadosamente limpos e desinfectados os diversos 
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compartimentos do mencionado edifício, a saber: secretaria, casa da ordem, Estado-
Maior, arrecadação, 1ª e 2ª companhias, sala de música, corpo da guarda, cocheira, 
banheiros, xadrez e sentinas”.

As obras no quartel e a mudança provisória para o prédio do Exército não 
interferiam a ponto de prejudicar a faina diária da Corporação e sua missão de apagar 
incêndios. O próprio relatório de Lemos explica: “Convém notar que enquanto o 
Corpo se acha aquartelado à Praça Saldanha Marinho, as cocheiras (que abrigavam 
os animais que puxavam as carroças com as bombas) permanecem no quartel em 
reconstrução à rua João Diogo”. E mais adiante ele conclui que a distância de um 
quarteirão entre o pessoal de prontidão (no quartel do Exército) e as cocheiras (no 
prédio em construção) “não chega a atrapalhar os serviços em vista da presteza e boa 
vontade do pessoal”. 

O serviço de prontidão era rigoroso no quartel improvisado, com um Oficial de 
Estado-Maior, dois Oficiais inferiores, dois Cabos foguistas, dois Cabos de dia, trinta 
Bombeiros, um corneteiro e o seguinte material: duas bombas a vapor, duas bombas 
manuais, um carro de escadas, um carro de registro e um para transporte de oficiais.

Somente no terceiro trimestre de 1903 os bombeiros desocuparam o prédio do 
Exército e voltaram para seu próprio quartel, cujas obras estavam concluídas e cuja 
inauguração ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1904, em meio a uma concorrida 
solenidade iniciada às 8 horas da manhã, com a presença das mais altas autoridades do 
Estado e do Município. 

Inaugurado o quartel da João Diogo
No Relatório de 1904, apresentado ao Conselho (hoje Câmara) Municipal no 

início de 1905, Antônio Lemos descreve pormenorizadamente a situação do Corpo de 
Bombeiros, começando por informar sobre seu efetivo, de 131 homens, sendo onze 
oficiais, assim discriminados: – Major comandante, Francisco Feliciano Barbosa; – 
Capitão fiscal, Arthur Martins da Silva; – Tenentes comandantes de seções: Raymundo 
Cattete Portugal e Julião Antônio do Valle; – Alferes secretário, José Custódio Barriga; 
– Alferes quartel-mestre, Victor Gomes da Silva; – Tenente professor de música, 
Cincinato Ferreira de Souza; – Alferes de seção: Mathias Pereira da Silva, Manoel de 
Souza Barahuna e Liduíno Francisco da Matta.

O comandante, embora Major no Corpo de Bombeiros, usava insígnias de Tenente-
Coronel, sem ônus para a Intendência, por ocupar igual posto na Guarda Nacional da 
República, de onde era oriundo.

A inauguração, iniciada às 8 horas da manhã do dia 24 de fevereiro, com a presença 
do governador Augusto Montenegro, “foi singela, porém majestosa e a ella assistiu 
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brilhante multidão”, informa Lemos, acrescentando: “Deu benção ao novo Quartel o 
arcediago Monsenhor João Muniz, acolytado pelo padre Antônio Callado, servindo 
de padrinho, a convite meu, o Sr. Dr. Governador do Estado”.

No novo quartel “não há luxo, mas existe comodidade, que é a base do bem-
estar”, disse o Intendente se dirigindo aos vogais, e acrescentando: “Podeis ter a 
certeza que este município possue hoje senão o maior, ao menor o melhor Quartel de 
Bombeiros de todo o paiz”.

Visitadas as dependências, autoridades e convidados se dirigiram ao Salão Nobre, 
onde Lemos declarou inaugurado o Quartel e onde foi lavrada a seguinte ata:

“Termo de inauguração do Quartel do Corpo de Bombeiros, à rua João Diogo, 
entre a praça Saldanha Marinho e a avenida Dezesseis de Novembro.

Aos vinte e quatro dias do mez de fevereiro de mil novecentos e quatro, décimo-
quinto da proclamação da República, às oito horas da manhã, presentes o Exmº Sr. 
Dr. Augusto Montenegro, Governador do Estado; Exmº Sr. Senador Antônio José de 
Lemos, Intendente Municipal de Belém; Exmº Monsenhor João  Ferreira de Andrade 
Muniz, vigário geral do Bispado; Sr. Dr. Thomas de Paula Ribeiro, Chefe da Segurança 
Pública; Coronel Antônio Dias Vieira de Fontoura, Commandante do Regimento 
Militar do Estado; vogaes do Conselho Municipal de Belém e suplentes dos mesmos, 
auctoridades civis e militares, funcionários públicos federaes e municipaes e grande 
número de pessoas gradas, no edifício mandado construir pela Municipalidade à rua 
João Diogo entre a praça Saldanha Marinho e a avenida Dezesseis de Novembro, 
foi inaugurado pelo Exmº Sr. Senador Intendente Municipal o referido edifício a 
fim de servir de quartel do Corpo de Bombeiros, após a cerimônia de benção pelo 
reverendíssimo vigário geral do Bispado. E para constar, eu, Elyseu Elias César, 
director de Secção da Secretaria da Intendência Municipal de Belém, no impedimento 
do respectivo Secretário, o escrevi e assinei”.

 Após a leitura e assinatura da ata, os presentes foram para as janelas do enorme 
quartel aguardar a chegada da tropa, que vinha marchando desde a Sucursal do Corpo, 
na Avenida 22 de Junho (hoje Alcindo Cacela), no bairro da Cremação.

A marcha
Na Sucursal o movimento era intenso desde as 4 horas da manhã, com minucioso 

exame de uniformes e equipamentos feito pelo capitão-fiscal Arthur Martins da Silva.
Ainda bem cedo, a tropa perfilada diante do quartel (que estava em construção 

e só seria inaugurado dois anos mais tarde), foram iniciadas algumas evoluções e as 
8h30 ouviu-se a ordem de “Marche” do comandante da Corporação, Tenente-Coronel 
Feliciano Barbosa.
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Com a banda de música à frente, a tropa saiu da Sucursal em direção ao novo 
quartel, assim distribuída:

A primeira seção do Corpo, comandada pelo Tenente Raymundo Cattete Portugal 
era representada por três viaturas:  

Primeiro carro, batizado de “Senador Lemos” (uma pequena bomba manual), com 
uma guarnição de 14 bombeiros, comandada pelo Alferes Victor Gomes da Silva.

Segundo carro (outra bomba manual, também denominada “Senador Lemos”) 
guarnecida por 12 bombeiros, comandado pelo Alferes Victor Gomes da Silva 

(5)
.

Terceiro carro (transporte pessoal nº 1), guarnecido por 13 Bombeiros sob as 
ordens do Alferes Sebastião Evaristo de Lima.

A segunda seção, comandada pelo Tenente Julião Antônio do Valle, estava assim 
dividida:

Quarto carro - na ordem geral do desfile – era um transporte de Oficiais que ocupava 
o centro da formatura. Nesse carro o Alferes José Custódio Barriga, secretário do 
Corpo, conduzia o Pavilhão do município, que tinha uma guarda de honra especial.

Quinto carro (transporte de pessoal nº 2) era guarnecido por oito Bombeiros.
Sexto carro (escada gigante) com cinco Bombeiros e o Alferes José Langberg.
Sétimo carro (ambulância) com guarnição de quatro homens comandados pelo 

Alferes Liduíno Francisco da Matta.
Faziam também o desfile duas padiolas com guarnição de três homens cada.
Acompanharam o desfile, de um lado e outro da banda, o Comandante, Tenente-

Coronel Feliciano Barbosa, e o Capitão Fiscal, Arthur Martins da Silva. Durante todo o 
percurso, da Sucursal ao Quartel Central, a banda executou as seguintes peças marciais, 
ensaiadas especialmente para a ocasião: Pro Patria Semper, Sans Peur, Destro, Our 
Marines, Lutzow’s Wild Chase, Trot de Cavallerie e Venise la Belle.

O itinerário a partir da Sucursal, de cerca de 3 quilômetros e meio, foi o seguinte: 
Avenida 22 de Junho (hoje Alcindo Cacela), Avenida Independência (hoje Magalhães 
Barata), Avenida Nazaré, Avenida 15 de Agosto (hoje Presidente Vargas, na Praça 
da República), Rua Riachuelo, Travessa Frutuoso Guimarães, Praça Visconde do Rio 
Branco, Rua 15 de Novembro, Praça Independência (hoje Avenida Portugal), Avenida 
16 de Novembro e Rua João Diogo, até a frente do Quartel.

Ao passar diante do Palacete Municipal, hoje Palácio Antônio Lemos, a tropa dos 
Bombeiros foi saudada pelo Corpo Auxiliar 

(6)
, com seus uniformes de prontidão de 

incêndio, sediado naquele próprio da Intendência.
Exatamente às 9h55 – o relatório de Lemos diz “10 horas menos 5 minutos” – os 

Bombeiros chegaram diante do novo Quartel, sob os olhares atentos das autoridades 
nas janelas. Assistiram à chegada , na janela do lado direito do prédio, o Governador 
do Estado, o Intendente Municipal, secretários de Estado, o Capitão do Porto, o 
Comandante do Regimento de Polícia, Coronel Fontoura, o Arcediago, monsenhor 
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Muniz e outras autoridades.
Após as continências de estilo, foi executada a manobra de desatrelar animais e 

depois de preparado, todo o efetivo deu entrada no novo Quartel pela porta da esquerda, 
tomando o material, tomando o pessoal e matérias suas devidas posições.

Alojadas as seções e disposto o material, o Comandante Feliciano Barbosa subiu ao 
pavimento superior, acompanhado dos oficiais, a fim de cumprimentar o Governador 
do Estado e o Intendente de Belém, aos quais pediu autorização para um exercício 
simulado de incêndio no pátio interno, cujas manobras foram cumpridas com perfeição. 
O Governador Montenegro e o Intendente Antônio Lemos acompanharam o exercício 
da janela da 1ª seção, no andar superior do lado direito de quem entra, onde por último 
funcionou o gabinete do Comando Geral.

Terminado o exercício, o Comandante Feliciano Barbosa apresentou os oficiais ao 
Governador e ao Intendente, sendo todos aplaudidos pelas autoridades e convidados.

Às 10h45, o governador e comitiva se retiraram, sendo levados até a porta do novo 
Quartel pelo intendente Lemos e por oficiais e elevado número de pessoas.

A nova sede dos Bombeiros
Segundo o arquiteto paraense Jorge Derenji, a obrigatoriedade de a Intendência 

apresentar relatórios, estabelecida por lei no final do século XIX, e cumprida à risca 
por Lemos com sete volumes enumerando leis, obras e contratações de serviços da 
época, transformou o intendente “no mais minucioso cronista da cidade entre 1897 e 
1908”.

Entretanto, a mais detalhada descrição do novo Quartel dos Bombeiros, inaugurado 
em 1904, não é de Lemos, mas do Tenente-Coronel da Polícia e deputado estadual, à 
época, Antônio Marques Carvalho, apenas transcrito por Lemos em seu Relatório. É 
uma obra prima na riqueza de detalhes, ainda hoje consultada por restauradores. Ei-
la:

“Ergue-se à rua João Diogo, entre a praça Saldanha Marinho e a avenida Dezesseis 
de Novembro, em frente ao Conservatório de Música – Instituto Carlos Gomes – e a 
dois passos do Gymnasio Paes de Carvalho e Lyceu Benjamim Constant, impondo-
se com sobranceira grandiosidade a todos esses edifícios públicos, a sumptuosa  e 
austera fachada do quartel do Corpo de Bombeiros.

Divide-se ella em três corpos distinctos: dois lateraes, ressaltando um metro do 
corpo central, que forma o terceiro. As duas fachadas da direita e esquerda estão 
divididas em pavimento térreo e superior.

O corpo central que as liga é todo solennemente ocupado pela portaria monumental 
do quartel e constitue, por sem dúvida, a parte mais imponente e architectural de toda 
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a frontaria do edifício.
Compõe-se elle de dois enormes portaes de sólida, bella e dominadora fabrica de 

branco lioz polido, separado um do outro por alvo e robusto pilar da mesma pedra, 
ao alto do qual se lê n’uma placa de mármore 

(7)
: - Construído na administração do 

Exmº Sr. Intendente Municipal, Senador Antônio José de Lemos – 1904. Constructores 
A. C. P. de Magalhães & Cia.

Apoiado aos corpos lateraes, dois meios pilares também de lioz, erectos sobre 
pedestaes sólidos e despretensiosos, formados por pedras sobrepostas em toda a 
largura, sustentam, com o pilar do meio sobre os seus consistentes ábacos, os dois 
arcos plenos que, serena e grandiosamente, sobrepujam as duas grandes entradas do 
moderno estabelecimento-modelo que vamos estudando.

Tantos esses meio-pilares como o pilar central são correctamente rematados nos 
capitéis, sob os ábacos, por uma ordem de encorpadas folhas de lótus.

 Os arcos dos portões, orlados por uma linha de lâmpadas electricas, para as 
grandes iluminações em noite de gala, as couceiras, as travessas, os caixilhos fixos, 
ao alto, por cravos ornamentaes de bronze, enfim, todas as partes componentes dos 
enquadramentos dos portões de entrada e saída, são egualmente de fina pedra lioz 
lavrada ou polida. 

Entre ambos aquelles arcos, apoiado, da mesma forma que elles, sobre o ábaco 
do grande pilar do meio da fachada, ergue-se o mastro de honra, onde, nas occasiões 
solennes, é hasteado o Pavilhão Nacional e por traz do qual, sobre o fundo da parede, 
repartindo em pedras sobrepostas, vêm-se as iniciaes C.B.M. do Corpo de Bombeiros 
Minicipaes. 

Os dois grandes portões, propriamente ditos, são de ferro batido com almofadas 
ornamentadas, na parte inferior, de bonitos ornatos ou arabescos; na superior, 
circumdando esses ornatos, em cada portada, um medalhão de bronze com emblemas: 
- cordas formando cercaduras a capacetes, sobre machados cruzados. 

Nas bandeiras, que também são, como as portadas, constituídas por vários 
arabescos de ferro com palmas de ornato em bronze, destacam-se as armas da União 
brasileira, em bronze ainda, em alto relevo, como os emblemas acima referidos. 

Rematando a desenvolvida fachada central, em toda a largura d’esta, corre uma 
platibanda de moderadas proporções, sobe cornija* sustentada por elegantes consolos 
illustrados com folha de acantho, tendo, nos intervalos de um para outro, medalhões 
em relevo e uma ordem de bem cortados dentículos. 

Ao centro da platibanda levanta-se proporcionando frontespício, de cujo meio, 
entre dois arabescos deitados, se destaca, em alto relevo, o escudo do município 
belemense. 

À distância, por traz da platibanda, percebem-se, finalmente as grandes chapadas 
de crystal da caraboia rectangular, que cobre o páteo central da formosa caserna dos 
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bombeiros municipaes de Belém. 
As fachadas dos corpos lateraes, formando pendant, têm cada qual três portas 

subordinadas, como os dois portões da portaria monumental, à sóbria, sevéra e 
majestosa ordem dórica. 

Os arcos d’essas portas do primeiro pavimento nascem sobre modestos capitéis 
dóricos* e são enfeitados com fechos constituídos por volutas adornadas de folhas de 
lótus abertas. 

Grades de varões de ferro perpendiculares fecham as citadas portas que têm, 
ainda internamente, portadas de madeira de lei, almofadadas e pintadas de branco, e 
bandeiras de fino metal, constituídas por meias rosáceas centraes e chispas em arcos-
de-circulo, ligadas entre si por estrellas doiradas. 

No andar superior, dispõe cada corpo lateral de três janelas, correspondentes às 
portas do pavimento térreo, sendo ellas rectangulares e quadradas de pedra lioz, com 
peitoris de ferro, nos quais arabescos estylados pelos dois grandes portões da fachada 
central se desenham nítidos, sob o alumínio que os prateia. 

Em frente às janelas centraes dos dois corpos lateraes, dois mastros menores que 
aquelles que notamos entre os portões, hasteam galhardas bandeiras do Município 
de Belém. 

Duas pilastas, subindo do solo até a cimalha pelas extremidades direita e esquerda 
de cada fachada lateral, sustentam as extremidades da mencionada cimalha, sobre a 
qual se ergue, por sua vez, uma platibanda singela sobrepujando ambas, com toda a 
respectiva altura, a platibanda da fachada central. 

Do que dizemos deprehende-se que os dois corpos lateraes são mais salientes 
para a rua e mais altos que o corpo do edifício que os liga um ao outro e que é por 
elles dominado com calculado bom-efeito, formando conjuncto da fachada um todo 
harmônico, de partes perfeitamente proporcionadas. 

Se transpuzermos o portão monumental do quartel, respiraremos logo fartamente 
n’um claro e arejado páteo ou átrio de vastas dimensões e que entre as alas de edificação, 
forma o espaçosos hall designado à guarda de material rodante e extinctor. 

É essa dependência a maior da caserna, verdadeira piazzeta interior toda coberta 
por consistente e elegante telhado de ardósias* e crystal, sobre armação de ferro. O 
centro da cobertura acha-se occupado por enorme clarabóia de crystal, em forma de 
avantajado lanternim* rectangular, de alguns metros de largura, em quatro-quintos 
do comprimento da cobertura, iluminando e arejando sobejamente o alegre hall, de 
cima para baixo. 

Para este átrio abrem as portas das repartições do pavimento térreo e as janellas 
das differentes dependências do primeiro andar, dos corpos-de-edifício que temos à 
direita e à esquerda. 

As duas últimas janellas, correspondentes aos alojamentos das praças, dispõem 
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de balcões sustentados por consoles, e que são abertos lateralmente, achando-se 
essas aberturas munidas de mastros perpendiculares de descida para as praças, por 
occasião de rebate. 

As repartições do pavimento térreo da direita são as seguintes: - salão de ordens, 
elegantemente mobiliado; estado-maior, com excellente dormitório de nogueira. 
Separando estes dois espaços cômmodos, notaremos gracioso e fino gradil formado 
por malhas de excellente e brunido metal amarello. 

Segue-se a escada que dá accesso ao segundo pavimento e debaixo da qual se 
acha uma das duas penitenciárias do quartel, ficando a outra também por debaixo da 
escada fronteira a essa, na ala esquerda do edifício. 

Vem, após, a espaçosa sala de esgrima, longitudinalmente atravessada por um 
estrado-prancha de acapú e pau-amarello, em xadrez, e de dez metros de comprimento, 
sobre um metro e trinta centímetros de largura. 

Em frente à entrada da sala de esgrima, notaremos, na parede, três panoplias* de 
armas antigas, sendo a do centro illustrada com as armas do Município de Belém e 
as lateraes com dragões. 

Na parede fronteira, entestado com a panoplia do centro, já referida, vê-se mais uma, 
com bacamartes e espadas antigas. Nos muros da direita e esquerda, respectivamente, 
panoplias com cabeça de animal e cruzes de Malta, ornadas com armas antigas. 

Por baixo d’ellas, encontram-se doze pequenos cabides para armas de esgrima, 
enfeitados com essas mesmas armas, todo de accôrdo com o que à cerca da nobre arte 
de esgrimir, preceitua a adeantada eschola italiana. 

O salão de esgrima é illuminado, à noite, por oito lâmpadas electricas e cinco 
bicos de gaz. 

O primeiro andar d’esta ala da direita divide-se em: - secretaria, archivo, 
alojamento da segunda secção, lavabos e arrecadação. 

Todas essas dependências do quartel possuem os seus móveis apropriados, de 
optima qualidade e asseadíssimos. 

O corpo esquerdo do importante edifício foi dividido pela maneira abaixo: 
- primeiro pavimento: sala da guarda, separada da sala d’armas por uma tela de 
metal, como a de que acima tratamos; eschola de música, com delicadas estantes de 
metal amarello, perfeitamente limpo, e escada de honra, dando accesso, entre a sala 
d’armas e eschola de música, do primeiro pavimento para o segundo. 

No segundo andar, abrindo para a rua João Diogo janellas em que pannejam cortinas 
de finíssima renda, destacaremos o grande e elegantíssimo salão de recepção. 

Às portas e janellas d’esta encantadora estância, baldaquinos art-nouveau de 
fina madeira envernizada, com archotes emblemáticos e sabefas de seda amarella e 
glauca, pendem graciosamente sobre custosas e lavradas cortinas. 

A mobília e todos os accessórios decorativos d’este salão têm suas linhas moldadas 
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pela moderna e tão apreciada arte-nova, compondo-se àquella os dois divans, quatro 
poltronas, um centro em forma de S, duas vitrines de salão, duas banquettes, seis 
cadeiras, duas peanhas* para jarrões ou estatuetas de bronze, espelho e baldaquinos* 
de mesmo estylo. 

As differentes peças da mobília são de madeira de primeira qualidade envernizadas 
e de palhinha, com ornamentações de seda e veludo Glauco rosa, nos encostos e 
braços, fornecidos, da fábrica fluminense de Leandro Martins. 

Tapetes e carpettes, de muito bom-gosto, são de qualidade excellente. 
O tecto foi pintado a três cores: branca, rosa e glauca*. 
As paredes communicam a esta fidalga dependência do quartel um perfeitamente 

risonho, com as suas pinturas art-nouveau singelas e recortadas sobre fundo liso, a 
meias-tintas, como os forros. 

O salão de recepção está separado do gabinete do comando por um gradil de 
metal de fino lavor*. Est’outra dependência acha-se elegantemente mobiliada com 
móveis de cannela: - bureau-ministre*, toilette, estante para livros, sophá, duas 
poltronas e seis cadeiras. 

Transposto o patamar da escada, que é em tudo egual à da ala direita do edifício, 
e cujos tectos são bonitos trabalhados de cedro envernizado sob fundo branco, tendo 
os degraus d’aquella as extremidades cobertas de chapa de metal, sendo os mesmos 
revestidos por passadeiras de côco art-nouveau com tringles de metal amarello, 
passaremos ao alojamento da primeira secção – também em tudo egual ao da segunda, 
- aos lavabos e as arrecadações que lhe correspondem. 

Os leitos d’esses alojamentos são de ferro com tela de arame, travesseiro de 
paina* de seda, edredons de setineta acolchoada e colchas de boa qualidade. 

Complementaremos este descolorido trabalho descrevendo uma das partes 
mais importantes e interessantes do estabelecimento municipal dos bombeiros: as 
cavalariças modeladas pela do ex-principe de Galles, actual Rei da Inglaterra 

(8)
, 

as quaes, logo à primeira inspecçao, apresentam o cun prático e útil das admiráveis 
creações inglezas, no gênero. 

Antes, porém, repoisemos um pouco, n’um dos innúmeros bancos de ferro, assentos 
e encostos de pinho de Riga envernizado, que povoam o grande átrio ou depósito do 
material rodante e extinctor. 

As cavallariças occupam todo o fundo do terreno em que foi construído o quartel, 
desenvolvendo-se na largura máxima da grandiosa caserna. 

São essas esplêndidas cocheiras abrigadas por optimo chalet, construído com 
sólida cobertura sobre armação de ferro, firmada em graciosas e bem fundidas 
columnas de ferro bronzeado. 

Divididas estão essas cavallariça-modêlo em quatro linhas de baias, por um 
corredor central e perpendicular ao eixo do átrio ou hall do quartel, e por um caminho 
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de serviço, entre as quatro filas de mangedoiras, parallelo à linha da fachada do 
magnífico próprio municipal. 

Ao alto e ao centro da parede do fundo das estrebarias, vê-se enorme reservatório 
de água, sustentado por fortes columnas e alentadas mãos-francezas de ferro. 

Esse reservatório fornece água para as lavagens das cavallariças, alimento do 
gado e todos os restantes serviços de limpeza do quartel. 

As baias anteriores do primeiro grupo, à esquerda, e do segnndo, à direita, são 
para dois animaes cada uma; foram marcadas de A a H, em lettras de bronze sobre 
placas de ferro, suspensas por delicadas correntes de metal sobre as mangedoiras, em 
número de oito. 

As baias posteriores são singulares, isto é, para um só animal e numeradas em 
dois grupos, de oito baias cada um, de 1 a 16, do mesmo modo que as precedentes. 

Sobre o cruzamento das passagens para o serviço de alimentação das mangedoiras, 
iluminadas a gaz e luz elctrica, nota-se elegante pavilhão formado pelos ornatos de 
ferro que contrafortam as extremidades centraes de quatro grupos de baias, tendo, em 
suas quatro entradas, placa de ferro também suspensas por correntes de metal, com 
as iniciaes, em cobre B. M. – Bombeiros Municipais. 

As separações das baias são rematadas por meias-columnas terminadas por 
espheras e argolas-de-serviço de metal amarello, perfeitamente brilhantes. 

As mangedoiras, de ferro esmaltado, são móveis e podem servir para n’ellas ser 
dada, aos animaes, tanto a comida como a bebida. 

Pequeno páteo descoberto separa os water-closets e lavabos do quartel das baias 
anteriores das cavallariças, que merecem todos os nossos francos encômios. 

O quartel do Corpo de Bombeiros é, sem dúvida, mais uma grande obra que 
Belém deve ao seu preclaro Intendente, senador Antônio Lemos. 

Concebido e mandado executar sob sua immediata inspecção, o Quartel dos 
Bombeiros municipaes resultou n’um estabelecimento modelar, que deve plenamente 
satisfazer a S. Excia., e prestar os serviços públicos que d’elle espera o município. 

Quer pela sua architectura exterior, quer pelas suas condições adeantadas de 
hygiene; seja pela elegância e luxo com que foi mobiliado, seja pelo excellente material 
de que dispõe; considerem-se as inteligentes accommodações das cavallariças, de 
todas as dependências, enfim, do estabelecimento; tenha-se em vista o armamento, 
o instrumental e fardamento dos bombeiros municipaes, é incontrovertível que elles, 
hoje, constituem uma corporação de primeiríssima ordem. 

...E que a minha semi-barbara franqueza ponha, n’esta noticia, o ponto final de 
que tudo quanto alli vi e notei, para as observações que ahi ficam, nada deixa a 
desejar do que melhor se há feito, no gênero, quer no velho mundo, quer n’aquella 
capital onde o belioso* opposicionismo brazileo* só respeitava a repartição central 
dos correios e o apparatoso Corpo de Bombeiros, que presentemente, ao lado do 
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nosso, é quase um archaísmo”. 
No dia da inauguração do Quartel da João Diogo foram apresentados também 

os aparelhos técnicos, moderníssimos para a época, importados da Alemanha, que o 
próprio Lemos descreve em seu Relatório:

“Uma escada girante construção D. VI, medindo 22 metros em quatro partes, 
instalada em quatro rodas, permitindo a ascensão sem achar-se encostada a coisa 
alguma; veículo todo de ferro para atrelagem de animaes sobre fortes molas de aço (as 
de traz com freio), cubos das rodas de aço; travão de alavanca acionando-se da boléa, 
com caixa de ferramentas, assento do cocheiro com bainha para o chicote e sineta 
de aviso; dois com estribos correspondentes e plataforma baixa para transportar os 
homens de manobras; escada instalada num cavalete de ferro batido com movimento 
giratório circular por meio de uma manivela; aparelho mecânico de arreiar com cilha 
de arame e freio automático; travão também automático, assim como para os declives 
ou inclinações para frente com um novo nivelador de terreno, privilegiado, utilizável em 
qualquer posição; escadas superiores com aparelhos mecânicos com desdobramento 
por meio de cabos de aço; freio automático e sineta de aviso, girando sobre pequenas 
esferas e reguladas por duas guias; aplicações privilegiadas de reforço, tirantes de 
aço; pára-quedas automáticos; indicador para a nivelação do terreno e inclinação da 
escada; envernizamento vermelho, com mais de dois assentos na parte superior, uma 
balança de reforço de ferro, duas lanternas com visor de bizel, assentes sobre molas, 
cubos das molas e todos os aparelhos mecânicos com câmaras de precisão”. 

Posteriormente entraram para o serviço do Corpo um carro de mangueiras 
sobre rodas com tambor e uma pequena lança; uma pequena ambulância provida de 
medicamentos e instrumentos cirúrgicos; dez uniformes de tecido de amianto; dez 
“crocs” com cabos de madeira e dez ganchos de ferro com correntes. 

A sucursal da Cremação
Em 1903, a Administração Municipal, sensível à expansão da cidade e à necessidade 

de os serviços públicos acompanharem esse desenvolvimento, determinou a criação 
de sucursais do Corpo de Bombeiros “de forma a tornar possível e eficaz o auxílio 
profissional dos bombeiros”, nos casos de incêndios em bairros mais afastados do 
centro da cidade. 

Assim, no primeiro trimestre de 1903, Antônio Lemos criou a primeira Sucursal 
dos Bombeiros, na travessa 22 de Junho, num terreno lateral à usina de cremação de 
lixo, prédio que depois sediou o Batalhão de Cavalaria e o Batalhão de Polícia do 
Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Pará. 

Assim descreve Lemos a Sucursal antes mesmo de concluídas as obras: 
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“A Succursal será uma construcção bastante vasta, commoda e elegante. Sua 
fachada, sobre a travessa Vinte Dois de Junho, consta de um plano térreo, dividido em 
três partes, sendo a central para depósito de materiaes e as lateraes para alojamento 
das praças destacadas, de um lado e para a secretaria, com o aposento do official 
de estado, do outro. O revestimento do solo é a mosaico e a parallelepípedos de 
granito. Segue-se-lhe o edifício do Gymnasio, construído por plano moderníssimo e 
dispondo e todos os mais aperfeiçoados apparelhos de gymnastica e força muscular. 
É o Gymnasio ligado ao edifício da fachada por uma elegante galeria de estructura 
metallica, toda coberta de chapas de vidro “cathedral”. 

Em seguida ao Gymnasio vem o edifício onde se acham montadas duas completas e 
modernas officinas, a vapor, de carpinteiro e ferreiro, nas quaes deverão ser feitos todos 
os trabalhos precisos no material do Corpo, bem como fabricados novos carros. Este 
edifício tem na parte da frente uma torre com 16m de altura destinada não só a exercício 
de bombeiros, como também à seccagem de mangueiras após incêndios ou exercícios. 

Encontra-se depois a cocheira, com capacidade para 40 muares e 7 bovinos.
A installação das baias é toda metallica, provida dos mais perfeitos melhoramentos, 

sendo o solo revestido de blocos de asphalto comprimido. Aos lados das cocheiras 
ficam dois chalets, semdo um destinado a depósito de forragens e o outro à moradia 
do pessoal. 

Por traz da cocheira acha-se uma vasta área de terreno todo murado, com 
alinhamento pela travessa Nove de Janeiro, para recreio e espojamento dos 
animaes. 

Existe ainda outro chalet com solitária e dependências sanitárias. 
Contornando e contíguos a todos os differentes corpos da Sucursal, foram 

construídos amplos passeios de cimento. 
O abastecimento d’água em todo o edifício é feito por pequena usina a vapor a 

qual aspira o líquido de dois grandes poços de alvenaria alli abertos, e o recalca para 
um reservatório de ferro galvanizado de 70m3 de capacidade, montado sobre elegante 
torre metallica de 10m de altura. 

A canalização de esgottos de águas pluviaes e resíduos das sentinas é absolutamente 
perfeita”. 

Planejada e orçada pela Seção de Obras da Intendência, a construção da sucursal 
foi inicialmente confiada aos empreiteiros A. C. Pimenta de Magalhães & Cia e já 
no segundo trimestre se achava em acelerado andamento. Ali foram construídos um 
depósito destinado à guarda de material sobressalente e uma cocheira para guarda e 
tratamento dos animais de tração do Corpo, diz o Relatório de 1903.

Em 1904 foi iniciada a construção do edifício central da Sucursal, projetado pelo 
engenheiro Domingos Acatauassú Nunes e executada pelo engenheiro Francisco 
Bolonha. 
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A inauguração oficial da Sucursal, segundo Moraes Rego, foi a 22 de junho de 
1906, numa cerimônia realizada às 17 horas e à qual “compareceram autoridades e 
pessoas gradas”. A partir de então, além do Quartel da João Diogo, a Sucursal passou 
a constituir outro ponto de atração de visitantes ilustres. 

No dia 19 de fevereiro, Lemos visitou a Sucursal acompanhado dos deputados 
federais Arthur Lemos, Souza Bastos e Passos de Miranda e do jornalista Juvenal 
Pacheco, redator do Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro. 

“No dia 1.º de julho tive a honra de receber no Quartel e na Succursal a visita 
do illustre Dr. Affonso Penna, Presidente eleito da República, assim como dos 
personagens de sua comitiva e de diversos jornalistas nacionaes e estrangeiros”, 
vangloriava-se o Intendente, observando que “a imprensa local registrou a excellente 
impressão recebida pelo venerando brazileiro”. 

A idéia de Lemos de criar outras sucursais não prosperou e os Intendentes que 
o sucederam na Administração Municipal não tiveram a mesma visão de procurar 
aproximar os Bombeiros da população dos subúrbios, onde pela natureza das casas 
ainda de madeira, eram mais comuns os incêndios. 

Pelo contrário, após o “linchamento” político de Lemos, em 1912, a Intendência, 
sabendo ter sido o Corpo de Bombeiros uma das mais importantes obras da administração 
lemista, apagou, por assim dizer, o brilho da Corporação, reduzindo seu efetivo e suas 
atividades e iniciando o “desmonte” da Sucursal da Cremação. 

Assim, em 17 de outubro desse ano, parte da Sucursal dos Bombeiros, onde 
funcionavam as oficinas, foi entregue para a Seção de Parques, Jardins e Bosque, 
transformada depois em Horto Municipal. Já nessa época algumas dependências da 
Sucursal eram usadas como depósitos de mercadorias e objetos apreendidos pela 
Fiscalização Municipal, ficando ali sob responsabilidade do 2.º Tenente Eudoro João 
Pinheiro. 

Relatório do Intendente Virgílio Martins Lopes de Mendonça 
(9)

, de 1913, assim 
se referia à Sucursal: 

“Deste próprio municipal apenas estão a cargo do Corpo a parte do grupo da 
frente, que comprehende o pateo do material e o corpo da guarda, o grupo immediato, 
onde é installado o gymnasio do Corpo, e os dois compartimentos lateraes do chalet 
existente ao fundo, onde se acha a cocheira, visto que esta e o grupo do centro com 
as diversas officinas estão entregues ao Sr. Director dos Bosques, Parques, Jardins e 
Hortos Municipaes, conforme consta do meu relatório anterior, tendo sido entregue 
à professora da Escola Municipal “16 de Novembro”, dona Perciliana de Aguiar 
Campos Guimarães, a sala do flanco direito da frente, mediante portaria do antecessor 
de V. Exc., de 22 de janeiro do anno a que se reporta o presente relatório.

O pateo do material está servindo para depósito de materiaes que não estão em 
serviço activo, e os 2 compartimentos dos fundos são utilisados para depósito de 
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ferragens e outros artigos a cargo da arrecadação geral. 
Estes 2 compartimentos precisam de ser cobertos de novo, porque as coberturas 

dos mesmos se acham já bastante estragadas e não podem receber consertos, visto 
serem de zinco muito ordinário”. 

Nunca mais a Sucursal, que Lemos planejava ser o primeiro de uma série de quartéis 
instalados em bairros mais distantes do centro, teve o fulgor dos primeiros anos. 

Em suas reminiscências, o Tenente Marcos Quintino Drago, que incorporou no 
Corpo de Bombeiros em 1917, conta que naquela ano, a Sucursal estava transformada 
numa unidade de treinamento de Infantaria, já que o Brasil, junto com os aliados, 
estava em guerra com a Alemanha (1ª Guerra Mundial). 

A 24 de janeiro de 1934, na primeira Interventoria no Estado de Joaquim de 
Magalhães Cardoso Barata 

(10)
, e sendo Prefeito Municipal (nomeado) o Dr. José 

Carneiro da Gama Malcher, a Sucursal do Corpo de Bombeiros Municipais e 
Sapadores passou a sediar a Companhia de Estabelecimento da Polícia Militar do 
Estado. Posteriormente, no local se instalaram o Batalhão de Polícia do Trânsito, o 
Batalhão de Cavalaria e mais recentemente o Batalhão de Choque. 

Pertence ao mesmo autor da descrição do Quartel da João Diogo, Tenente Coronel 
Antônio Marques de Carvalho, que era também deputado estadual, a descrição mais 
detalhada e até quase romântica da Sucursal dos Bombeiros da Cremação, assim 
transcrita no Relatório de Antônio Lemos, de 1904:

“N’um espaçoso terreno alto e sêcco, entre as Travessas Vinte e Dois de Junho 
e Nove de Janeiro, à epocha airosamente rasgadas desde o bairro Umarizal até a 
margem do rio Guajará, quaes enormes ventiladores através de vastos bairros em 
formação, e as longas travessas Conceição e São Miguel, desenvolvidas artérias 
urbanas ligando as áreas populosas do Cacaualinho 

(11)
, Conceição, Baptista Campos, 

Santa Izabel e Pedreira, - foram as novas edificações da Succursal erigidas em cinco 
corpos distinctos. 

Os dois primeiros d’estes acham-se ligados, no sentido da largura do terreno, por 
uma galeria de crystal sobre armação de ferro, rematada por tympanos* de chalet, à 
direita e esquerda, sobre os arruamentos lateraes. 

O corpo anterior, construído alguns metros para dentro do alinhamento da 
travessa Vinte e Dois de Junho, tem ao centro elegante portão de ferro sobrepujado 
por arco-pleno, em cuja bandeira se destaca emblematicamente – metal doirado a 
fogo – um capacete sobre duas machadinhas. 

Domina o portão principal um tympano austeramente simples, sobre o qual avulta, 
rematando-o, um corucheu* neo-gothico, com as reduzidas proporções e singeleza de 
ornatos impostos pelo estylo. 

Ladeiam-n’o seis largos portões de gradil de ferro aluminiados, como aquelle, e 
em cujas almofadas avultam as iniciais doiradas: C. B. – Corpo de Bombeiros. 
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Os oito membros da alvenaria da fachada são ornados com almofadões em relevo, 
sustentados por atracadeiras fingidas em massa, e dominados por travões que lhe 
cortam verticalmente a cimalha, tendo estes, em sua parte inferior, carrancas de leões 
imitando bôccas-de-ranção*. 

Essas espaçosas altas portarias dão fácil sahida e entrada ao material rodante, já 
guarnecido pelo pessoal, e são fechadas interiormente por sólidos tabliers* de ferro, 
que podem ser abertos ou fechados com a maxima facilidade e rapidez. 

Todo esse primeiro corpo do edifício é ocupado por um grande depósito, calçado a 
parallelepípedos de granitos, destinado à guarda do material rodante de effectividade 
– carros para transporte de material e pessoal, bombas manuaes e a vapor, carros 
de irrigação, carroças de conducção, padiolas rodantes, etc. – e pelo alojamento das 
praças, providos de cômodos e asseiados leitos de ferro à direita de quem entra, bem 
como pelo gabinete e secretaria dos officiaes do destacamento ou guarda. Na pintura 
das paredes e forros domina alegremente o amarello canário. 

Segue-se a galeria coberta de crystal sobre armação de ferro em que falo acima 
e cujo mosaico, quadriculado em relevo e guarnecido de confortáveis bancos de 
madeira e ferro, se lê esta inscripção: Gymnasio do Corpod e Bombeiros. 

Na estrada central do gymnasio propriamente dito vê-se: - Construído na 
administração do Exmo. Sr. Senador Antônio José de Lemos, Intendente Municipal 
de Belém. 

Entremos no gymnasio, que é uma alterosa construcção fartamente arejada 
e inundada de luz, como convém, no primeiro pavimento, por grandes portaes, 
correspondentes aos da primeira fachada já descripta e janelas duplas lateraes; 
e no segundo, à altura das leves e graciosas tribunas de espectação, por janellas 
conjugadas de bello effeito architectonico. 

Encontram-se aquellas tribunas sobre as extremidades oriental e occidental do 
hall do gymnasio, sustentadas por mãos francezas torneadas em madeira de lei e 
esbeltíssimas columnas de aço delgadas com fustes* de assahyzeiros. Dá accesso à 
tribuna da direita ou oriental uma leve e graciosa escada de caracol, trabalhada 
finamente em acapú e pau-setim. 

A’outra tribuna, sobe-se por dois mastros de elevação a pulso. 
O centro do gymnasio é occupado por um grande picadeiro elyptico cheio de 

serragem, sendo esta coberta, durante os exercícios, por enorme carpette parda, orlada 
de vermelho, feito de uma só peça, e sobre a qual se reteza, suspensa à altura de um 
corpo e meio de homem, sólida rêde pára-quedas, de malha de cabo da cânhamo. 

Do tecto – executados de madeira polida, cordagens de linho cru e ferragens 
nickeladas brilhando como prata à luz que invade gloriosamente o recinto, - pende 
toda a sorte de apparelhos gymnasticos dos mais aperfeiçoados: - trapézios, argolas 
de nós e lisas, viga horizontal, cabos de arame para equilíbrio, - vendo-se ainda, 
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nas duas extremidades do gymnasio, trampolins, batutas, massas, alteres, escadas, 
barras-fixas, cavalletes, esquifes para apprender a remar, parallelas, apparelhos para 
o estudo do Box e para exercícios hygienicos, etc...etc. 

O salão, cujo estudo vou agora terminando, é muito airoso e alegrado pela optima 
combinação entre o verde-sêcco da pintura dos mármores das paredes e do forro 
metallico dividido em caissons* decorados com sobriedade elegante, o verde-mar e 
o branco dos altose asseiados roda-pés de majolica* que circundam a casa toda, e o 
verde-escuro brilhante da tinta esmalte que reveste portas, janellas e tribunas, sendo 
n’estas realçada essa cor uns tons quentes de amarello queimado de muito effeito, 
produzindo o conjuncto uma agradável impressão glauca na retina do visitante. 

São finalmente as soleiras dos portões do gymnasio de verdadeiro mosaico, com 
ornatos coloridos e as iniciaes: C.B.M. – CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAES.

Vem após um grande pateo plantado de mimosos arbustos e solidamente calçado 
a parallelepipedos de granito. 

É elle occupado ao centro por uma boa construcção de madeira, em estylo 
hollandez. São as officinas da Sucursal formadas por uma galeria central coberta por 
um lanternim envidraçado, sobre duas outras galerias lateraes mais baixas, fechadas 
por venezianas, com duas sahidas, ao meio, para os lados. O conjunto d’esta edificação 
é dominado, à frente, por uma torre de mais de quarenta metros de altura, com cinco 
pavimentos e sob a qual o visitante encontra o principal ingresso para a casa das 
machinas e a cujo pináculo se póde ascender por uma escada circular interior. Serve 
a torre para n’ella serem extendidas e sêccas as mangueiras das bombas. 

A galeria central é calçada a granito e as lateraes a mosaico de cimento, imitando 
tapete de borracha. 

Logo à entrada, lado direito, tanques para lavagem de arreios e mangueiras. 
Na segunda secção das officinas giram as polias; zunem as serras, esfuziam 

fagulhas ígneas das forjas; chispam centelhas brulhantes dos rápidos esmeris; 
resfolegam os foles; fervem as caldeiras; mugem as fornalhas; movimentam-
se finalmente, produzindo economias, dezesseis aparelhos, machinas e motores 
necessários ao estabelecimento. 

Ao fundo dos grandes atelliers, um arruamento separa as officinas das cocheiras 
e estábulos, não menos graciosa construcção formada por dois chalets lateraes 
occupados pelo almoxarifado, depósito de forragens, estábulos e dormitórios para o 
pessoal. Na parte central da frente, a entrada de uma galeria coberta de vidros sobre 
charpente* de ferro, com uma cabeça de cavallo por emblema. À direita e esquerda, 
quatro secções divididas em quarenta baias para muares e cavallos, existindo, entre 
aquellas secções, corredores desembaraçados para o serviço de alimentação dos 
animaes. 

O estábulo, também dividido em mangedoiras independentes, occupa o pavimento 
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térreo do chalet oriental. 
Ao nascente das officinas, nota-se gracioso chalet dividido internamente em 

xadrez, water-closets e banheiros. 
Na parte posterior das cocheiras e estábulos, enfim, abre-se um vasto recinto 

murado com portão para a travessa Nove de Janeiro, destinado a espojadoiro dos 
animaes, sendo essa dependência da Succursal servida por um profundo poço de 
alvenaria com depósito circular de ferro para a excellente água d’aquelle, aspirada 
por uma bomba de alta pressão, com motor a vapor. 

É este o rápido bosquejo da notável Succursal do Corpo de Bombeiros desta 
Capital com que o provido Intendente de Belém acaba de animar uma das mais férteis 
zonas urbanas – bairro de grande futuro, que será dentro de poucos annos um dos 
mais pitorescos da cidade”. 

As escolas de ginástica e esgrima
Ao dotar o Corpo de Bombeiros de todos os meios necessários para a Corporação 

ser, como de fato foi, senão a melhor, uma das mais bem aparelhadas do País, Antônio 
Lemos não esqueceu a preparação física e psicológica dos Bombeiros. 

Assim, a 23 de março de 1904 inaugurou a Escola de Ginástica, para Oficiais e 
Praças, na Sucursal da Cremação, sob a direção do professor Genésio Alves Leão. Três 
dias depois foi inaugurada no Quartel da João Diogo a Escola de Esgrima, dirigida 
pelo professor Salvador Palan. 

O relatório de Lemos de 1905 informa que em março de 1904 a Escola de Ginástica 
foi inaugurada na Sucursal mesmo sem estar “completamente instalada”. Quanto à 
data dessa inauguração, o Relatório de 1904 diz que foi em 23 de março e o de 1905 
diz ter sido no dia 25 de março. Os dois coincidem, entretanto, na data da inauguração 
da Escola de Esgrima, no Quartel Central, a 26 de março, tudo isso um mês depois da 
inauguração da nova sede dos Bombeiros, na João Diogo. 

Após estabelecer que a Escola de Ginástica deveria funcionar às segundas, quartas 
e sextas-feiras, das 7 às 9 horas; e a de Esgrima, às terças, quintas e sábados, das 7 às 
10 horas, assim se refere Lemos, em 1904, a essa escola:

“Tenho-me referido, em várias páginas d’este capítulo, à Eschola de Esgrima. 
Sua instalação trouxe a utilíssima vantagem de fornecer ao pessoal o indispensável 
conhecimento das armas brancas, a sua utilidade pratica, tanto sob o ponto de vista 
militar, como da hygiene. 

O ensino n’ella adoptado é o da esgrima italiana, e está sob a direcção do hábil 
esgrimista, professor Salvador Palan, por mim nomeado em 26 de fevereiro de anno 
findo”. 
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Em 1906, Lemos assim se refere às escolas de Ginástica e Esgrima: “A eschola 
de gymnastica ainda não está completamente installada; entretanto, prosseguem os 
officiaes e praças em vários exercícios, com os melhores resultados. Sobre a Eschola 
de Esgrima tenho excellentes informações: Officiaes inferiores, Praças e músicos têm-
se desenvolvido consideravelmente no manejo das armas. Com o fim de manter a 
emulação, fazem-se classificações periódicas dos Officiaes e Praças, collocando-os 
nas categorias ascendentes, segundo os resultados obtidos em assaltos, a que assiste 
o íntegro comandante do Corpo”. 

Em 1907 a Escola de Esgrima funcionava com regularidade, com todo o 
equipamento importado. O Intendente se mostrava satisfeito com os “optimos 
resultados, no desenvolvimento muscular e na agilidade dos Officiaes e praças”. O 
equipamento foi assim descrito num Relatório de Intendência: 

“Travessão: 24 floretes francezes com cabo de alumínio; 24 idem, cabo madeira 
e barbante; 12 floretes italianos, copos doirados e cabos de madeira; 36 floretes 
italianos, cabo d’alumínio; 12 floretes para assalto; 12 para lições. 

Massiellos: 06 espadas copos doirados, 36 espadas Massiellos, copos nickelados; 
12 espadas Brusses, copos nickelados; 12 espadas Giuste, 24 espadas primeiro modelo 
Parise; 240 lâminas para floretes de diversos systemas; 171 lâminas para espada 
idem; 100 chaves para floretes e espadas; 492 botões para florete; uma espada para 
Official de Cavallaria e 6 espadas modelo italiano para duello. 

Utensílios: 12 luvas com braço de polimento; 24 com antebraço de coiro branco; 
24 mãos de luva de pellica rose para espada; 24 luvas de pellica amarella para espada; 
24 mãos de pellica preta para espada; 35 cotovelleiras de solla; 12 luvas búlgaras 
com braço para espada; 48 luvas com braço; 24 luvas mosqueteiro para florete; 36 
luvas de camurça cinzenta para florete; 36 luvas de camurça preta, idem; 24 luvas 
de pellica preta com botões ao lado, para florete; 24 luvas de camurça, com punho 
búlgaro, para florete francez; 24 máscaras para espada n.º 4; 12 máscaras idem n.º 
5; 12 máscaras de polimento para espada n.º 12; 12 máscaras systemas italiano, para 
espada; 6 máscaras italianas para florete; 6 máscaras systema parise e 6 máscaras 
de polimento para florete. 

Fardamento: 224 pares de sapato de sola de amianto, 224 calças e 224 blusas de 
brim de linho preto. 

Em 1908 foi licenciado, através do Detalhe de 28 de setembro, pelo espaço de três 
meses, para tratamento de saúde, o professor, mestre d’armas, Salvador Palan. Em 
Ordem do Dia regimental de 4 de outubro, o Comandante dos Bombeiros designou o 
Capitão Fiscal Arthur Martins da Silva para instruir os Oficiais, e o Alferes Mathias 
Victor Pereira para instruir os Praças, acomodando o horário das aulas aos demais 
serviços do Quartel. A licença do professor Palan, justamente no último trimestre de 
1908, impediu os exames de esgrima que se deviam realizar no fim do ano e que 
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foram adiados até que o professor, restabelecido, pudesse reassumir o exercício de 
suas funções. 

Em 1912, o Intendente Virgílio Mendonça determinou que as escolas de Ginástica 
e Esgrima fossem unificadas, passando a funcionar apenas na Sucursal, sob uma única 
direção, do professor Genésio Alves Leão, que pelo acúmulo de funções passou a 
receber uma gratificação de 100 mil réis, além dos vencimentos normais. 

Não há referência precisa de quando cessaram as atividades das escolas, mas 
parece lógico que foi com a entrega das instalações da Sucursal à Companhia de 
Estabelecimento da Polícia Militar, em 1934.

NOtAs dO CAPÍtulO 4
1 Íntegra da Lei Municipal nº 161 de Antônio Lemos na seção                                                               

de Anexos.

2 Íntegra do Decreto Estadual nº 538 de Paes de Carvalho                                                               
nos Anexos.

3 O documento, em três partes, foi transcrito mantendo-se a                                                        
 grafia original.

4 Hoje Praça da Bandeira, onde está o Quartel General                                                                        
do Exército.

5 No próprio Relatório de Lemos o alferes Victor Gomes da Silva aparece comandando duas 
guarnições ao mesmo tempo, o que acreditamos tratar-se de um erro tipográfico.

6 Desde essa época e até o final dos anos 80, quando a sede da Prefeitura entrou em reforma e 
mudou-se provisoriamente para a Avenida Nazaré, Bombeiros mantinham no Palácio Antônio 

Lemos uma guarnição, hoje substituída pela Guarda Municipal.

7 Esta placa de mármore, antes na fachada do QCG, na coluna que separa os dois grandes 
portões, hoje está na mesma coluna, mas na parte de dentro do prédio.

8 Na época o rei da Inglaterra era Eduardo VII (1841 a 1910), bisavô da atual rainha Elizabeth 
II.

9 Virgílio Mendonça, ex-militar que ingressou na carreira política pelas mãos de Lemos e depois 
se tornou seu mais ferrenho adversário.

10 Magalhães Barata foi interventor do Pará duas vezes, como Major e como Coronel, e 
Governador quando General.

11 Cacaualinho ou Cacaolinho era o nome do sítio onde hoje está o bairro da Condor, parte do 
Guamá e terra Firme.
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O Corpo de Bombeiros do Pará participou no final do 
século XIX e nos conturbados anos da primeira metade 
do Século XX de importantes revoltas populares, motins 

militares e agitações partidárias, sempre em defesa da legalidade 
e da ordem constitucional. 

Ainda no episódio da Proclamação da República, conta-
nos Ernesto Cruz 

(1)
 em “História do Pará” (2º volume, 1973), 

que a recém-criada Corporação dos Bombeiros tentou resistir 
ao Movimento Republicano, postando-se diante do Palácio 
da Presidência para defender o então presidente Dr. Silvino 
Cavalcanti de Albuquerque, nomeado por Carta Imperial de 26 de 
outubro e que havia tomado posse um dia antes da Proclamação 
da República, no dia 14 de novembro de 1889. 

Diz o historiador paraense: “...no dia 15, às duas da tarde, 
começaram a chegar as primeiras notícias telegráficas da 
Proclamação da República, no Rio de Janeiro. Os boatos 
tomavam vulto. Dizia-se que vários proeminentes membros do 
gabinete Ouro Preto tinham perecido na luta com os republicanos. 
A cidade ficou em alvoroço...

Na manhã de 16, os Drs. Justo Chermont e Paes de 
Carvalho conferenciaram com os comandantes das Forças 
militares de terra e mar. Combinaram a atitude a ser tomada 
em face da mudança do regime...Ficou deliberado que uma 
comissão iria ao Palácio entender-se com o presidente Silvino 
Albuquerque. Efetivamente...os Drs. Justo Chermont e Paes 
de Carvalho e o Capitão Fiscal do 15º de Infantaria, Marcos 

Capítulo 5
 Os bombeiros e as 
 Revoluções no Pará
 (Parte I)

 Adesão à República
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Antônio Rodrigues, fizeram ver ao representante imperial a impraticabilidade de 
qualquer resistência, visto os fatos estarem consumados e vitorioso o movimento 
no País”. 

O Presidente da Província pediu um tempo para “aguardar outros pormenores sobre 
os acontecimentos”. Mas, “na rua – prossegue Ernesto Cruz – o movimento ganhava 
grande impulso e entusiasmo... Não era possível ficar à espera de novos pormenores 
da Corte, quando a República já era um fato consumado... Os republicanos tomaram a 
resolução de forçar a renúncia do presidente”. E partiram em grande marcha popular 
em direção ao Palácio, acompanhados de forças militares com suas bandas de música 
e peças de campanha. 

Às 3h20 da tarde chegava a tropa ao seu destino, encontrando o Palácio da 
Presidência – onde estava instalado o quartel – sob proteção do Corpo de Bombeiros, 
à frente seu Comandante, Capitão João Alberto da Silveira. 

Não houve resistência. Um oficial republicano intimou o Comandante dos 
Bombeiros a se render, no que foi atendido. Dentro do Palácio, o presidente Silvino 
Albuquerque, sob protestos, redigia sua carta renúncia e Paes de Carvalho proclamava 
a adesão do Pará à República. 

A Revolta do Cacaolinho
Outro episódio que teve a participação do Corpo de Bombeiros, ainda no século 

passado, foi a Revolta de 11 de junho de 1891, que ficou também conhecida como 
Revolta do Cacaolinho (ou Cacaualinho). 

Era governador o Capitão Tenente Duarte Huet de Bacelar Pinto Guedes, em 
substituição ao Dr. Justo Chermont, nomeado Ministro do Exterior, quando irrompeu 
a 11 de junho uma revolta em Belém chefiada por Veiga Cabral – o Cabralzinho 

(2)
, 

como era mais conhecido. 
Neste dia se instalaria às 9 horas o Congresso Constituinte do Pará e também era o 

dia das comemorações da vitória brasileira na batalha naval de Riachuelo, o que fazia 
da data um dia de festa cívica. 

Jornais da época vinham denunciando que havia um movimento em ebulição para 
derrubar o Governador Huet de Bacelar e dissolver o Parlamento estadual. Na véspera 
o Corpo de Polícia fora colocado de prontidão, mas pouco importou essa medida, 
já que pouco antes da meia-noite o quartel foi assaltado e invadido por um grupo 
considerável de amotinados chefiados por Cabralzinho, alguns armados de terçados, 
facas e baionetas improvisadas com cabo de madeira. 

A Polícia não ofereceu resistência. Pelo contrário, aderiu aos revoltosos e com a 
banda de música à frente e mais um grupo de populares e membros do Partido Democrata, 
foram em passeata até a estrada de Nazaré, onde residia Vicente Chermont de Miranda, 
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chefe do partido, que fazia oposição ao governo. Dali os revoltosos marcharam até a 
Chácara Conceição, no sítio denominado Cacaolinho 

(3)
, de propriedade de Chermont 

de Miranda, onde aguardariam a chegada de reforços do interior para deslanchar o 
“golpe” contra Huet de Bacelar. 

A população saiu às ruas sobressaltada, vendo tropas federais armadas de 
metralhadoras ocupando pontos estratégicos da cidade, para garantir a instalação do 
Congresso Constituinte e a integridade do Governador. 

Piquetes de cavalaria partiram para o sítio onde estavam entrincheirados os 
revoltosos, que os receberam à bala. Os combates se estenderam pela tarde. Um 
contingente dos Bombeiros uniu-se aos soldados do 15.º Batalhão de Infantaria e do 
4º de Artilharia sob o comando do Tenente Coronel Carlos do Amaral Savaget 

(4)
, para 

atacar os amotinados. 
O sítio do Cacaolinho virou verdadeiro campo de batalha, inclusive porque 

a canhoneira “Guarany” foi enviada para atacar os insurretos pelo rio. O combate 
generalizou-se. Forte chuva que caiu por volta de 8 horas da noite, fez cessarem os 
combates. Muitos rebeldes se renderam e foram trazidos presos até a cidade. Outros 
embrenharam-se na mata, em fuga. 

Sufocada a rebelião, o Diário Oficial do dia 12 de junho de 1891 publicava o 
seguinte Boletim:

“Paraenses!
A ordem pública acha-se restabelecida. Os revoltosos, batidos pelas tropas legais, 

fugiram abandonando armas e munições. 
Honra aos bravos soldados do 15º de Infantaria, ao 4º de Artilharia, à Marinha, 

ao Corpo de Bombeiros 
(5)  e ao Esquadrão de Cavalaria da Polícia. 

Viva o Povo Paraense que, em lealdade e valor, colocou-se ao lado do Governo e 
das tropas de mar e terra. 

Paraenses! Unâmo-nos pela Pátria, pela Ordem, pela família e pela liberdade”.
Dias depois, sob pressão da imprensa, o Corpo de Polícia foi dissolvido. 

Bombeiros na guerra de Canudos
Embora não tenha sido uma Revolução no Pará como indica o título deste capítulo, 

Bombeiros paraenses comprovadamente participaram da Guerra de Canudos. As 
referências são escassas e o Coronel Orvácio Marreca 

(6)
, maior cronista dessa guerra 

civil dos sertões da Bahia – afora Euclides da Cunha, com “Os Sertões”, é claro – 
em sua obra “A Milícia Paraense e sua heróica atuação na Guerra de Canudos em 
1897” não fala da participação do Corpo de Bombeiros como força, mas identifica 
Bombeiros e ex-Bombeiros que se destacaram na luta contra os fanáticos de Antônio 
Conselheiro. 
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Moraes Rego cita em sua “Resenha Histórica” (pg. 12) o pedido feito a 3 de agosto 
de 1897, pelo Bombeiro Raymundo Marques de Paiva, para seguir como voluntário 
para os sertões da Bahia, junto com a Brigada Militar do Pará, que iniciaria viagem 
no dia 5. 

Mais adiante, no mesmo livro (página 28), Moraes Rego cita os nomes de oito 
Oficiais que receberam a “Medalha Comemorativa das Operações Militares da Força 
Paraense nos Sertões de Canudos”, criada pelo Governador Enéas Martins, através do 
Decreto nº 3.143, de 21 de setembro de 1916. 

Sobre o Bombeiro Raymundo Marques Paiva não há registros de seu nome nos 
livros de Assentamentos ainda existentes no CBMPA, e nem figura seu nome na 
relação de mortos ou feridos nas batalhas de Canudos. 

Quanto aos Oficiais, todos os enumerados por Moraes Rego como sendo do Corpo 
de Bombeiros – Ten Cel Raymundo de Oliveira Coutinho, Majores Pedro Nolasco 
Monteiro e Messias Alteiro Buges, Capitães João dos Santos Cardoso, Joaquim 
Marinho de Vasconcelos Sobrinho, José Euclydes de Mendonça Beltrão, 1º Tenente 
Clementino de Oliveira Coutinho e 2º Tenente Severiano Ribeiro Pampolha -, na 
verdade eram da Polícia Militar, segundo revelou o Tenente Marcos Quintino Drago. 
Nenhum desses nomes sequer consta nos Assentamentos pesquisados, de 1890 a 1899, 
ainda existentes no CBMPA. 

Entretanto, um dos maiores heróis da Força paraense em Canudos, Alferes 
Henrique Rubin, o primeiro militar a hastear o Pavilhão Nacional em pleno 
arraial de Antônio Conselheiro, e que depois que deixou a Polícia ingressou 
nos Bombeiros, chegando a Comandante do Corpo em 1912, não é citado 
por Moraes Rego. Hoje Henrique Rubin dá nome ao Centro de Formação, 
Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE) do CBMPA, na Cidade Nova, em 
Ananindeua.

A “Resenha Histórica” de Rego refere-se também várias vezes ao Capitão Manoel 
Baptista Cordeiro, que segundo a revista “Nosso Pará” – edição sobre “O Pará na 
Guerra de Canudos” – foi o único Oficial da Força paraense a morrer em Canudos, 
com a idade de 31 anos. 

Baptista Cordeiro era cearense de origem e veio para Belém como 2º Sargento 
do Corpo de Aprendizes de Marinheiro. Em 1890 entrou para os Bombeiros como 
Alferes e já como Tenente teria tomado parte da Revolta de Cacaolinho (11 de junho 
de 1891). Passou para o Regimento Militar do Estado (Polícia Militar), em decorrência 
da Lei nº 191 de 1894, que desmembrou o Corpo de Bombeiros, passando uma de suas 
companhias – ele era comandante da 1ª Companhia – para o 2º Corpo de Infantaria do 
Regimento, pelo qual, na condição de Capitão Ajudante, seguiu para Canudos e no dia 
25 de setembro de 1917 encontrou a morte. 

Curioso e estranho é que os livros de Assentamentos de Oficiais e Praças, de 1890 a 
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1899 nada registram sobre sua passagem pelos Bombeiros antes de optar pela carreira 
de Oficial do Regimento Militar. 

Considerando-se confiáveis, entretanto, as pesquisas realizadas e levando-se em 
consideração que o 2º Corpo de Infantaria do Regimento Estadual encampou, em 
1894, uma companhia inteira de Bombeiros, é compreensível que os nomes de muitos 
oficiais apareçam ora como Bombeiros, ora como policiais do Regimento Militar. 

A Força paraense, formada por dois Corpos de Infantaria, num total de 547 homens 
– 39 oficiais e mais dois médicos – participou apenas da quarta e última campanha 
contra Canudos, com duas sangrentas batalhas a 25 de setembro e 1º de outubro de 
1897, sofrendo no total 64 baixas, sendo 26 mortos e 38 feridos. O 25 de Setembro é 
hoje o Dia da Polícia Militar do Pará. 

Na verdade a participação do Pará na Campanha de Canudos começou a 8 de 
março de 1897 quando uma moção do Senador Fulgêncio Simões, aprovada pelo 
Congresso Estadual, autorizava o Governo do Estado a agir frente aos “acontecimentos 
que nos sertões da Bahia acabam de roubar à Pátria um valente punhado de bravos e 
intemeratos filhos, cuja perda enche de luto a Nação...”. 

O Governador José Paes de Carvalho ordenou então ao Comandante do Regimento 
Militar, Coronel José Sotero de Menezes, que preparasse dois Corpos de Infantaria 
para seguirem para a Bahia, o que aconteceu no dia 5 de agosto de 1897, a bordo do 
paquete “Pernambuco”. 

Não é nosso objetivo tratar aqui da Guerra de Canudos, senão da participação 
de alguns Bombeiros nesse episódio da história da nascente República nos sertões 
da Bahia. Entretanto, vale relembrar alguns fatos curiosos como o do cabo espanhol 
Pedro Bureba Busto, da 3ª Companhia do 1º Corpo, que se recusou a seguir para 
Canudos afirmando que “não desejava combater filhos de uma pátria que há anos tão 
carinhosamente o acolhia”, segundo Marreca. 

A viagem até a Bahia durou 11 dias e a tropa paraense ficou aquartelada durante 5 
dias no Forte São Pedro, onde a precariedade das instalações e da alimentação quase 
provoca uma revolta dentro da Força. De Salvador, a tropa seguiu de trem até Monte 
Santo, e de lá a pé até as margens do rio Vasa-Barris, encontrando pelo caminho os 
primeiros cadáveres insepultos e enfrentando no acampamento o problema de balas 
perdidas. 

No dia 25 de setembro deu-se o primeiro grande combate das Forças paraenses, 
tendo o Coronel Sotero de Menezes, ferido no joelho, passado o comando ao Tenente 
Coronel Antônio Sérgio Dias Vieira da Fontoura. 

Foi nesse dia que o então Alferes e futuro Comandante do Corpo de Bombeiros 
Henrique Rubin, num arrojo de bravura pessoal e cumprindo determinações expressas 
de Fontoura, e o Sargento Quartel-Mestre Eurico Moreno Coutinho Canavarro 

(7)
, 

atravessaram o rio e hastearam pela primeira vez desde o início dos combates a Bandeira 
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Nacional (Rubin) e a Bandeira do Pará (Canavarro) em território “inimigo”. 
As baixas nesse dia foram muitas: 19 mortos, entre os quais o Capitão ex-Bombeiro 

Manoel Baptista Cordeiro, e 35 feridos. 
No dia 1º de outubro, novo combate. A queda de Canudos estava próxima. Antônio 

Conselheiro já havia morrido no dia 22 de setembro e seu lugar-tenente, Antônio 
Beatinho, foi degolado no dia 3 de outubro, mesmo depois de oferecer rendição. A 
vitória final das tropas legalistas foi declarada do dia 5 para o dia 6 de outubro, e no dia 
7, a Força paraense recebeu ordem de retorno, chegando a Belém a 4 de novembro. 

A Queda de Lemos
Diz Ernesto Cruz que ainda não foi feita uma análise serena da personalidade de 

Antônio Lemos como político e um dos maiores intendentes que Belém já teve. E não 
é isso que pretendemos aqui. 

Apenas procuramos mostrar a participação – até certo ponto duvidosa – do Corpo 
de Bombeiros no episódio da queda do grande político, que durante os 14 anos de 
sua administração à frente da Intendência teve uma relação muito estreita com a 
Corporação, como já veremos ao longo deste histórico. 

A dúvida reside do fato de na Corporação não existirem documentos que 
comprovem terem os Bombeiros em 1912 se voltado contra Lemos, a ponto de, 
segundo o historiador Carlos Rocque, em vez de jogar água, terem jogado querosene 
no incêndio do seu jornal “A Província do Pará”, como veremos mais adiante. 

Segundo Ernesto Cruz, o carisma político de Lemos era “impressionante” e como 
Intendente Municipal, “sua obra foi de um artista”, mas ele “deixou-se seduzir pelas 
lantejoulas do poder”. 

A ele se atribui ter montado no Pará a maior máquina eleitoral de sua época, 
mas as divergências começaram quando o Governador Augusto Montenegro, aliado 
de Lemos, pelo menos de fachada, em 1908 apoiou para sua sucessão João Antônio 
Luiz Coelho, contra o candidato apoiado por Lemos que era Acatauassú Nunes. João 
Coelho assumiu a 1.º de fevereiro de 1909 e começou a minar o poder político do 
“velho” Lemos, sem entretanto hostilizá-lo publicamente. 

Aos poucos, Lemos foi perdendo apoio, inclusive dentro de seu próprio Partido 
Republicano e do Conselho Municipal, onde Virgílio Mendonça, até então seu seguidor, 
passou a comandar ferrenha oposição. 

Já chegado aos 70 anos, em junho de 1911 Lemos renuncia à Intendência e à 
presidência do partido, e no dia 22 desse mês viaja para a Europa para submeter-se a 
tratamento médico. 

Em fevereiro de 1912, depois de passar pelo Rio de Janeiro, voltou a Belém, onde 
seus seguidores, os “lemistas”, travavam verdadeira batalha verbal – e às vezes campal 
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– com os “coelhistas” (seguidores do Governador João Coelho) e com os “lauristas” 
(correligionários do ex-Governador Lauro Sodré). Um bombeiro, Ulysses Tavares dos 
Santos, da 1ª Companhia, foi ferido a bala durante um desses confrontos 

(8)
. 

Em agosto, Lauro Sodré desembarca em Belém como principal candidato 
ao Governo do Estado. Às 9 horas da noite do dia 28, quando se dirigia para 
uma concentração política diante do Teatro da Paz, na Praça da República, 
Sodré escapa de um suposto atentado a bala, que já vinha sendo denunciado 
pela imprensa e cujo presumível autor foi imediatamente morto. O caso tem 
várias versões. Pela versão oficial e segundo os jornais da época, falou-se 
que um capanga de Lemos tentara matar Lauro Sodré, mas depois os próprios 
opositores de Lemos desmentiram a história. 

O jurista e jornalista César Coutinho de Oliveira, que chefiou o Centro de Resistência 
ao Lemismo, disse em entrevista ao historiador e jornalista Carlos Rocque

(9)
, que tudo 

não passou de uma farsa e que o estivador João Cole – esse o nome do morto – estava 
na concentração como uma espécie de segurança de Lauro Sodré. Só que o autor 
dos disparos, Arlindo Moura, outro segurança, cearense e nervoso, não sabia disso e 
julgando que aquele homem armado e a quem não conhecia, ia atirar contra seu líder, 
atirou primeiro. 

Já Emmanuel Sodré, filho de Lauro Sodré, também em depoimento a Carlos 
Rocque, disse acreditar no atentado contra seu pai. “...Eu vinha no carro quando 
ouvi o tiro. Me levantei junto de meu pai, puxei logo meu revolverzinho, uma 
pistola belga, e fiquei olhando. Vi saírem correndo atrás de um sujeito. Era o tal... 
Consta que uma moça, que estava na sacada de uma das casas na Avenida Nazaré, 
foi atingida...”.

(10)
 

Outra versão dá conta que o atentado seria apenas uma simulação preparada pelos 
adeptos de Lauro Sodré para fustigar os “lemistas” e que para caracterizar bem o ato 
como articulação “lemista”, os capangas deveriam estar com a farda dos Bombeiros. 

Emmanuel Sodré nega isso: “Naturalmente meu pai não compactuaria com 
uma coisa dessas. Não creio em simulação. O homem foi assassinado ali mesmo, foi 
liquidado. Não foi preso, não. Foi liquidado. Ele atirou mesmo. Eu ouvi o tiro”. 

Ricardo Borges Ferreira e Silva, ex-juiz e deputado várias vezes – outro 
entrevistado de Carlos Rocque nos anos 70 – disse ter assistido ao atentado contra 
Lauro Sodré na noite de 28 de agosto de 1912 e refere-se ao envolvimento de um 
Bombeiro no episódio: “Autorizaram um bombeiro, que acompanharia Lauro Sodré, 
que ficasse vigilante, face aos boatos de um provável atentado, e que caso houvesse, 
matasse o sujeito. E foi o que aconteceu: naquela noite, quando Lauro Sodré vinha 
numa carruagem para o encontro político, o contratado deu um tiro para o alto e o 
Bombeiro, acreditando mesmo que o atentado era real, matou-o. Meteram depois no 
bolso da vítima uma carteirinha do partido lemista”. 
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Os ânimos se acirraram ainda mais. O comício que seria na noite de 28 foi adiado 
para a tarde do dia 29 no mesmo local e os oradores transformaram o episódio num 
“cavalo de batalha” instigando os presentes contra a oligarquia do líder conservador. 

Após a concentração, que havia começado por volta de 4 da tarde, os exaltados 
manifestantes dirigiram-se ao Café da Paz e de lá, junto com outro grupo “laurista”, 
saíram em direção da casa de Lauro Sodré para expressar-lhe solidariedade. 

A marcha passava pela esquina do hoje edifício Manoel Pinto da Silva quando 
começou um tiroteio, partido, segundo Ernesto Cruz, de “lemistas” que se encontravam 
na redação de “A Província do Pará”, propriedade de Antônio Lemos, e que funcionava 
no prédio hoje sede do Instituto de Educação do Pará (IEP). 

Os primeiros feridos foram levados para a Farmácia Dermol, hoje Farmácia Central, 
ao lado do Banco da Amazônia, enquanto a turba enfurecida atacava e incendiava a 
sede do jornal. O episódio, entretanto, já vinha sendo de há muito preparado pelos 
adversários de Lemos para por um fim à oligarquia do velho caudilho. 

Segundo César Coutinho de Oliveira, quando se deu o atentado contra Lauro 
Sodré, Virgílio Mendonça, que era o Intendente de Belém, mandou que o Centro 
de Resistência ao Lemismo e todas as forças que o apoiavam, se concentrassem na 
Sucursal do Corpo de Bombeiros, na Cremação. 

“À tarde de 29 (de agosto) descemos pelas avenidas 22 de junho e São Jerônimo e 
entramos na Praça da República. Quando ali entramos, o primeiro pelotão armado de 
rifles fornecidos pela Casa Agostinho, que se localizava na rua João Alfredo, recebeu 
ordem de fogo. A ordem fora dada pelo comandante desse pelotão, Manfred Carlos 
Lamberg, nosso colega da Faculdade de Direito, alemão de origem e militarista. (Ele 
também) ordenou fogo contra “A Província”, sem reparar que o prédio já começava 
a incendiar e que os populares se tinham antecipado ao nosso ataque” disse ele. 

As forças da ordem enviadas ao local, - a federal comandada pelo então Tenente 
Magalhães Barata, afilhado de Sodré, e a Polícia estadual, comandada pelo Capitão Pedro 
Nolasco -, não interferiram na revolta e acabaram se confraternizando com o povo. 

Segundo Carlos Rocque, citando César Coutinho de Oliveira, os Bombeiros teriam 
tomado parte ativa na revolta contra Lemos, pois chamados a apagar o incêndio do 
prédio de “A Província”, em vez de água, - afirma Rocque – “jogaram querosene ou 
gasolina”. Tudo – ainda segundo o historiador – tinha sido planejado previamente, 
nos seus mínimos detalhes, pelo Centro de Resistência ao Lemismo, no quartel da 
Sucursal dos Bombeiros, com a participação de vários Oficiais do Corpo. 

No jornal “Folha do Norte” não há referência a essa intervenção dos Bombeiros, 
afirmando o jornal, isto sim, que “o povo ia às casas vizinhas e pedia kerosene e 
trapos (...) e algumas senhoras entregaram vestidos de fazendas caras que tiravam de 
seus guarda-roupas”. 

Pelo contrário, afirma ainda a “Folha”, que era de franca oposição a Lemos: “Logo 
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que o Corpo de Bombeiros Municipais teve aviso de que o prédio da ‘Provincia’ 
estava em chamas, correu alli com o material competente, a fim de dominar o fogo, 
sendo baldados todos os seus esforços devido ao facto de escassear a água, o que de 
ordinário succede quando se dão incêndios à noite”. 

Entretanto conseguiram isolá-lo, evitando que se passasse para os edifícios que 
lhes ficam nos fundos, quer pelo lado da rua Arcipreste Manoel Theodoro, quer pelo 
da Avenida Serzedelo Correa. Logo se vê que se os bombeiros tivessem agido de outro 
modo, o jornal, de ferrenha oposição a Lemos, faria disso uma festa. 

Após o incêndio do prédio do jornal, os manifestantes partiram para a casa de 
Lemos, na Avenida Gentil Bittencourt, onde hoje funciona o Instituto Brasileiro de 
Geografia a Estatística (IBGE), que também foi incendiada, embora Lemos não se 
encontrasse lá. 

Ao final de algumas horas, até objetos pessoais de Lemos estavam destruídos. 
Humilhado, literalmente arrastado de pijamas pelas ruas, até a casa do inimigo Virgílio 
Mendonça, banhado de terra e cuspe, o ex-todo-poderoso Intendente só escapou de 
um final pior graças à intervenção de outro inimigo político, Lauro Sodré, que fora 
acionado por telegrama pelo próprio Presidente da República, Marechal Hermes, 
através do Comandante da Região Militar, Coronel Alencastro Guimarães. 

Levado para a casa do genro Joaquim Lalor, no bairro do Marco, de lá, no dia 5 de 
setembro, seguiu com a família para Portugal e depois voltou ao Rio de Janeiro, onde 
faleceu um ano depois, no dia 8 de dezembro de 1913. 

A Revolta contra Enéas Martins
Enéas Martins foi o Governador que sucedeu a João Coelho. Eleito a 3 de dezembro 

de 1912 e empossado a 1º de fevereiro de 1913 como uma tentativa do governo da 
União de acalmar os ânimos entre “lauristas” e “lemistas”, logo desagradou a maior 
parte daqueles que contribuíram para a sua eleição. 

O descontentamento político, agravado pela caótica situação financeira do Estado, 
que enfrentava a crise da borracha 

(11)
 e estava com pagamentos atrasados, criou um 

campo fértil para um motim. As raízes foram plantadas na força policial por oficiais 
de prestígio, instigados por Virgílio Mendonça e Cipriano Santos e assim, no dia 27 de 
novembro de 1916 o Governador foi deposto após afirmar: “Se tiver de ser derramada 
uma só gota de sangue dos paraenses, prefiro não resistir”. 

Moraes Rego diz apenas, em sua “Resenha Histórica”, que no segundo semestre 
de 1916 o Corpo de Bombeiros Municipais e Sapadores aderiu ao levante da Força 
Pública contra o Governador Enéas Martins, sem especificar os motivos. 

Segundo Carlos Rocque, o ex-Intendente Virgílio Mendonça, que havia liderado 
a campanha contra Antônio Lemos, inclusive reunindo o Centro de Resistência ao 
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Lemismo no quartel da Sucursal dos Bombeiros, na Cremação, também foi o cérebro 
da rebelião contra Enéas Martins, daí não ser difícil deduzir o apoio com que Virgílio 
ainda contava entre alguns oficiais da Corporação da qual, como Intendente, tinha sido 
“Comandante Supremo”. 

A revolta foi basicamente da Polícia. O comandante do 1º Corpo da Brigada, 
Coronel Orvácio Marreca, tentou abortar o movimento, mas foi dominado. O 2º Corpo 
aderiu e o Tenente Raimundo Nonato Gaspar, fiel ao governo, foi morto com um tiro 
de carabina. Outros oficiais saíram feridos ao tentar reagir ao levante, mas a resistência 
cessou com o apoio da Cavalaria e do Corpo de Bombeiros. 

O quartel da Rua João Diogo chegou a ser invadido por uma força policial 
comandada pelo Tenente Antônio Augusto Paiva, que sob inspiração do Alferes José 
Lucas Cavalcanti não teve maiores dificuldades em obter a adesão dos Bombeiros, 
exceto do Comandante, Major José Custódio Barriga, que se manteve fiel ao 
governo. 

A partir de então, segundo depoimento do Tenente Marcos Quintino Drago, a 
soldadesca dos Bombeiros que marchou ao lado da Força Pública foi comandada pelo 
1º Tenente Heráclito César Gurjão, que chegou a ser aclamado comandante do Corpo 
em oposição ao Major Barriga, graças a sua popularidade no seio da tropa. 

Enéas Martins e sua família refugiaram-se primeiramente num quartel do Exército 
e depois no Arsenal de Marinha, onde estavam as mais expressivas figuras políticas 
e congressistas que apoiavam o governo. Lá, no dia 30 de dezembro de 1916, ainda 
tentou reunir seu secretariado, enquanto do lado de fora “a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros eram senhores da cidade, em estado de pré-anarquia”, segundo o 
historiador e jornalista José Valente em sua coluna “Hoje na Vida do Pará”, publicada 
em O Liberal em 30 de dezembro de 1997. 

Martins estava disposto a renunciar, e o Congresso estadual (48 assentos) foi 
convocado para apreciar a renúncia e eleger um sucessor, mas não havia “quorum”. 
Lauro Sodré e seus homens de confiança já tinham montado um esquema para conseguir 
os 25 votos que lhe dariam a maioria (metade de 48 + 1) necessária para derrotar Silva 
Rosado, candidato da situação. 

Segundo José Valente, “para isso foram convocados o Alferes José de Sousa 
Revoredo, o Capitão Bombeiro Paulo da Costa Filho e seu cunhado de prenome 
Abílio” que iniciaram uma “guerra de inquietação” aos deputados governistas. 

O plano incluía levar à força ao plenário, para dar quorum, o médico Orlando 
Lima, único deputado governista que não se asilara no Arsenal de Marinha, porque 
tinha ido assistir uma paciente que estava para dar à luz. 

Em sua “História dos Municípios do Pará”, o também historiador e jornalista 
Carlos Rocque diz que o seqüestro de Orlando Lima e a votação no Congresso Estadual 
aconteceram no dia 2 de janeiro de 1917. “Após o parto, quando se dirigia para o 
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Arsenal, (Orlando Lima) foi seqüestrado por Bombeiros e capangas e levado à força 
para o Congresso a fim de que desse o número mínimo necessário para que pudesse ser 
instalado”, diz Rocque, acrescentando: “Orlando Lima, sob ameaças, também votou. 
Dias depois renunciou ao mandato em caráter irrevogável”. 

Mas segundo José Valente, esses fatos aconteceram no dia 31 de dezembro de 
1916, Orlando Lima não chegou a votar e renunciou no mesmo dia. Em sua coluna no 
jornal O Liberal de 31 de dezembro de 1997, assim descreve o acontecido o historiador 
e jornalista paraense:

“Sob a presidência do Senado Estadual Augusto Rangel de Borborema reuniu-
se o Congresso Estadual, às 9:00h. Dos 48 congressistas faltaram 4: Miguel 
Pernambuco, José Pinto Ribeiro, e por ser candidato, Silva Rosado, e o médico 
Orlando Lima. 

As galerias e corredores e escadarias estavam pejadas de militares da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros, a pressionar os congressistas. 

Às 9:30h, o Alferes da Polícia Militar José de Souza Revoredo e o Capitão Bombeiro 
Paulo Costa Filho 

(12)
, arma em punho, fazem entrar no recinto da Assembléia o 

deputado Orlando Lima e os senadores Miguel Pernambuco e José Pinto Ribeiro, que 
tinham por trás de si os militares a ameaçá-los de morte. 

Com o número legal, foi aberta a sessão. De imediato os congressistas pró-Lauro 
(de triste memória), apresentaram a proposição de tornar nulos, por fraude, os votos 
do interior e que fossem só considerados os votos da capital (...) Por maioria simples 
foram consideradas inexistentes as eleições do interior. Só faltava sacramentar a 
vitória de Lauro. Posta em votação a validade da eleição na capital e a aclamação do 
novo governador, 23 votaram contra e 24 a favor da vitória de Sodré. Faltava apenas 
um voto, o de Orlando Lima. 

Chamado para fazê-lo, levantou-se, tirou do bolso um documento e leu. Era a sua 
renúncia. Por isso estava impedido de votar (...) Foi uma vergonha a votação e o mais 
grave: Lauro Sodré rasgara a Constituição de seu Estado...”. 

Essa informação é parcialmente contestada pelo Tenente Drago, que incorporou 
nos Bombeiros meses depois da revolta contra Enéas Martins e embora não tenha 
testemunhado os acontecimentos, ouviu deles muitos comentários na época. Drago 
admite que os Bombeiros tenham participado do movimento, mas afirma que quem 
comandou o seqüestro do deputado Orlando Lima foi o 2º Tenente Revoredo, da 
Polícia, “que era um homem impetuoso e violento e foi assassinado anos depois, a 
pauladas, em Santa Isabel, onde era Delegado de Polícia e cometeu uma série de atos 
bárbaros”. 

Sacramentada a renúncia de Enéas Martins, assumiu o governo, interinamente, 
o Desembargador Augusto Rangel de Borborema, que era presidente do Senado 
Estadual. 
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Lauro Nina Sodré e Silva foi eleito pelo congresso para mais um mandato e 
assumiu o governo no dia 1º de fevereiro de 1917, exercendo seu segundo mandato 
até 31 de janeiro de 1921.

Enéas Martins deixou Belém no dia 14 de janeiro de 1917 a bordo do navio “Minas 
Gerais” e dois anos mais tarde morreu no Rio de Janeiro, aos 45 anos, aparentemente 
de depressão profunda. 

NOtAs dO CAPÍtulO 5
1 Ernesto Horácio da Cruz – Professor, jornalista e um dos maiores historiadores do Pará. 

Foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Nasceu em novembro de 1898 e 
morreu em 16 de maio de 1976.

2 Francisco Xavier da Veiga Cabral liderou a revolta de 11 de junho de 1891 no Pará e foi, 
depois, herói do Amapá, onde enfrentou os franceses que tentavam expandir para território 

brasileiro a República de Cunani, de efêmera duração.

3 Cacaolinho ou Cacaualinho era, segundo o jornalista e historiador Carlos Rocque, uma 
chácara às margens do Rio Guamá, às proximidades de onde está hoje a Praça Princesa Izabel, 

na Condor.

4 Savaget é o mesmo que aparece depois como general, comandando um contingente                    
em Canudos.

5 O destaque no termo Corpo de Bombeiros é                                                                               
 do autor.

6 Marreca lutou na Guerra de Canudos e escreveu, em 1940, a História                                      
da Polícia Militar.

7 Provável irmão do Alferes Francisco Marques Coutinho Canavarro, da 2ª Companhia de 
Bombeiros, no ano de 1892.

8 Ver mais detalhes desses confrontos no Capítulo 8, “Dia a Dia dos                                        
 Bombeiros (2)”

9 Carlos Rocque, jornalista e historiador paraense, autor de                                                          
 vários livros.

10 Rocque refere-se a uma criança ferida no tiroteio da esquina da Av. Nazaré com Tv. 
Benjamim Constant, mas “A Folha do Norte” diz que a vítima, atingida no braço direito, 

foi a senhora Zulmira Pinho, filha do dono da Perfumaria Oriental, Pedro Pinho.

11 Ciclo da Borracha, período em que a Amazônia floresceu graças à expansão da Haevea 
Brasiliensis. Começa em meados do Século XIX e perdura até a primeira década do Século 

XX. Segundo Rocque, a crise da borracha começou já no governo de Augusto Montenegro, 
aumentou no de João Coelho e atingiu proporções catastróficas no de Enéas Martins.

12 Em 1935, já no posto de Tenente Coronel e no cargo de Comandante do Corpo de 
Bombeiros, foi assassinado por um tenente. (Ver no Capítulo 12, “Crimes no Quartel”).   
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A Portaria de Justino Ferreira Carneiro, de 24 de novembro 
de 1882, que criou a Companhia de Bombeiros no Pará, 
e que se fez acompanhar do primeiro Regulamento da 

Corporação, copiou quase ipsi litteris* o Regulamento do Corpo 
de Bombeiros da capital do Império. 

As primeiras modificações – na verdade adaptações 
às necessidades locais, bem diferentes das do Rio – foram 
introduzidas através da Portaria de 1º de janeiro de 1886, 
do então Presidente da Província, Desembargador Tristão de 
Alencar Araripe 

(1)
, que deu o segundo Regulamento ao Corpo 

de Bombeiros. 
Mudanças mais acentuadas ocorreram quatro anos e meio 

depois, em 3 de julho de 1890, através do Decreto nº 150 do já 
Governador do Estado – nomeado pelo Governo Provisório da 
República – Dr. Justo Leite Chermont 

(2)
. 

Enquanto pelo primeiro e segundo Regulamentos o quadro 
de pessoal permanecia com 28 homens, pelo terceiro esse número 
aumentou para 118, assim distribuídos: 1 Capitão Comandante, 1 
Tenente Coadjuvante, 1 Alferes Instrutor, 8 Alferes, 1 Primeiro-
Sargento chefe de serviço, 3 Segundos-Sargentos chefes de 
turma, 6 Cabos d’Esquadra chefes de bomba, 100 Bombeiros 
trabalhadores e 2 corneteiros. 

O primeiro e segundo regulamentos fixavam as idades para 
admissão na Corporação entre 18 e 40 anos, e o terceiro reduziu 
de 40 para 35 a idade máxima de admissão. 

O terceiro Regulamento inovou fazendo uma série de 
exigências que não se viam nos dois primeiros, tais como 1m64 
de altura mínima, 70 centímetros de circunferência sub-peitoral, 
3.000 centímetros cúbicos de capacidade vital e peso de 56 
quilos. 

Capítulo 6
 Regulamentos, Uniformes,
  Armamentos e Viaturas
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Também as punições previstas no Corpo foram alteradas. No seu Capítulo 5º - Das 
Penas e Recompensas – Artigo 20, o segundo Regulamento, diferentemente do primeiro 
e do terceiro, não falava em expulsão, mas no Artigo 21 admitia “penas maiores para 
casos de bebedice, jogo, disputa ou rixa, com uso de arma, furto, algazarra, etc”. 

Outra grande mudança adotada no terceiro Regulamento foi em relação aos “sinais 
de incêndio”. Enquanto o primeiro Regulamento (Capítulo X, Artigo 49 e seguintes) 
e o segundo (Capítulo XII, Artigo 66 e seguintes) mantiveram os alarmes através do 
toque dos sinos das igrejas em caso de incêndio, como no Rio de Janeiro, o terceiro 
Regulamento foi omisso sobre o assunto, pondo fim, portanto, à obrigatoriedade que 
tinham as igrejas de manter um sineiro de plantão para qualquer emergência. 

Ainda dentro do tema “sinais de incêndio”, os dois primeiros regulamentos previam 
um prêmio de 2 a 10 réis a quem primeiro avisasse o Corpo de Bombeiros sobre a 
ocorrência de algum incêndio. O terceiro dobrou esse prêmio para 20 réis. Entretanto, 
a multa para quem, sabendo, não avisasse aos Bombeiros, permaneceu igual nos três 
regulamentos, variando de 20 a 200 réis. 

Os três, através dos seus Artigos 59, 78 e 67, respectivamente, também mantiveram 
a obrigatoriedade do pernoite no quartel, mesmo para os Bombeiros que estivessem de 
folga, criando com isso um forte pretexto para o elevado índice de indisciplina devido 
às constantes fugas, escapadelas e até deserções. 

O terceiro regulamento foi realmente o que mais inovações trouxe. Seu Artigo 60, 
por exemplo, estabelecia que a “marcha do trem (de socorro) seguirá o caminho mais 
curto e para dar sinal de passagem, campas tocarão seguidamente em todo o trajeto, 
máxime nos cruzamentos das ruas”. Havia o temor de colisões. 

Em 4 de junho de 1909, com a Lei nº 527, novo Regulamento entra em vigor, 
alterando sobretudo as corridas de incêndio, com a introdução de equipamentos mais 
eficientes e dos primeiros veículos automotores. Começavam também os acidentes 
com viaturas e os prejuízos para a frota do Corpo, o que obrigou, em 19 de setembro 
de 1916, o Intendente Cypriano José dos Santos a baixar um ato revalidando a Lei nº 
527, que nos seus artigos sobre o assunto assim se referia: 

Art 187 – As avarias produzidas no material rodante por pessoas estranhas ao 
Corpo serão inteiramente indemnizadas quando propositaes ou por falta de cuidado 
e attenção dos causadores.

Art 203, § 2.º - Todos os vehículos em trajeto pelas ruas são obrigados a ceder 
o passo ao material do Corpo em corrida para incêndio, procurando os respectivos 
conductores collocal-os de um mesmo lado da rua para facilitar a passagem. 

Art 204 – É expressamente proibido o uso da cor adoctada na pintura dos carros 
do Corpo de Bombeiros – encarnada – em quaisquer outros vehículos. 
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Primeiros planos de uniformes
O modo de vestir dos militares – farda ou uniforme – tem uma simbologia 

representada pelas cores e pelos detalhes e adereços. No Corpo de Bombeiros os 
uniformes têm mais um significado: proteção. 

Mas desde que foi criado, o fardamento do Corpo de Bombeiros já passou por 
várias modificações. Só de 1882 a 1890 o Corpo de Bombeiros teve três Regulamentos, 
cada um acompanhado de seu respectivo Plano de Uniformes. Alguns, de um modo 
geral, não ofereceram grandes mudanças, a não ser pequenas alterações de caráter 
estético ou prático, sempre visando a oferecer ao Bombeiro não apenas um visual 
moderno, mas que facilitasse suas atividades nas mais diversas missões em que é 
chamado a intervir. 

O fardamento tinha três distribuições anuais – em janeiro, maio e setembro – 
segundo os dois primeiros Regulamentos. E no terceiro também foi assim, mas por 
um descuido tipográfico, a palavra “anualmente” – nesse terceiro – foi trocada por 
“mensalmente” e assim foi publicado: “Far-se-ão mensalmente três distribuições 
geraes de fardamento da Companhia: em 1º de janeiro, 1º de maio e 1º de setembro”. 
É de se imaginar a confusão que esse erro deve ter causado. 

Os primeiros uniformes do Corpo de Bombeiros do Pará, conforme o Capítulo 8º 
- Do fardamento -, Artigos 38 a 46 do Regulamento que acompanhou a Portaria de 
24 de novembro de 1882, copiavam os do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, 
no Rio de Janeiro que, segundo consta, foram desenhados pela própria Imperatriz, D. 
Tereza Cristina Maria de Bourbon, mas que também já tinham sido modificados pelo 
Decreto nº 8.304 de 29 de outubro de 1881. 

Assim, ao ser criada em 1882, a Companhia de Bombeiros paraense adotou o 
seguinte plano de uniformes 

(3)
:

Uniforme de parada (especial para officiaes).
Figurino n.º 1

Bonet à cavaignac, de panno azul ferrete, com pala de verniz e virola doirada, e barbicaixo 
de cordão de oiro, com trancelins de oiro para indicar os postos, conforme o estabelecido para 
os Officiaes do Exército, e no centro o emblema do Corpo bordado a oiro.

Gravata de seda preta. Sobrecasaca de panno egual ao bonet, com a gola deitada 
e trespassado, tendo na frente duas ordens de oito botões cada uma e outras tantas 
na parte posterior da aba, junto aos bolsos, com três botões cada um. Os punhos da 
jaqueta serão guarnecidos com três botões pequenos ao longo da costura da manga e 
bem assim com galões de oiro, distinctivo dos postos. Todos os botões serão de metal 
doirado e terão o emblema do Corpo. 

Calças do mesmo panno. 
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Botas de couro da Rússia, à Napoleão, podendo usar de botinas e calças brancas 
de passeio. 

Banda com franja de retroz (egual às do Exército).
Tallim de couro da Rússia, de três cordões, tendo as ferragens doiradas e na 

chapa o emblema do Corpo. 
Espada de metal do príncipe, com punhos fechados. Fiador com bordas de oiro. 

Luvas de camurça branca.
Platinas de escama doirada com tres pernas, duas das quaes deverão abranger o 

hombro até meia cava. 

Uniforme de serviço
Figurino n.º 2

Capacete de couro da Rússia, com duas palas, tendo no espelho o dístico Corpo 
de Bombeiros em relevo e mais abaixo emblema do Corpo, tudo em metal doirado. 

Gravata de seda preta.
Blusa de panno azul avivada de encarnado e botões (eguaes aos do figurino 1).
Calça do mesmo panno egualmente avivada do encarnado. 
Botas de couro da Rússia.
Cinto gymnastico com cadarço encarnado.

Uniforme pardo
Figurino n.º 3

O mesmo que o precedente, porém sem vivos e de brim pardo, com divisas e 
botões de massa pretos, com o emblema do Corpo. 

Observações:
O figurino n.º 2 e n.º 3 são communs a Officiaes e Praças, sendo para estas os 

botões do figurino n.º 2 de metal amarelo e cinto gymnastico de lona branca. 
Meia-botas em lugar de botas (marcadas para os Officiaes) sendo permitido usar 

de bonets à cavaignac com capa de oleado fora de serviço. 

A 1º de janeiro de 1886, uma Portaria do então Presidente provincial, Desembargador 
Tristão de Alencar Araripe, deu ao Corpo de Bombeiros seu segundo Regulamento, 
acompanhado do segundo plano de uniformes, que alterou pouca coisa em relação ao 
primeiro. 

Decreto nº 150 de 3 de julho de 1890, já do Governador do Estado, Dr. Justo 
Leite Chermont, novamente muda o Regulamento da então Companhia de Bombeiros 
e cria um terceiro Plano de Uniformes para Oficiais e Praças, estabelecendo o uso 
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do capacete com penacho vermelho e, na parte frontal, o emblema com distintivo da 
companhia cercado de um ramo de fumo e outro de café, encimado por uma estrela. 
A farda era composta de capa de brim branco ou oleado, sobre casaca com pestanas 
nos bolsos e botões metálicos amarelos com emblema da Corporação. No demais, 
acompanhava o Plano anterior. 

No Detalhe* de 25 de janeiro de 1904, depois de transferência dos Bombeiros 
do Estado para a Municipalidade em um mês e dias antes da inauguração do quartel 
definitivo do Corpo de Bombeiros à rua João Diogo, o Intendente Antônio Lemos 
mexeu pela quarta vez nos uniformes da Corporação que continuavam, entretanto, 
sendo fornecidos pela casa “Centro Militar”, de Adelino Arantes & Cia. 

Devido à inauguração do Quartel da rua João Diogo, em fevereiro desse ano, o novo 
plano de uniformes demorou a entrar em vigor. Somente no dia 14 de novembro de 
1904 o novo uniforme foi aprovado e no dia seguinte, 15, data em que se comemorava 
a Proclamação da República, numa grande concentração diante da Intendência, os 
Bombeiros apresentaram em público pela primeira vez o novo fardamento e o 
armamento Mauser importado que haviam recebido. 

Nesse dia, segundo o Relatório de Antônio Lemos, “o Corpo desfilou em columnas 
de pelotões e após curto passeio pela Praça Independência, ruas Pedro Rayol, 
Conselheiro João Alfredo, Campos Salles, Lauro Sodré, Praça Saldanha Marinho e 
João Diogo, recolheu-se ao quartel. 

No percurso da brilhante Corporação, era palpitante o enthusiasmo despertado 
pelo garbo e luzimento dos officiaes e praças da mesma. 

No dia 16, foi ainda objecto de vivos elogios o formoso uniforme trajado pelos 
officiaes e praças do Corpo Municipal de Bombeiros: dolman garance, com alamares 
amarellos; calça de flanella creme claro, com listras amarello-oiro à ilharga, polainas 
vermelhas e capacete de metal amarello, com penacho das 3 cores symbólicas do 
Município de Belém – vermelho, branco e azul”. 

Esse detalhe de janeiro de 1904, tal como os anteriores, descrevia com minúcias 
como deveriam ser os uniformes dos Oficiais e Praças Bombeiros: 

Para Officiaes:
1.º Uniforme

Capacete de metal com pennacho, dolman com dragonas e alamares, calça de 
panno azul ou casemira branca com galão, talim, espada, fiador doirado, luva de 
pellica, botina com salteiras e polainas.

2.º Uniforme
Capacete branco com pennacho, dolman (com dragonas, quando em formatura ou 
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cumprimentos, e com platinas, quando em serviço interno ou passeio) sem alamares, 
calça de panno mescla com cadarço ou casemira branca, talim, espada, luvas de 
camurça, polainas, botinas ou cothurnos, fiador doirado e salteira.

3.º Uniforme
Capacete preto sem pennacho, túnica, calça de panno com cadarço ou de linho 

branco, talim, espada, fiador de retroz, luvas, botinas, salteiras e polainas ou cothurnos.

4.º Uniforme
Capacete banco ou preto, túnica e calça branca, espada, talim, fiador de retroz, 

botinas e polainas ou cothurnos. 

5.º Uniforme
Para serviço de incêndio: - capacete preto, túnica e calça de brim caqui claro, 

botinas ou cothurnos. 

Observações:
1.ª - O ajudante de ordens do Intendente Municipal usará, como distinctivo, 

alamares, a partir do hombro esquerdo ao peito, no mesmo feitio dos actuais, sendo, 
porém, a parte interior d’estes, bem como os cordões que prendem as agulhetas e que 
passam sob o braço, de cordão de seda encarnada e azul, com partes prateadas e a 
parte exterior de cordão doirado.

2.ª - Fica abolido o kepi para todos os uniformes.
3.ª - Os officiaes montados deverão usar barbicachos.
4.ª - Os capotes serão os mesmos actualmente adoptados. 
5.ª - No serviço de incêndio, como no de fiscalização, será usado cinto com 

machadinha e mais pertences.

Especificações:
Capacetes – Para o primeiro uniforme será o mesmo actualmente em uso; Para 

os segundo e quarto uniformes será de cortina ou côrcho forrado externamente de 
brim de algodão branco, copa de forma oval com 0,m16 de altura a partir da cinta; a 
aba terá à frente 0,m075 de largura e 0,m075 no logar da carranca, e 0,m85 na parte 
posterior; de cada lado, para a frente da cinta, partirá uma correia de verniz preto 
soutachada de metal doirado, presa nas extremidades por duas carrancas; ao alto do 
capacete e na frente haverá as mesmas peças de metal doirado como as dos capacetes 
ora em uso; para os terceiro e quinto uniformes, será de verniz preto no formato dos 
actualmente em uso, bem como no quarto.



8�

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

Pennacho – De crina encarnada, azul e branco, em forma de chorão ao lado do 
capacete.

Dolman – Para o primeiro uniforme será de panno garance claro, no mesmo 
formato e com os mesmos enfeites do actual, sendo, porém, o trapézio da gola de 
panno azul-turquesa, bem como o vivo do canhão das mangas, carcellas e pestanas 
dos meios-quartos; para o segundo uniforme será o mesmo actualmente em uso.

Calça – Para o primeiro uniforme será de panno azul-turquesa ou de casemira 
branca com galão doirado de tres cordões; para o segundo uniforme será o mesmo em 
uso, com duas ordens de cadarço ou de casemira branca, lisa; para o terceiro uniforme 
será de panno egual ao do segundo uniforme ou de linho branco, servindo esta também 
para o quarto uniforme; para o quinto uniforme será de brim kaki claro.

Tallim – Para o primeiro uniforme será de cadarço de seda azul, encarnado e 
branco, com as mesmas ferragens usadas, sendo a primeira guia substituída por 
chatelaine de metal prateado e a segunda por um duplo cordão da cor da cinta. 

Para os demais uniformes será de cadarço vermelho, sendo a segunda guia de dois 
cordões cobertos por coiro branco e a primeira substituída pela mesma chatelaine do 
primeiro uniforme.

Polainas – No mesmo formato das actualmente em uso, sendo, porém, eguaes em 
cor e tecido ao dolman ou túnica usada na occasião. 

Fiador – De retroz de seda azul, encarnada e branca.
Plantinas, luvas, dragonas, alamares, botinas, cothurnos e salteiras como os 

actualmente em uso.
Os capacetes de metal com penacho e brasão d’armas de Belém eram usados 

também pelas Praças durante solenidades de formatura ou grandes desfiles. Foi com 
esses uniformes de gala que os Bombeiros receberam a 1º de julho de 1906, em seu 
novo quartel a visita do Presidente da República, Dr. Afonso Pena 

(4)
, que estava 

acompanhado, entre outros, do Intendente Municipal Antônio José de Lemos e grande 
comitiva, da qual faziam parte jornalistas nacionais e estrangeiros. 

Os uniformes dos Bombeiros sofreram depois disso novas alterações sendo as 
mais importantes as de setembro de 1906, abril de 1912 e a de 20 de fevereiro de 1959, 
quando foram abolidos alguns detalhes estéticos que vinham sendo usados desde o 
início do século XX. O capacete de metal, entretanto, continuou sendo utilizado até 
1966, quando foi substituído pelo capacete de fibra, mais leve e funcional, nas cores 
branca para Oficiais e preto para as Praças. 

Durante o regime militar, em 15 de setembro de 1971, através do Decreto nº 7.682, 
os Corpos de Bombeiros em todo o Brasil foram incorporados às Polícias Militares, 
adotado o mesmo Plano de Uniformes, com pequenas variações, como cinto vermelho 
que distinguiam os militares bombeiros dos policiais propriamente ditos.

Só com o fim do regime militar, a partir da Constituição de 1988, foi que os Corpos 
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de Bombeiros voltaram a ter autonomia em alguns Estados cujas Constituições assim 
o decidiram. 

Assim foi o caso do Pará. Com a desincorporação do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar em 21 de abril de 1990, oficiais e praças Bombeiros adotaram um uniforme 
caqui ou cinza com várias tonalidades, abandonando o azul-petróleo característico da 
Polícia Militar.

Em 27 de outubro de 1994, pelo Decreto nº 2.935 o CBMPA adotou um regulamento 
de Uniformes, que foi modificado em 25 de setembro de 1996 (Portaria nº 259), por 
necessidade de “adequar o Regulamento de Uniforme do CBMPA às normas de 
unificação e padronização dos uniformes de Bombeiros do restante do país”. 

Primeiros Armamentos e Equipamentos
Embora façam parte do Sistema Estadual de Segurança Pública, os bombeiros não 

participam hoje de ações policiais como antigamente, quando eram parte integrante da 
Força Pública e andavam armados. 

As primeiras armas de que tem registro o Corpo de Bombeiros foram fornecidas 
à Corporação a 17 de novembro de 1889 pelo 15º Batalhão de Infantaria. Eram seis 
carabinas “Comblain” acompanhadas dos respectivos sabres, bandoleiras, cinturões 
com cartucheiras, patronas, etc. No dia 20 do mesmo mês e ano o Corpo recebeu a 
primeira encomenda de 30 capacetes de couro da Rússia, com distintivos e emblema 
de metal, comprados no Rio de Janeiro à firma Cunha Guimarães & Cia e chegados a 
Belém a bordo do vapor “Pernambuco”. 

Já em 1903, conta Moraes Rego: “... a tropa estava armada à infantaria, com 
carabinas Comblain e cem rifles Winchester”. 

A partir de 15 de novembro de 1904 a Corporação passa a estar armada com 
fuzis “Mauser” em substituição às carabinas “Comblain”. Todo o armamento e 
munição existentes nos Bombeiros a 31 de dezembro de 1904 era o seguinte: 150 fuzis 
“Mauser”, 50 mosquetões “Mauser”, 150 sabres “Mauser” com bainha, 150 carabinas 
“Comblain”, 51.020 cartuchos de festim “Mauser”, 30.000 cartuchos embalados 
“Mauser”, 23.100 cartuchos embalados “Comblain” e 7.750 cartuchos embalados para 
rifles “Winchester”. 

Em março de 1906, o Corpo de Bombeiros recebeu 20 bicicletas, iguais às adotadas 
pelo Exército francês e “que foram valioso elemento não só para os trabalhos de 
expediente e rotina, como também para as ligações e comunicações em caso de 
incêndio”, diz Moraes Rego. 

Pelo Detalhe de 18 de julho desse ano, foi adotado pelo Corpo de Bombeiros o 
regulamento de continências e honras fúnebres observadas pelo Exército Nacional. 

Em 1908 os Bombeiros tinham 53 rifles “Winchester”, 102 carabinas “Comblain”, 
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149 fuzis “Mauser” e 50 mosquetões “Mauser”. Como se vê, à exceção dos mosquetões, 
o armamento fora reduzido, podendo a explicação estar no fato de que muitas armas 
foram entregues ao Corpo Auxiliar (de Polícia Militar) ou à Repartição Central de 
Polícia (Polícia Civil). Muita munição foi gasta nesse ano em exercícios de tiro. 

Em 1910 o Corpo de Bombeiros registra novamente 150 fuzis “Mauser”, 32 rifles 
“Winchester” e seus respectivos sabres e munição, e, pela primeira vez, 12 revólveres 
“Smith & Wesson” com 520 cartuchos embalados, 5 revólveres “Mauser”, 2 espadas 
de combate, 2 espadas de cavalaria e 71 espadins (usados pelos músicos). 

Novo registro de entrada de armamentos só em 1931, segundo Moraes Rego. 
Depois de os bombeiros terem evitado uma tentativa de assalto ao Quartel General do 
Exército, em 1924, por parte de rebelados do 26º Batalhão de Caçadores (com detalhes 
no Capítulo “Bombeiros e as Revoluções no Pará”) o Corpo passou a receber maior 
apoio do Ministério da Guerra e em 17 de setembro de 1931, por determinação do 
Oficial Inspetor do Exército, recebeu 292 fuzis “Mauser” modelo 1895, e no dia 23, 
mais 61 fuzis e 85 mosquetões, conforme já vimos no Capítulo “No Pará”. 

As Primeiras Bombas e Viaturas
Quando da criação da Companhia de Bombeiros, em 1882, foram importados do Rio 

de Janeiro um carro de pessoal e material, uma bomba a vapor inglesa “Marryweather & 
Sons”, com capacidade para 500 galões, uma bomba manual vienense com capacidade 
para 100 galões, uma bomba manual inglesa para 50 galões, um aparelho de salvação 
a espiral francês, uma escada com gancho para assalto, uma escada prolongável, um 
pára-quedas com lençol inglês, dois tanques de lona, um dos quais com capacidade 
para 100 litros, 14 quilos de ácido Sulfúrico, 28 quilos de bicarbonato de Sódio e 
peças sobressalentes. Posteriormente chegaram um carro-pipa (de tração animal) e 
outra carroça de material. 

De 1891, quando passou de Companhia a Corpo, até depois de 1894, quando voltou 
à condição de Companhia, os Bombeiros tinham dois carros para condução de pessoal, 
duas bombas a vapor, duas bombas portáteis, duas bombas hidráulicas de mão, duas 
escadas, três aparelhos de salvação e peças sobressalentes. Nessa época foi feita uma 
encomenda de material especializado à Inglaterra, através do Sr. Eduardo Pontet. 

Em 1898 a Intendência assumiu o controle do Corpo de Bombeiros, que por 
determinação do Intendente Antônio Lemos encomendou a firmas especializadas 
da Europa, sobretudo da Inglaterra e da Alemanha, equipamentos de extinção, 
instrumentos para sua banda de música e material para a escola de esgrima. 

Esse equipamento foi apresentado ao público, pela primeira vez, quando da 
inauguração do novo Quartel, em 1904. Em resumo, consistia do seguinte: carro-escada 
de 22 metros, girante, sobre 4 rodas, puxado por animal, com 4 seções comandadas 
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por manivela e com pára-quedas automático; carro de transporte sobre 4 rodas, tração 
animal, tipo carruagem, para oficiais, com 6 lugares; carro tração animal para homens 
e material, sobre 4 rodas, com 150 metros de mangueira, 13 lugares e sineta; bomba 
de campanha formato VD, aspirante e calcante, com capacidade de 120 litros por 
minuto e jato de até 24 metros, operada por 6 homens; duas macas sobre duas rodas, 
com colchão e travesseiro e toldo de abrir e fechar; carro de 4 rodas, tração animal, 
para transporte de homens e material, com 17 lugares; bomba de campanha formato 
III, sobre 4 rodas, puxada por animais, capacidade de 500 litros por minuto, jato único 
de até 37 metros ou duplo de 30 metros, operada por 14 homens; carro ambulância de 
tração animal, para duas macas. 

Além desses carros, todos puxados por cavalos ou muares, os Bombeiros receberam 
e estrearam em 1904 novas macas, escadas de corda com degraus de madeira, lanternas, 
aparelhos diversos, alavancas, picaretas, pás, tridentes, machados e machadinhas, 
cinturões, bainhas para mosquetões, baldes de zinco de diversos tamanhos, duas 
bombas portáteis de 2 cilindros e extintores. Afora o material antigo, que continuava 
sendo usado e foi substituído paulatinamente. 

Aliás, o novo quartel, embora com amplas salas, já desde o início se mostrava 
pequeno para todo o material existente e o importado, tanto que parte desse material 
ficava no quartel da Sucursal, na Cremação. 

Ainda em 1904 os bombeiros realizaram um grande exercício de incêndio, a 14 de 
maio, diante do Palácio do Governo e do Palacete Municipal. 

Em 1912 aconteceu a deposição de Antônio Lemos e seu “banimento” de Belém 
e os Bombeiros passam por uma fase obscura, com redução de seu efetivo e de parte 
de seu equipamento. 

Em 19 de setembro de 1916 o Corpo inaugura nova fase, com a entrada em atividade 
dos primeiros carros motorizados, e começa também uma série de acidentes

(5)
, alguns 

graves, envolvendo veículos da Corporação, que já eram numerados, ao contrário das 
carroças, que recebiam nomes. 

No ano de 1917 há um registro de um acidente fatal com a escada Magirus, e 
em 1928 e 1931 com viaturas chamadas “auto-registro”, mas só os segundos eram 
automóveis; a escada ainda era puxada por uma parelha de animais. 

Em 1934 o material do Corpo, segundo Moraes Rego, era o seguinte: um carro 
tanque marca NAG, com capacidade para 3.000 litros d’água; três auto-registros, um 
auto-transporte de Oficiais, um auto-ambulância, uma bomba a vapor “Marryweather 
& Sons” com capacidade para 600 litros por minuto; uma bomba a vapor “Shand 
Mason & Cia”, com capacidade para 1.200 litros por minuto; uma escada Magirus 
com 15 metros de altura e uma maca padiola sobre rodas. 

A 29 de novembro de 1937 a ambulância foi entregue ao Departamento de 
Assistência Pública, precursor do atual Pronto Socorro Municipal. 
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Em 1948 o Corpo adquire três chassis Chevrolet: um para seis toneladas, no qual foi 
adaptada a escada gigante, que ainda era de tração animal; outro para quatro toneladas, 
com carroçaria para transporte de pessoal; e um terceiro, de três toneladas, no qual foi 
montada uma carroçaria de ferro de caçamba. Nesse ano também foi adquirido um 
Jeep para transporte do Comandante. 

Em 30 de julho de 1952 os Bombeiros receberam do Departamento Municipal de 
Engenharia um chassi de caminhão Dodge com cabine de aço B3H. 

Em 9 de março de 1956 os Bombeiros apresentaram em meio a um exercício 
de incêndio no Boulevard Castilhos França dois novos auto-bombas adquiridos 
naquele ano. Em vez de números, os carros voltaram a receber nomes. O primeiro 
foi denominado “auto-bomba T.Cel Francisco Feliciano Barbosa” com uma bomba 
centrífuga montada em chassi GMC, motor de 6 cilindros e capacidade para 4.800 
litros d’água. O segundo, denominado “auto-bomba Dr. Lopo Alvarez de Castro” (6)

, 
também era dotado de bomba centrífuga montada em chassi Ford, com motor de 8 
cilindros e depósito com capacidade para 1.200 litros. Ambas as carroçarias eram da 
marca “Ward La France”. 

Em 20 de março de 1958 o Corpo de Bombeiros adquiriu um caminhão-bomba da 
marca Mercedez Benz e uma camioneta anfíbia da marca Unimog. 

Em 1979, quando Moraes Rego escreveu sua “Resenha Histórica”, o Corpo 
Municipal de Bombeiros tinha as seguintes viaturas e equipamentos: auto-tanque nº 7, 
Studebaker, ano 1952, com capacidade para 3.000 litros; auto-tanque nº 9, Mercedez 
Benz L-331, capacidade para 10.000 litros; auto-bomba nº 8, GMC-500, ano 1955; 
auto-bomba nº 6, Ford F-8, ano 1951; auto-bomba Ford F-600, com bomba centrífuga 
e tanque para 2.000 litros; auto-transporte Unimog, ano 1957, com bomba centrífuga; 
auto-ônibus nº 10, Ford F-350; auto-caminhão Chevrolet, ano 1954; auto-caminhão 
Ford F-600, ano 1965, capacidade para 4 toneladas; Rural Jeep Willys Overland; Jeep 
Willys; auto-escada Pirsch, de 4 lances, 25 metros de altura, sobre chassi Hércules; e 
uma motocicleta Indiana, ano 1945, com “side-car”. 

NOtAs dO CAPÍtulO 6
1 Tristão de Alencar Araripe – Nomeado Presidente da província do Pará em 30 de agosto de 

1885 e empossado em 5 de outubro.

2 Justo Leite Chermont – Nomeado Governador do Estado do Pará em 23 de novembro de 
1889 e empossado em 7 de dezembro do mesmo ano. Em 22 de janeiro de 1891 foi nomeado 

Ministro das Relações Exteriores.

3 As palavras menos comuns são indicadas com asterisco (*), mas como são muitas nesses 
regulamentos de uniformes, sugerimos consultar o Glossário de palavras e expressões antigas 

que acompanha esta edição, para melhor compreensão.

4 Afonso Augusto Moreira Pena (1847-1909) foi o sexto presidente do Brasil entre 15 de 
novembro de 1906 e 14 de junho de 1909, data de seu falecimento. Ver mais detalhes desta 

visita no Capítulo 15 “A Banda de Música”.

5 Os principais acidentes estão relacionados no Capítulo 9 “As Tragédias”.

 6 Lopo Alvarez de Castro – Político paraense, foi prefeito de Belém de 1957 a 1961. Com 
empresário, fundou a TV Guajará, Canal 4, e o jornal “O Estado do Pará”.
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Criado no final de 1882, o Corpo de Bombeiros do Pará – 
Companhia, na época – apresentava várias características 
e curiosidades não mencionadas por Orlando de Moraes 

Rego no opúsculo de sua autoria sobre a Corporação, mas que 
constam do que restou dos livros-mestres, de assentamentos ainda 
existentes no CBMPA e que, portanto, fazem parte da história. 

Revendo esses livros, descobre-se que depois do Capitão Antônio 
Veríssimo Ivo de Abreu, primeiro Comandante dos Bombeiros, o 
segundo foi um paraguaio, João Alberto da Silveira, e não Francisco 
Feliciano Barbosa, (como estava na galeria de ex-Comandantes, no 
Salão Nobre do antigo Comando Geral) que foi o terceiro Comandante 
e o que mais tempo ficou no comando até hoje: quase 15 anos. 

João Alberto da Silveira, paraguaio de nascimento – o livro 
de assentamentos não especifica de que cidade – veio do Rio de 
Janeiro na comitiva do Capitão Antônio Veríssimo Ivo de Abreu, 
como Cabo, com 21 anos de idade, e foi engajado na recém-criada 
Companhia de Bombeiros do Pará em 18 de dezembro de 1882, 
passando logo a Chefe de Bomba. No ano seguinte foi promovido a 
2º Sargento, e assumiu o cargo de Chefe de Turma. Em 1º de janeiro 
de 1886 foi promovido a Alferes Instrutor e em 1º de agosto de 1887, 
a Tenente Coadjuvante. Em 1º de maio de 1888, aos 27 anos, foi 
promovido a Capitão poucos dias depois de ter assumido, a 23 de 
abril, o comando da Corporação por causa do retorno do Capitão 
Ivo de Abreu ao Rio de Janeiro. A 3 de julho de 1890 – segundo seus 
assentamentos – foi promovido a Major, mas nos arquivos constam 
inúmeros documentos de 1889 em que ele já assinava com o posto de 
Tenente-Coronel. E assim comandou os Bombeiros até 20 de junho 

Capítulo 7
 Curiosidades sobre os 
 primeiros Bombeiros

 Segundo comandante era paraguaio
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de 1894. Posteriormente, foi comandante também do Corpo de Infantaria da Polícia. 
Francisco Feliciano Barbosa, que foi comandante de 1º de julho de 1894 a 1º de 

março de 1909 – por 14 anos e 8 meses, durante quase todo o período de Antônio Lemos 
na Intendência de Belém – entrou para os Bombeiros com 19 anos, a 16 de setembro 
de 1884, como sapateiro. Exatos quatro anos mais tarde, a 16 de setembro de 1888, o 
filho de “seu” Narciso Feliciano Barbosa deu baixa por conclusão de tempo de serviço 
na Corporação. Porém, menos de um ano depois, em 1º de abril de 1889, reengajou 
na Companhia de Bombeiros e a 22 de abril desse mesmo ano foi promovido a Cabo 
d’Esquadra graduado. A partir de 1º de julho passou a substituir o Chefe de Bomba nº 
20 e a 27 de novembro, ainda de 1889, foi promovido a 2º Sargento Efetivo. 

As promoções vinham rápido, tanto quanto algumas punições que estão registradas 
em seus assentamentos. Em março de 1890 foi preso por 8 dias por pernoitar fora do 
quartel sem licença e faltar à revista matinal. Um mês depois, abril de 1890, nova 
prisão por 5 dias, também por ter escapado do quartel sem autorização. 

A 3 de julho de 1890 foi promovido a Alferes e a 18 de junho de 1891, a Tenente 
graduado, assumindo o Comando da Corporação no dia 1º de julho de 1894, já como 
Capitão, posto ao qual fora promovido a 24 de janeiro.

Hoje, de acordo com Decreto nº 1.657 de 16 de junho de 2005, o TCel Francisco 
Feliciano Barbosa empresta seu nome à Medalha com que o CBMPA distingue os 
bombeiros por dedicação aos estudos.

Estrangeiros no Efetivo
Tal como o segundo Comandante, João Alberto da Silveira, a Companhia então 

recém-criada teve vários Bombeiros paraguaios e de outras nacionalidades, além de 
nacionais dos mais diferentes Estados brasileiros, inclusive da Parahyba do Norte, 
como se grafava antigamente o nome da terra de João Pessoa. 

Só nos primeiros cinco anos de existência dos Bombeiros se alistaram 32 estrangeiros, 
sendo 9 portugueses, 6 ingleses, 3 alemães, 2 italianos, 2 norte-americanos e um peruano, 
um francês, um cabo-verdiano, um árabe, um espanhol, um açoreano, um natural da Ilha 
da Madeira, um dinamarquês, um da Ilha de Málaga e um paraguaio. 

De Portugal vieram (após os nomes, a data de entrada na Corporação): José Lopes 
Pinheiro, Jaime Joaquim Fernandes, José Maria da Silva (março de 1883), Domingos 
José Gonçalves (julho e novembro de 1883 e novembro de 1887), Emygdio Luiz de 
Moura (29 de novembro de 1883), João Antônio Corrêa (27 de dezembro de 1884), 
Leonardo Domingos (05 de fevereiro de 1885), Joaquim José (03 de abril de 1886) e 
Francisco Soares (26 de abril de 1986). 

Os ingleses eram: Alfred George Jackson, que morreu na Santa Casa, provavelmente 
com tuberculose (04 de julho de 1883), John Ferin e James Brady (julho de 1883), 
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Simon Clark (12 de setembro de 1883), Henry Ford (11 de setembro de 1884) e John 
Smith (15 de maio de 1888, com 42 anos). Vale ressaltar aqui que nos registros de 
assentamentos quase todos esses ingleses eram de raça negra, o que faz supor que 
vinham da Guiana Inglesa. 

Os alemães foram: Theodor Bergh (12 de julho de 1883), Henrique Rabe (15 de 
setembro de 1883) e Herrmorm Kraft (02 de julho de 1884). E os norte-americanos: Louis 
Jackson, de Boston (dezembro de 1882) e Francisco Peres (21 de julho de 1985). 

Da Itália havia dois bombeiros: Theodoro Abadie, de Veneza (dezembro de 1882) 
e Pascoal Antonio Sito (março de 1883). 

Os demais estrangeiros eram Manuel Pedro Lopez (Peru), Jorge Justino Leão 
(França), João Lopes de Brito Borges (Cabo Verde) e Antônio José Pedro (Arábia), 
todos esses engajados em dezembro de 1882; Antonio Moreno Alba (Espanha), 
Feliciano Fernandes Luiz (Ilha da Madeira), Manuel Alves Figueira (Açores), Peter 
Holm (Dinamarca) e Raphael Montillo (Málaga), esses engajados entre março e 
setembro de 1.883; e Gaspar Campos (Paraguai), engajado em março de 1885. 

Nesta relação, nota-se, estranhamente, Bombeiros com nomes reconhecidamente 
nacionais, mas com nacionalidades estrangeiras, não havendo elementos para explicar 
se se tratava de filhos de brasileiros, apenas nascidos no exterior; se os nomes foram 
“aportuguesados” na hora do alistamento na Corporação, hipótese pouco provável, 
porque outros bombeiros ingleses ou alemães conservaram a grafia de origem; ou 
ainda se, devido à pouca instrução, o responsável pelo alistamento escreveu errado os 
nomes, como aconteceu com o músico Júlio Pereira de Ó Messias, que foi registrado 
no Corpo como Júlio Pereira Domicio. 

Outra característica na lista dos estrangeiros: quase a terça parte deles desertou, 
fugindo da Corporação sem pedir baixa. Foi o caso de 5 portugueses (Jaime Joaquim 
Fernandes, em 09 de julho de 1884, Emygdio Luiz de Moura, em 09 de agosto de 
1884, Joaquim José, em 12 de setembro de 1886, Leonardo Domingos, em 10 de 
março de 1888 e Domingos José Gonçalves, que desertou em 10 de outubro de 1883, 
mas reapresentou-se e foi reengajado); do italiano Pascoal Antonio Sito, em 11 de julho 
de 1883; do espanhol Antonio Moreno Alba, em 10 de janeiro de 1884; do açoreano 
Manuel Alves Figueira, em 09 de agosto de 1883 – recapturado e expulso; e do inglês 
Simon Clark, em 18 de dezembro de 1883. 

Sete desses estrangeiros foram expulsos da Corporação: Louis Jackson, norte-
americano, em 23 de janeiro de 1883, por alcoolismo; Antônio José Pedro, árabe (segundo 
os registros) em 19 de abril de 1883, por mau comportamento (pegou um lenço de uma 
mulher na rua e não o devolveu, e tentou enganar o comandante dizendo que tinha sido 
mordido por um muar* quando na verdade estava com a mão machucada por causa de uma 
briga); José Lopes Pinheiro, português, em 02 de maio de 1884, por incitamento à deserção 
(foi preso com mais um colega a bordo do vapor “Imperatriz Thereza” quando se dispunha 
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a fugir para a Europa); Feliciano Fernandez Luiz, da Ilha da Madeira, em 13 de setembro 
de 1883, por ter promovido escândalo envolvendo o nome da Corporação; Manuel Alves 
Figueira, açoreano, em 24 de novembro de 1883, recapturado após deserção; Henrique 
Rabe, alemão, em 25 de abril de 1884, por “incorrigibilidade”, que outra coisa não era 
senão reincidência em mau comportamento; e Herrmorm (provavelmente Hermann) Kraft, 
alemão, em 12 de janeiro de 1885, por alcoolismo. 

Alcoolismo e Indisciplina
Uma análise mais acurada dos registros e assentamentos dos primeiros Bombeiros 

paraenses mostra um dado já bastante relevante na época. O alcoolismo – embriaguez, 
como está nos livros – foi responsável, nos primeiros cinco anos de existência da 
Corporação, por 35,8% das expulsões. Quatorze dos 39 Bombeiros expulsos entre 
1883 e 1888 – note-se que o efetivo em 1887 era de 27 homens – o foram por causa 
de bebida. Isso sem contar os outros motivos, como brigas e indisciplina de um modo 
geral decorrentes também do estado de embriaguez dos envolvidos, o que fazia a 
Corporação ter uma alta rotatividade em seus quadros. Houve até casos de prisões por 
maus tratos a animais (muares) em virtude do álcool. 

Tirando os estrangeiros, que já foram citados, nos 5 primeiros anos da Corporação 
foram expulsos 32 bombeiros e 17 desertaram. Não citaremos nominalmente, um por 
um, mas apenas alguns cujos registros chamam mais a atenção. 

Menos de um mês de criada a Companhia dos Bombeiros ocorreu a primeira 
expulsão. Foi a 18 de dezembro de 1882. O expulso era Antônio Manuel Vasquez 
Pereira. O motivo: roubo. É o que consta em seus registros. 

Em 26 de maio de 1884 o bombeiro André Alves Porcine foi expulso por 
“indisciplina e preguiça”. A 8 de julho, foi expulso Laurindo Antônio da Costa. Motivo: 
sob efeito de bebida, ameaçou um companheiro utilizando uma arma de fogo. E a 21 
de dezembro do mesmo ano, Estephanio Antônio de Jesus foi expulso por ameaças a 
um camarada com “palavras incendiárias (?) e insolentes”. 

Muitos outros foram expulsos, sempre por bebida ou por “incorrigibilidade”, 
conforme citam os velhos assentamentos. 

Um caso curioso foi o do bombeiro Manuel dos Passos da Costa Ferreira, também 
adepto da bebida, mas que, embora várias vezes punido, não chegou a ser expulso. 
Morreu a 12 de dezembro de 1893 no hospital da Santa Casa, para onde fora levado em 
outubro, depois de se envolver numa briga com um colega de farda, ao qual agrediu 
com várias mordidas no rosto. Curioso que quem morreu foi o agressor. Não há registro 
do que aconteceu depois com a vítima. 

Em 1905, Antônio Lemos refere-se em seu Relatório a um grave incidente de 
indisciplina na Corporação, quando no dia 31 de agosto, sob efeito de bebida alcoólica, o 
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1º Sargento Freire de Castro, o 2º Sargento Agostinho Teixeira da Paixão, o Cabo Antônio 
Bezerra da Silva e o Bombeiro Manoel Martins do Nascimento se insubordinaram e 
tentaram agredir superiores hierárquicos, fato ocorrido fora do quartel. 

Concluído o inquérito policial e militar, o Intendente interino, Francisco Mariano 
de Aguiar 

(1)
, determinou, em 29 de setembro, que os envolvidos fossem expulsos do 

Corpo, tendo os três primeiros sido rebaixados de posto. 

Compras e notas curiosas
Não encontramos nos arquivos da 1ª Seção do Comando Geral do Corpo de 

Bombeiros nenhum documento – nota fiscal ou recibo – referente a compras efetuadas 
nos primeiros dez anos da Corporação. Através desses documentos seria possível ter-
se melhor noção de como era a rotina do quartel no final do século XX. 

Os documentos mais antigos, sobre compras, - os poucos ainda existentes – se 
referem já aos anos de 1903 e seguintes:

A 30 de dezembro de 1903 foram comprados pela quantia de 100$000 (cem mil 
réis) dois candeeiros e duas suspensões (para candeeiros), na Casa Pekin, de José da 
Costa & Cia, situada à rua João Alfredo, nº 96. 

No dia 31 de janeiro e no dia 20 de abril de 1904, a firma “Paramenteiros e 
Armadores”, localizada à rua Santo Antônio nº 35, realizou os funerais dos bombeiros 
João Sebastião Dias e Estevão Manoel Ferreira da Silva, respectivamente. Cada funeral 
custou 150$000. 

A 1º de março de 1904 foram adquiridos 100 pares de sapatos de borracha à 
Sapataria Ricardo, na rua João Alfredo nº 98, esquina com a travessa Campos Salles, 
de Salgado Guimarães & Cia. Importou a compra em 6000$000. 

No dia 15 de março de 1904 o Coronel Vicente Ozório de Paiva comunicou ao 
Comandante dos Bombeiros ter desembarcado em Belém no dia 11 comandando o 33º 
Batalhão de Infantaria e no mesmo dia ter assumido o comando da Guarnição Federal 
no Pará. 

Em 1908, dia 10 de junho, a “Officina de Ferrador”, de A. B. da Cunha & Cia, 
especialista em serviços veterinários, inclusive a domicílio, aplicou 38 ferraduras e 
efetuou dois curativos em muares da Corporação, importando a nota de serviço em 
124$000. 

Em 5 dezembro de 1908, o Comandante do Destacamento Federal, Capitão 
Raimundo Honorino F. Almeida pediu providências aos Bombeiros para apagarem 
um incêndio num monte de lixo que ameaçava o quartel do 15º Batalhão. 

Nesse mesmo mês, no dia 31, a Escola de Aprendizes Marinheiros do Estado do 
Pará oficiou ao Corpo de Bombeiros informando que assumira o comando daquela 
unidade o 1º Tenente João Ribeiro de Farias. 
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Recibo do dia 1º de junho de 1909 dá conta que os Bombeiros adquiriram grande 
quantidade de capim à Companhia Pastoril Paraense, pela importância de 356$500. 

No dia 4 de junho de 1909, os Bombeiros adquiriram estopa, pomada, lixa e uma 
“escada mecânica” ao Armazém de Ferragens, de Salvador Costa & Cia, na rua 28 de 
Setembro, nº 192.

No dia 8 de junho de 1909 o Consulado da Itália fez uma consulta ao Corpo de 
Bombeiros sobre a conduta de Salvador Palan, que em 1904 tinha sido contratado 
como professor de esgrima da Corporação. Não há detalhes do que queria saber o 
consulado. 

A 18 de junho de 1909 foi adquirido um barril de acapu e uma torneira de madeira. 
O material foi fornecido pela “Officina de Tanoeiro”*, de Thiago Pereira, localizada 
à rua da Indústria, nº 17, por 27$000. E no dia 27 do mesmo mês e ano, na “Officina 
de Carruagens”, de Laurindo Botelho, na Praça Justo Chermont, nº 31-A, foram 
encomendados um conserto e a ferração de rodas de carros, pelo que os Bombeiros 
pagaram 60$000. 

Em 1905, a precária iluminação elétrica do quartel, fornecida por um pequeno 
gerador, foi substituída por iluminação a gás, fornecida pela Companhia de Gaz 
Paraense Limitada, pertencente à Parah Gaz Company. Datados do dia 30 de junho 
de 1909, existem alguns recibos dessa companhia cobrando fornecimento de gás 
(147$000) e peças como forquilhas, bicos, camisas incandescentes, redes e chaminés 
de vidro (47$400). 

Ainda no dia 18 de junho de 1909 os Bombeiros tinham adquirido grande quantidade 
de azeite “Champião”, caixas de sabão “Jacaré”, tijolo, azeite doce e fósforo. Tudo por 
50$200, na Casa Antunes, na rua Aristides Lobo n.º 75. 

Curioso também é o rascunho de um ofício enviado no dia 12 de julho de 1912 
pelo Comandante dos Bombeiros ao Intendente Municipal informando que “não se 
encontra mais preso nem detido” no quartel o elemento João da Cruz Cavalcante, de 
alcunha “Girafa”, que havia sido recolhido por embriagues e vagabundagem, no dia 10 
anterior. O ofício acrescenta que o elemento fora entregue à Chefatura de Polícia e que 
aparentemente de lá fugiu, embora tenha revelado um plano para assassinar o Chefe 
de Polícia, Dr. Eloy Simões. 

NOtAs dO CAPÍtulO 7
1 Francisco Mariano Aguiar era vogal do Conselho Municipal e foi intendente interino de 

6 de setembro a 7 de novembro de 1905, período em que Antônio Lemos se licenciou da 
Intendência para ocupar a cadeira no Senado estadual.
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A transferência do Corpo, do poder estadual para o 
municipal, a mudança das dependências do Palácio para a 
João Diogo, a   reforma do quartel e a inauguração da nova 

sede, colocavam os Bombeiros em evidência e faziam a Corporação 
estar de alguma forma presente nos relatórios oficiais e na imprensa 
da época, mas nada alterava o dia-a-dia do Corpo, que ganhava 
reconhecimento público pelo sempre aplaudido desempenho de 
suas atividades, a ponto de ser além de um organismo voltado para 
missões de combate a incêndios, salvamentos, etc, um ponto de 
referência da administração municipal e da própria cidade. 

Moraes Rego cita, em sua “Resenha”, alguns fatos isolados 
ocorridos nessa época e que constam dos anais históricos 
dos Bombeiros, destacando-se as visitas ilustres que o Corpo 
freqüentemente recebia. 

No dia 19 de julho de 1897, por exemplo, visitou o Quartel o 
Governador do Amazonas, Dr. Fileto Pires Ferreira 

(1)
 em companhia 

do Governador do Pará, Paes de Carvalho, e de outras autoridades. 
Outras visitas se sucederam, desde autoridades constituídas como um 
Presidente da República, conforme veremos mais adiante, até artistas 
e representantes eclesiásticos, todos admirados com a então moderna 
Corporação de Bombeiros do Pará. 

Em 1898, com a transferência do Corpo de Bombeiros do Estado 
para a Municipalidade, todo o armamento e demais equipamentos 
não destinados ao combate de incêndios foram recolhidos ao quartel 
do 1º Corpo de Infantaria da Polícia Militar. 

Em 1899 os Bombeiros foram chamados para fazer emergir 
um navio a vapor que afundara perto do trapiche central. A 
operação foi difícil, mas exitosa, malgrado as limitações dos 
equipamentos da época, o que fez com que os proprietários do 
vapor, Srs. Berneaud & Cia, em 8 de abril de 1899, enviassem 
ao Comandante Feliciano Barbosa um ofício de agradecimento, 

Capítulo 8
 Dia-a-dia dos 
 bombeiros (1)
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assinado pelo Sr. José Lúcio Azevedo, ao qual juntaram uma quantia em dinheiro para 
ser distribuída entre os Bombeiros que participaram da operação. 

De acordo com a Ordem do Dia nº 74, a quantia de 100$000 foi distribuída aos 
seguintes Bombeiros: Furriel* Arthur de Matos, Cabo Felipe Antônio dos Santos, e 
Soldados João Baptista Corrêa, Casemiro Paes de Andrade, Belarmino Cavalcante de 
Almeida e Francisco de Assis Ribeiro, cabendo a cada um a importância de 14$288. 

Pela Lei nº 273 de 21 de junho de 1900, Antônio Lemos reorganiza o Corpo 
de Bombeiros, dando-lhe “elementos que o habilitam regularmente para o seu 
humanitário fim”. 

Nesse ano era ainda seu Comandante o Major Francisco Feliciano Barbosa, que tinha 
no seu Estado Maior o Capitão Francisco Marques Coutinho Navarro (fiscal), Alferes 
Manoel de Lima Castro (secretário), Alferes Luiz da Cunha Portugal (quartel-mestre) e 
Alferes Cincinato Ferreira de Souza (professor de música e mestre da banda). 

A 1ª Seção era comandada pelo Tenente Arthur Martins da Silva e tinha dois 
Alferes, Mathias Pereira da Silva e José Coelho de Castro; um 1º Sargento, João 
Francisco de Salles Pinto; dois 2º Sargentos, Manoel de Souza Barahuna e Francisco 
Martins da Silva; dois Furriéis, Arthur de Mattos e Julião Antônio do Valle; cinco 
Cabos: Francisco José da Rocha, Manoel Fernandes de Araújo Lima, João Bonifácio 
Leão Prata, João Baptista de Oliveira e Francisco Araújo Martins, e mais quinze 
Soldados Bombeiros e vinte e um músicos. 

A 2ª Seção tinha como Comandante o Tenente Raymundo Cattete Portugal; dois 
Alferes, Amâncio Fernandes de Araújo Lima e Francisco José dos Santos; um 1.º Sargento, 
João Corrêa de Mello; dois 2.º Sargentos, Raymundo Joaquim Guimarães e Júlio da Silva; 
um Furriel, Antônio Álvares de Souza; seis cabos, Euclides de Hollanda Cavalcante, 
Antônio Martins da Silva, Antônio Bezerra da Silva, Benedito Alves de Souza, Antônio 
Corrêa dos Santos e Bernardo Pereira S. Athaíde e mais quinze Soldados Bombeiros. 

O Corpo dispunha, na época, de bombas a vapor, carros de transporte e duas máquinas 
locomóveis, todo material de primeira qualidade, importado em sua maior parte da 
Inglaterra, através do Sr. Eduardo Pontet, que Moraes Rego não especifica quem era. 

Em fins de 1902 os Bombeiros foram chamados a apagar um incêndio na tipografia 
de um jornal e em Detalhe de 17 de novembro de 1902 eram elogiados pelo Intendente 
Antônio Lemos pela “correção, luzimento e disciplina” com que se exibiram nos desfiles 
de 15 de novembro (Proclamação da República) e 16, por ocasião da inauguração do 
Asilo de Mendicidade. 

Em 1903 intervieram nos incêndios de duas fogueterias na travessa 22 de Junho, hoje 
Avenida Alcindo Cacela, de uma farmácia e uma mercearia na Avenida Independência, 
hoje Av. Magalhães Barata, e nas Casas Brazil e Bijou, na rua Santo Antônio. 

O ano de 1903 registrou, segundo relatório correspondente, 25 incêndios, sendo 4 de 
grandes proporções, 4 médios, 4 pequenos e os demais sem grande importância. Belém 
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já dispunha de 111 “bocas” de incêndio (hidrantes) e Lemos reclamava a instalação 
de novas válvulas nos bairros de Batista Campos e Jurunas, além da Cremação, onde 
estava em construção a sucursal dos Bombeiros. 

Nessa época surgiu um conflito de competência. Soldados do Exército eram muitas 
vezes enviados a intervir em incêndios sem que para isso tivesse a Intendência solicitado 
ajuda. Lemos irritou-se com a intromissão e oficiou ao General Rocha Callado, Comandante 
do Distrito Militar, pedindo providências para que isso não se repetisse, pois que ao invés 
de ajudar, atrapalhavam os serviços, já que não estavam preparados para isso. “Em virtude 
de representação minha – escreve Lemos, depois – o Comandante... tomou providências 
para que se não conduza, por parte de oficial ou praça da guarnição federal, o facto de 
indébita intervenção no serviço de extinção de incêndios, sendo que somente em virtude de 
requisição de força para tal fim e com a competente auctorização do commando do mesmo 
districto, poderá a guarnição federal prestar auxílios ao referido serviço”. 

O Governo do Estado também colaborava com os Bombeiros e ofereceu uma moderna 
padiola importada, com rodas pneumáticas e sistema aperfeiçoado, que foi de grande 
utilidade nas atividades de socorro médico que a Corporação desempenhava na época. 

Do ano de 1903 para 1904, como medida contra a chamada “peste negra”, que grassava 
na capital, a Intendência providenciou a vacinação de todos os Bombeiros, serviços que 
foram executados pelos médicos Clemente Soares e Remígio Filgueiras. Também por 
determinação direta do Intendente, os Bombeiros passaram a irrigar as principais avenidas, 
praças, ruas e travessas da cidade, como medida preventiva contra o terrível flagelo. 

Nessa mesma época foram encomendados a fornecedores da Europa completos 
equipamentos de extinção de incêndio, aparelhos para a escola de esgrima e ginástica 
que seria inaugurada na Sucursal do bairro da Cremação, e moderno instrumental para 
a banda de música do Corpo. 

Enquanto aguardavam o material, os Bombeiros desempenhavam suas atividades 
com o que tinham. Os chamados eram relativamente poucos e o Corpo atendia 
plenamente às necessidades da capital. 

No Quartel da João Diogo funcionavam apenas duas seções. Na primeira ficavam 
fardamentos, equipamentos, materiais de alojamento e ambulância. Também pertencia 
a esta seção a Escola de Esgrima, com todo o equipamento importado e que dispunha 
de uma sala onde, às terças-feiras, quintas e sábados, os Bombeiros recebiam aulas do 
mestre Salvador Palan. Na segunda seção ficavam materiais de faxina e aparelhos para 
o serviço de extinção. 

As duas outras seções funcionavam na Sucursal, onde ficavam os aparelhos 
sobressalentes e ginásticos, material antigo e de alojamento (na terceira seção), e o 
material e a ração dos animais (na quarta). 

No Relatório de 1904, Lemos se queixa de defeitos na cobertura da área central 
do Quartel recém-inaugurado. As goteiras e infiltrações começavam a comprometer 
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o material existente e, em 11 de abril, o Intendente ordena à Seção de Obras que os 
problemas “sejam com a máxima urgência plenamente corrigidos”. 

A 14 de maio, o Corpo de Bombeiros promoveu um grande exercício de extinção 
de incêndios diante dos palácios do Governo e da Intendência, ao qual, das janelas, 
assistiram o Governador Augusto Montenegro; o presidente da Câmara João Coelho; o 
Coronel Fontoura, Comandante do Regimento Militar do Estado (Polícia), o Intendente 
Antônio Lemos, deputados e vogais. 

Ainda em 1904 o Corpo adora sistema duplo de iluminação, a gás e elétrica, 
esta gerada por uma usina no próprio Quartel. Mas por “motivo de ordem interna”, 
conforme explica Lemos, o sistema elétrico, que funcionou com 564 lâmpadas, de 3 
de janeiro a 23 de fevereiro, foi substituído pela iluminação a gás. A eletricidade ficava 
restrita “a datas festivas do Estado, da União ou do Município”. 

O ano fecha com o total de 26 incêndios, sendo 6 grandes, 6 médios e os demais 
considerados pequenos. Apesar de registrar já nessa época 112 hidrantes na cidade, 
Lemos volta a se queixar – como já fizera no ano de 1903 – da falta de “válvulas de 
incêndio” ou “bocas de incêndio”, sobretudo nos bairros mais afastados. 

Em 31 de dezembro de 1904 a Caixa de Beneficência dos Bombeiros – muito 
elogiada por Lemos – registra um saldo em caixa de 21.000$000 (vinte e um mil réis). 
No ano anterior o saldo fora de 18.434$592. 

Trotes já naquela época
Os “alarmes falsos de incêndio”, popularmente chamados de trotes, sempre 

perseguiram os Bombeiros. Em 3 de outubro de 1941 o Decreto-Lei n.º 3.688 (Lei de 
Contravenções Penais), estabelece, em seu artigo n.º 41, penas de 15 dias a 6 meses de 
prisão e multa para “quem provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistentes 
ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto”. 

Mas o “trote” é uma “praga” antiga. O primeiro Regulamento dos Bombeiros, 
que entrou em vigor em 24 de novembro de 1882, junto com a Portaria que criou a 
Companhia, já previa no seu Art. nº 55 o seguinte: “O indivíduo que der, de má fé, 
falsa notícia de um incêndio, será punido com pena de oito a trinta dias de prisão, ou 
com a multa de 20$ a 200$000 réis, segundo as circumstâncias do caso.”  

E no seu primeiro Relatório, de 1902, Antônio Lemos assim se referia ao assunto, 
ao lamentar os “falsos avisos de incêndio” passados ao Corpo de Bombeiros: 

“Não obstante os reaes serviços prestados pelo Corpo Municipal de Bombeiros 
– serviços reconhecidos e proclamados pelas classes conservadoras, pelas pessoas 
sensatas e justiceiras – há, entretanto, indivíduos destituídos de consciência que não 
hesitam às vezes em procurar no alarme e no prejuízo à Fazenda Municipal, ensejo 
para suas loucas diversões. 
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Com efeito, nos primeiros mezes do anno corrente notou-se que eram dados ao 
Corpo de Bombeiros, por via telephonica, freqüentes avisos falsos de incêndio. Sempre 
de promptidão, o Corpo sahia incontinenti e destas inúteis fainas apenas tirava uma 
fatiga desnecessária para o pessoal e grande estrago para os materiaes de tração”. 

No Relatório de 1903, o Intendente afirma sentir “real satisfação” por não se terem 
registrado “falsos avisos de incêndio”, o que, entretanto, voltou a ocorrer em 1905, 
classificando Lemos esses fatos como “aberrações lastimáveis ou maldades merecedoras 
da máxima censura e que são condenadas por todas as pessoas de critério”. 

E a partir de então, ele determina que: “Para prevenir tão estúpidos abusos, ao 
receber-se agora um aviso de incêndio, sahem apenas uma bomba manual e um carro 
de transporte de material com a respectiva guarnição, permanecendo os demais carros 
e guarnições no quartel, promptos a partir segundo as ordens do commandante”. 

       

Os trotes continuaram em maior ou menor número durante todos os anos em que o 
Corpo de Bombeiros esteve sob jurisdição ora da Prefeitura Municipal, ora da Polícia 
Militar. 

Só a partir dos anos 90, com o CBMPA já desincorporado da PM, foram adquiridos 
e implantados no Centro de Operações Bombeiro Militar (COBOM) oito aparelhos 
denominados BINA 87S Plus, que permitiam identificar os números dos aparelhos de 
origem das chamadas para o Corpo de Bombeiros. Com essa medida caiu o número 
de trotes em mais de 50%, embora não se tenha notícia de que alguém tenha sido 
punido, conforme prevê a Lei, por “provocar alarme, anunciando desastre ou perigo 
inexistente...”. 

Atualmente o Centro Integrado de Operações (CIOP) 
(2)

 luta para reduzir o número 
de trotes.

NOtAs dO CAPÍtulO 8
1 Fileto Pires Ferreira substituiu no Governo do Amazonas a Eduardo Ribeiro e governou de 

1896 a 1898, sendo vítima de um golpe de seu vice José Cardoso Ramalho Júnior, que forjou, 
com o apoio da Assembléia estadual, uma carta renúncia quando o Governador se encontrava em 
tratamento de saúde na Europa.

2 Centro Integrado de Operações (CIOP) – Criado em 29 de maio de 1998 pelo decreto nº 
2.959/98, reúne num só lugar a execução e os procedimentos de recepção e despacho de 

ocorrências afetas à segurança pública (Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Detran e Instituto de 
Medicina Legal “Renato Chaves”).  
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Os incêndios em Belém cresciam em número e proporção 
à medida que a cidade, recém-entrada no Século XX, 
também se desenvolvia. 

Da noite de 14 de janeiro de 1902 para a madrugada do dia 
15, um desses grandes incêndios irrompeu na Travessa Campos 
Sales nº 5, no prédio onde funcionava a firma Frank da Costa & 
Cia, e onde ainda hoje está instalada a Loteria do Estado do Pará, 
conforme veremos mais adiante. 

O jornal “Folha do Norte” de 15 de janeiro de 1902 saiu com 
esta notícia intitulada “Grande Incêndio”: “A 1 ½ da manhã de 
hoje as cornetas dos quartéis anunciaram que havia incêndio 
na cidade. Com effeito, à travessa Campos Salles, na casa 
exportadora de borracha, de propriedade dos Srs. Frank da Costa 
e Cia, entre as ruas Conselheiro João Alfredo e 15 de Novembro, 
lavrava forte e pavoroso incêndio, cujas causas, no momento, 
eram ainda ignoradas, falando-se todavia que o incêndio tivera 
origem no saguão do prédio. 

Quando os bombeiros chegaram, o fogo lavrava 
intensamente. 

Conseguiu-se, entretanto, arrombar as pesadas portas do 
prédio e deitar para fora as caixas de pinho que havia no armazém, 
destinadas ao encaixotamento de borracha, e collocadas na via 
pública, em frente ao prédio mesmo, alli as atingiram as chamas, 
incendiando algumas. 

O serviço de extinção não foi logo iniciado por falta d’água 
nas bocas de incêndio vizinhas, tratando os bombeiros, à hora em 
que escrevemos (2 da manhã), de estender as mangueiras para o 
Guajará, cuja maré estava de enchente. 

O fogo, na sua destruidora pavorosidade, comunicou-se ao 

Capítulo 9
 As tragédias

 A casa Frank da Costa & Cia
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armazém de ferragens dos Srs. Bastos, Archer & Cia, contíguo ao prédio incendiado, 
à travessa Campos Salles canto com a rua 15 de Novembro. 

Auxiliados por populares, os caixeiros que dormiam nos altos da casa, 
transportaram para a rua os inflamáveis alli em depósito. 

Os Srs. Frank da Costa & Cia, que foram prevenidos do sinistro na casa de sua 
residência, ainda hontem fizeram o embarque de borracha pelo “Grangense” para a 
Europa...no prédio não dormia ninguém”. 

Como bem se vê, essa notícia, feita já no fechamento do jornal, não expressa a 
verdadeira dimensão da tragédia, que teve o saldo de quatro mortos e onze feridos. 

Como de praxe, os Bombeiros compareceram ao local, já com alguns equipamentos 
importados da Europa, tendo à frente o próprio Comandante da Corporação, Major 
Francisco Feliciano Barbosa e mais os Oficiais Tenente Arthur Martins da Silva e 
Alferes Julião Antônio do Valle e Victor Gomes da Silva. Combateram as chamas 
com denodo, sem saber que naquele dia seria escrita uma das mais trágicas páginas da 
história do Corpo de Bombeiros no Pará até os dias de hoje. No seu Relatório de 1902 
ao Conselho Municipal, Antônio Lemos trata o assunto num capítulo que leva o título 
de “Luctuosa Catástrophe”. 

O incêndio consumiu mercadorias e móveis, o piso do andar superior e todo o 
teto, só deixando de pé as paredes enormes. Quando já pela manhã os Bombeiros 
trabalhavam no que hoje se chama de “operação rescaldo”, ocorreu o desabamento. 

“Bem soubestes o desenlace da tragédia – prossegue Antônio Lemos com a 
veia jornalística de quem foi um dos fundadores do jornal “A Província do Pará” 
– o esmagamento de diversos bombeiros sob os escaldantes escombros, suas carnes 
dilaceradas, rostos e cabeças sangrando, corpos mutilados”. 

Grupos de socorro foram chamados às pressas. O próprio Intendente Municipal 
esteve no local da tragédia levando sua solidariedade aos heróicos Bombeiros. 

Enquanto os feridos eram conduzidos para o hospital, em meio à desolação geral 
contabilizavam-se os mortos no local: o 2º Sargento Raymundo Severino de Souza 
e o Bombeiro músico Santiago Ramirez (espanhol). Outros dois morreram depois, 
no hospital, devido aos graves ferimentos recebidos: o Bombeiro João do Couto 
Matos, no dia 21 de janeiro, e o Bombeiro aprendiz de músico Adolpho Antônio 
Gomes Loureiro, no dia 22. Feridos foram relacionados os músicos Fernando de Las 
Heras (espanhol), Vergolino Antônio da Paixão, Pedro da Conceição Alves; o Cabo 
Francisco de Mattos Lima, o Furriel José Pinto Guedes, o Corneteiro José Barbosa de 
Oliveira e os Bombeiros Antônio Alves de Souza Júnior, João Paulo Baptista, Pedro 
Baptista de Carvalho, Antônio Ramos Guedes e Augusto Ferreira da Silva. Eles foram 
internados no Hospital do Regimento Militar do Estado, que funcionava na Santa Casa 
de Misericórdia 

(1)
, onde o atendimento médico estava a cargo da Diretoria do Serviço 

Sanitário Municipal. 



10�

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

Ainda segundo Antônio Lemos, a presença de músicos entre as vítimas – fatais 
ou não –, se explicava porque, mesmo estando de folga, alguns Bombeiros Músicos, 
diante da magnitude do incêndio, se ofereceram para ajudar no combate ao fogo. 
“Foram por sua espontânea vontade à procura da morte”, comenta Lemos, que 
prossegue: “...dispensados do serviço, uns; pertencentes outros à banda do Corpo, 
não sendo, por isso, obrigados à formatura para os labores de extincção de incêndios 
– apresentaram-se, entretanto, alguns d’elles na ocasião do sinistro na Casa Frank 
e por meio de insistentes solicitações obtiveram consentimento para compartilhar da 
faina diária de seus camaradas”. 

Repercussão na imprensa
Ao noticiar o incêndio na manhã de 15 de janeiro – o fogo tinha sido no início da 

madrugada – a “Folha do Norte” não registrou a tragédia que enlutou os Bombeiros e 
que aconteceu pouco depois das 9 horas. Mas na edição do dia 16 de janeiro o assunto 
mereceu destaque, embora o título se reportasse apenas a um “Grande Incêndio”.

“As 9 ½ da manhã, quando trabalhavam activamente em retirar a borracha que 
ficara no armazém e refrescar os escombros, aconteceu derrubar a parede do lado 
esquerdo do prédio incendiado.

Foi indescriptível este momento: a parede enorme, impellida pelo seu próprio 
peso, veio abaixo provocando uma sinistra hecatombe.

Atingidos pela massa preconizada, ficaram sob ella o Capitão Francisco Coutinho 
Canavarro, o Corneteiro José Barbosa de Oliveira, as praças Pedro Baptista de 
Carvalho, João do Couto Mattos e o furriel José Pinto Guedes, Cabo Francisco 
Mattos, os músicos Santiago Ramirez, Adolpho Gomes Loureiro, Fernando de Las 
Heras, Virgílio Antônio da Paixão e Antônio Alves de Souza Júnior e o 2º Sargento 
graduado Raymundo Severino de Souza.

Este, como o músico Santiago Ramirez, foram retirados já cadáveres, recebendo 
os outros vários ferimentos e contusões.

Os feridos foram conduzidos por (...)
(2)

 marinheiros para as pharmacias Chermont 
e Navegantes, à rua 15 de Novembro, onde, com carinhosa solicitude, foram prestados 
os primeiros socorros médicos pelos drs. Pinto de Carvalho, Paulo (.) Lacerda, 
Torreão (.), Antônio Marçal, Barão de Anajás e Almerindo Bacelar, sendo depois 
transportados em padiolas para o hospital do Regimento Militar do Estado, à praça 
Frei Caetano Brandão.

O Capitão Canavarro, sem sentidos, foi levado para o quartel de seu Corpo (...). 
O 2º Sargento Raymundo Severino de Souza era natural do Piauhy e de 29 anos 

de idade. Era casado com Divina Maria de Souza e deixa um filhinho de dois anos e 
cinco meses. Pertencia à 1ª Secção do Corpo, tendo o n.º 153. 
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Santiago Ramirez era 1º piston da banda e contava 24 anos de idade. Era de 
nacionalidade hespanhola e casado com Margarida Gonçalves, também hespanhola. 

(...)
Esse facto tristíssimo e lamentável despertou no espírito público doloroso echo e 

foi enorme a concorrência do povo ao quartel dos Bombeiros e suas imediações, tanto 
de senhoras como de cavalheiros. 

O Intendente de Belém pediu aos seus amigos que, por esse motivo, suspendessem 
as manifestações festivas destinadas a receber hoje dois representantes do Pará na 
Câmara Federal, que vêm do Sul”. 

(...)
Até então tinham falecido apenas dois Bombeiros. Outros dois viriam a falecer 

nos dias 21 e 22 de janeiro, em conseqüência dos ferimentos recebidos. 
A edição do dia 16 da “Folha do Norte” assim descreve os funerais dos dois 

Bombeiros, que tiveram morte instantânea no desabamento da Casa Frank da Costa. 
“O enterro dos dois intrépidos trabalhadores, tão prematuramente abatidos pela 

fatalidade, foi, pelo tocante de seu aspecto e pela grandeza de seu acompanhamento, 
muito significativo e comovente.

Na via pública onde fica o quartel dos Bombeiros e nas imediações dificilmente se 
poderia transitar, tal era a grande massa popular que se aglomerava para prestar aos 
dois (.) trabalhadores um preito de saudosa homenagem. 

(...)
Ambos os caixões eram forrados de veludo preto tendo sobre as tampas cruzes de 

galão prateado. Iam envolvidos na bandeira paraense. De cada ataúde pendia uma 
formosa grinalda de (.) com estes dizeres: ‘Saudades de seus camaradas’. 

O Intendente Antônio Lemos, à frente de uma lista interminável de autoridades, 
abria o enorme cortejo. Os caixões foram transladados a pé, por homens do Exército 
e do Regimento (Polícia) Militar até os carros fúnebres, que aguardavam na esquina 
da Rua João Alfredo com o Largo do Palácio. 

Treze bondes e dez carros de praça foram colocados para o transporte das 
autoridades, familiares e do público em geral até o cemitério. O comércio cerrou as 
portas. 

O enterro foi realizado às 5 ½ da tarde, sob chuva fina. Os corpos foram 
encomendados pelo padre Enéas Lima e as bandas de música dos Bombeiros e da 
Cavalaria também estiveram no cemitério prestando suas últimas homenagens aos 
dois heróis, um dos quais era músico. 

No cemitério, dois discursos: Falaram à beira dos túmulos o dr. Elyseu Cezar, pela 
municipalidade de Belém, e o dr. Victorino Cabral, pela Associação dos Bombeiros 
Voluntários. Vimos muitas senhoras e praças dos Bombeiros comovidos às lágrimas”, 
escreveu o repórter das “Folhas”. 
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O incêndio que deu origem à tragédia da Casa Frank da Costa durou vários dias, 
quase uma semana, com os Bombeiros Municipais e Voluntários se revezando para 
extinguir novos focos que surgiam. 

No dia 18 de janeiro a “Folha do Norte” informava que prosseguia um inquérito 
mandado instalar pelas autoridades para apurar as causas do sinistro, e acrescentava 
que “além dos 10.000 kilos de cacau e 44 mil ditos de borracha que estavam em 
depósito no armazém, existiam ali (...) 18 barris com óleo de copahyba”. 

Desde o dia do incêndio, a 15 de janeiro, as linhas de bonde foram desviadas das 
avenidas São Mateus (hoje Padre Eutíquio) e 15 de Novembro. 

O Intendente Antônio Lemos esteve por diversas vezes no local do incêndio, ao 
redor do qual todos os dias se aglomerava grande multidão de curiosos.

No dia 19 os Bombeiros ainda trabalhavam no local, resfriando os escombros e 
demolindo outras paredes que ameaçavam ruir, quando foi ferido também a Praça nº 
23, Raymundo Feliciano Barbosa 

(3)
, atingido no braço esquerdo com um golpe de 

machadinha quando cortava uma viga de madeira. Felizmente o ferimento foi sem 
gravidade. 

Em conseqüência do desastre, o Intendente decretou luto oficial de 15 dias no 
Município e no dia 30 de janeiro foi mandada celebrar, pela Irmandade do Sagrado 
Coração de Maria, na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, uma missa pelos Bombeiros 
falecidos. Outra missa foi celebrada a 15 de fevereiro, um mês depois da tragédia, na 
Catedral, encomendada pela Corporação. 

Conforme o próprio Lemos nos conta em seu Relatório, a Intendência, com o 
apoio do Conselho Municipal, ajudou “as famílias das desventuradas victimas das 
praças que faleceram ou se inutilizaram naquele dia 15 de janeiro”. Receberam todas 
elas – entre as quais a Sra. Margarida Gonçalves Fernandes, viúva do músico Santiago 
Ramirez, - as vantagens do artigo 69 do Regulamento de 31 de outubro de 1898 e das 
Leis Municipais n.º 323, de 31 de março, e n.º 327, de 1.º de abril (de 1902), através 
das quais “o Poder Municipal não somente garantiu a perpetuidade dos túmulos onde 
descansam na paz extrema aquellas denodadas victimas da dedicação profissional, 
como também estatuiu auxílios pecuniários a favor dos herdeiros das praças que 
então sucumbiram”. 

       

Antônio Lemos ficou abatido porque abatida estava a Corporação que ele tanto 
amava. Dias após o sinistro, dirigiu “vivos louvores” ao Comandante, Oficiais e 
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Praças do Corpo de Bombeiros “pela bravura, dedicação e disciplina” demonstradas. 
E sensibilizado agradeceu às classes conservadoras do Estado “pelas demonstrações 
de carinhosa solidariedade com que se identificaram com a Intendência no derradeiro 
preito à memória das obscuras e exemplares victimas do dever”. 

Após a tragédia, os proprietários do prédio sinistrado, Srs, Frank da Costa & Cia, 
enviaram à Intendência um cheque de 5.000$ (cinco contos de réis) pedindo que esse 
dinheiro fosse distribuído, parte pelas Praças dos Corpos de Bombeiros Municipais 
e Voluntários, parte pelos cidadãos que mais se distinguiram nos socorros prestados 
para a extinção do incêndio. Contudo, essa doação foi recusada, explica Lemos, “pela 
impossibilidade de se averiguar com justiça quaes os cidadãos que na realidade 
maiores serviços prestaram, como também por estarem os Bombeiros municipaes, em 
caso de catástrophe, a salvo de dificuldades”. 

Dois anos depois da catástrofe, o Comandante dos Bombeiros, Francisco Feliciano 
Barbosa, mandou pintar dois quadros 

(4)
 reproduzindo a tragédia. Inaugurados nas 

paredes do pátio coberto a 17 de dezembro de 1904, encimando placas de mármore 
com os nomes das vítimas, os quadros representavam a ação do fogo destruidor, de 
um lado, e do outro, o incêndio já dominado e a retirada das vítimas na presença do 
Intendente Municipal. Esses quadros sumiram nos anos 90, ao serem enviados para 
um restaurador. 

No Relatório de 1903, ainda lembrando a tragédia de 15 de janeiro de 1902, 
Lemos diz que no dia 1º de dezembro de 1902 mandou lavrar termo de perpetuidade 
das sepulturas em que foram exumados os Bombeiros vitimados na catástrofe e que 
foi mandada celebrar missa na Catedral, a 15 de janeiro de 1903, dia do primeiro 
aniversário do lutuoso fato. 

“A numerosa e escolhida assistência havida n’essa tocante cerimônia attesta que 
ainda perdura no espírito público a lembrança viva do trágico acontecimento, que tão 
profundamente commoveu a nossa população, impellindo uma corrente de sympathia 
para o benemérito Corpo”, conclui Lemos. 

Sede da Loteria do Estado
Ainda sem dar conta da tragédia que envolveu os Bombeiros, a “Folha do Norte” 

de 15 de janeiro de 1902 apenas descreve o prédio onde funcionava a firma Frank da 
Costa & Cia, que era de propriedade dos herdeiros de Francisco Gaudêncio da Costa, 
fora reconstruído em 1880 e estava segurado na Companhia Paraense de Seguros por 
120:000$000. O prejuízo era calculado entre 10 mil e 12 mil libras esterlinas. 

Esse prédio, depois de passar por inúmeras reformas, que entretanto não chegaram 
a descaracterizá-lo totalmente, é hoje sede da Loteria do Estado do Pará. 

O prédio, segundo a “Folha do Norte”, tinha seis portas de frente, “com portaes de 
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cantaria e parede de pedra e cal”, e depois de pronto serviu de depósito de estivas da 
firma Francisco Gaudêncio da Costa e filhos, passando em 1884 a ser ocupado pela 
casa La Boequa da Costa e Cia, depois Frank da Costa e Cia”. 

Pesquisas realizadas na escritura de compra e venda do prédio da Loterpa junto à 
direção da entidade dão conta que seu primeiro proprietário foi realmente Francisco 
Gaudêncio, que acumulando inúmeras dívidas e sem conseguir saldá-las, hipotecou o 
imóvel, deixando-o nas mãos do juizado local depois que faleceu, em 1910. O prédio 
foi então a leilão, sendo arrematado pela companhia La Rocque Mello Frota. 

Em 1915 o prédio foi novamente vendido a Amaro Augusto de Carvalho, que o 
deixou de herança para a mulher Maria Bentes de Carvalho e os filhos Alzira, Marieta 
e Dionízio Bentes de Carvalho. Em 1939, as duas irmãs adquirem a parte de Dionízio 
e em 1943 vendem o prédio à firma Benchimol e Irmãos. 

O prédio passa a funcionar, então, como bar e boite, o que prevalece até 1962, 
quando o Governo do Estado adquiriu o imóvel para ali instalar a Loteria do Estado. 

Em estilo neo-clássico, o prédio que um dia foi palco da pior tragédia do Corpo de 
Bombeiros no Pará, apesar da descaracterização imposta pelas reformas e necessidade 
de modernização, sobretudo no pavimento térreo, ainda hoje se encontra bastante 
conservado. 

Outros graves acidentes
Afora a tragédia da Casa Frank da Costa & Cia, em 1902, apenas mais um bombeiro 

perdeu a vida em exercícios ou corridas de incêndio, embora inúmeros tenham sido os 
acidentes, com dezenas de bombeiros feridos com maior ou menor gravidade, segundo 
Relatórios do próprio Intendente Antônio Lemos e os apontamentos do historiador 
Orlando Moraes Rego, dos quais reproduzimos aqui os mais importantes:

Em 12 de março de 1903, o Bombeiro João Câncio de Paula sofreu ferimentos 
graves por ocasião de um exercício de fogo realizado quase um ano antes, em 3 de 
junho de 1902. Considerada sua invalidez, foi reformado.

Ainda no início do ano de 1903 aconteceram dois grandes acidentes pessoais: o 
primeiro com o Bombeiro de nº 38 (que Moraes Rego não identifica) na tarde de 12 
de março, durante uma corrida de material para uma demonstração que seria feita para 
o Contra-Almirante Alexandrino de Alencar, que visitava o quartel. O segundo, na 
noite de 19 de junho, com o Tenente Julião Antônio do Valle, quando corria para um 
incêndio. Ambos, embora graves, não foram fatais.

Moraes Rego informa, aliás, que quando os Bombeiros sofriam algum acidente ou 
caíam doentes, eram tratados no Hospital do Regimento Militar, mantido em convênio 
com a Santa Casa de Misericórdia, pagando cada um uma diária correspondente ao 
valor de suas etapas, sendo o desconto integral. Os Bombeiros mantinham, no hospital, 
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uma Praça como amanuense e duas como enfermeiros.
Em 26 de março de 1904 foi reformado no posto de Alferes Quartel-Mestre o 

Bombeiro Victor Gomes da Silva, por ter contraído doença que o desabilitava para o 
serviço ativo.

No dia 22 de janeiro de 1905, durante uma corrida para um incêndio, ficou 
gravemente ferido e foi internado no hospital o Cabo Bombeiro Victal Francisco 
Nazário.

Em 20 de agosto de 1912 – época da rebelião que acabou com a deposição de 
Antônio Lemos –, o bacharel Henrique Jorge Hurley, comissionado Comandante do 
Corpo de Bombeiros no posto de Major, assinou Ordem-do-Dia promovendo a Cabo 
d’Esquadra, por ato de bravura, o Bombeiro Ulysses Tavares dos Santos, que fora 
ferido a bala durante o confronto entre “lemistas” e “lauristas” 

(5)
.

No dia 2 de março de 1917 morreu no hospital o Bombeiro Amâncio de Brito e 
Silva, em conseqüência de um acidente com a escada Magirus, quando a viatura se 
dirigia para atender um chamado no Quartel do 1º Batalhão de Infantaria. Era a quinta 
morte de um Bombeiro em serviço, considerando as quatro da Casa Frank da Costa & 
Cia, em 1902.

No mesmo ano, em 26 de abril, durante a demolição de dois prédios – o de nº 38 
e o de nº 40 – na Avenida 16 de Novembro, uma parede desabou e quase se repete 
a tragédia de janeiro de 1902. Felizmente, desta vez não houve vítimas fatais, mas 
saíram feridos o 2º Tenente Bernardo Lisboa Serra, o 1º Sargento Francelino José dos 
Santos, o Cabo Francisco Marques Corrêa e os Bombeiros Antenor de Albuquerque, 
Francisco das Chagas Mourão, Euclides Ferreira da Silva e Arthur Assumpção.

Outro grave acidente só viria acontecer onze anos mais tarde, em 1º de setembro 
de 1928, quando o carro nº 2 do Corpo de Bombeiros, para não se chocar com um 
bonde, na esquina das Avenidas Nazaré com Generalíssimo Deodoro, manobrou 
bruscamente e capotou em frente à Farmácia Moderna e à Casa Aurora. Saíram feridos 
desse acidente o Cabo motorista João Monteiro de Souza e os Bombeiros João Vieira 
da Silva e Ildefonso Penna de Oliveira.

Acidentes menores foram registrados em 8 de outubro de 1932, ferindo o Bombeiro 
Edgar Nery da Silva, do auto-registro nº 1, e em 11 de junho e 13 de julho de 1933, em 
duas corridas de incêndio nas quais ficaram feridos o Cabo motorista José Salvador de 
Araújo e o Bombeiro João Santana, respectivamente.

No dia 3 de setembro de 1934, durante demolição realizada na Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos, o Bombeiro Fabriciano Ribeiro Barbosa caiu 
desastradamente e precisou baixar hospital por causa dos ferimentos.

Em 1935, no dia 30 de maio, durante um chamado por causa de um desabamento 
na Travessa Soares Carneiro nº 186, a viatura dos Bombeiros dirigida pelo Cabo 
motorista João Pastor dos Santos, a fim de não colidir com um caminhão que não 
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respeitou os sinais de alerta e emergência, chocou-se com o bazar São João, no bairro 
do Reduto, saindo feridos desse acidente o 3º Sargento Anthenor Augusto da Silva 
e os Bombeiros Casemiro Vieira do Nascimento, Armando Anacleto dos Santos e 
Francisco Baptista da Silva.

No dia 19 de outubro, ainda do ano de 1935, um incêndio na Tabacaria Fluminense 
deixou feridos o 2º Sargento motorista Anthenor Augusto de Carvalho e o Bombeiro 
Euclides Nascimento. No mesmo ano, em 22 de dezembro, um outro incêndio na 
Usina Tupy deixou feridos o Cabo motorista Carlos Alves, o corneteiro André Ribeiro 
Barbosa, o Cabo Hernany Maia Bittencourt e os Bombeiros Adalberto Pessoa, José 
Alfredo Corrêa e João Ayres Monteiro.

Novo acidente com a escada Magirus aconteceria no dia 17 de julho de 1936, 
quando alguns bombeiros auxiliavam uma turma do Horto Municipal no corte de 
árvores. O 2º Sargento motorista Anthenor Augusto de Carvalho caiu ao solo e ficou 
bastante contundido.

Mais dois acidentes são relatados nesse ano de 1936 envolvendo viaturas do 
Corpo de Bombeiros. O primeiro, no dia 21 de agosto, na Rua 28 de Setembro esquina 
com Avenida 15 de Agosto (hoje Presidente Vargas), quando o auto-registro nº 1 
dos Bombeiros Municipais se chocou com o carro nº 2 dos Bombeiros Voluntários, 
resultando feridos o Cabo José Pessoa Rodrigues, o corneteiro Evaristo Guedes dos 
Santos e o Bombeiro Olavo Corrêa. O segundo, no dia 20 de outubro, ocorreu quando, 
ao tentar fazer uma curva da Avenida Portugal para entrar na Rua Conselheiro João 
Alfredo, o auto-registro derrapou e capotou, ferindo o 2º Tenente Miguel Osório, o 
Cabo Raimundo Eduardo de Souza e os Bombeiros Chateaubriand Vitório da Silva, 
Vicente Ferreira Braga, Sebastião Lopes de Moraes, Arthur Ferreira de Santana e 
Sandoval Pereira dos Santos.

Em 1942 outros dois acidentes envolveram Bombeiros. No dia 24 de julho, 
durante um incêndio que destruiu os prédios nº 137 e nº 139 da Rua Manoel Barata, 
ficaram feridos os Bombeiros Manoel Ignácio de Lima, Camilo Soares da Silva e José 
Inocêncio do Nascimento. O outro foi em 18 de agosto, no incêndio da Usina Progresso, 
localizada na Rua Gaspar Viana nº 335, de onde saíram feridos o 2º Sargento Manoel 
Guimarães Rezende, o Cabo José Pessoa Rodrigues e o Bombeiro Armindo Barjonas 
de Miranda 

(6)
.

Ainda mais outros incêndios, com ferimentos em alguns Bombeiros, são registrados 
por Moraes Rego em sua “Resenha Histórica”.

Um dos maiores irrompeu a bordo do navio de bandeira norte-americana “Del 
Viento”, no dia 14 de julho de 1951, quando saíram feridos o corneteiro Raimundo 
Lima de Souza e os bombeiros José La Roque de Barros, Raimundo Nonato das Neves, 
José Leite de Andrade e Manoel Rodrigues da Silva.

Na noite de 16 de julho um acidente com o auto-caçamba nº 8 da corporação feriu 
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o Cabo motorista Euclides Luciano Azevedo e os Bombeiros Felinto Batista Guedes, 
José Leocádio Brito e Raimundo Nonato Pereira, que foram internados no Hospital 
D. Luiz I (da Sociedade Beneficente Portuguesa) por conta da companhia de seguros 
“Segurança Industrial”.

Em 11 de maio de 1954, ocorreu outro grave acidente, quando capotou o auto-
socorro em que se deslocava uma guarnição composta pelo 3º Sargento Pedro Alves 
da Silva, Cabos Fernando da Silva, José Ferreira de Sousa, Olavo Pereira Damasceno 
e Evandro da Silva Moura. Todos os feridos foram hospitalizados.

Em 1981, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar – esse o nome na época 
– perdeu tragicamente dois de seus integrantes. O primeiro foi o Capitão Antônio 
Vicente Filho, que comandava Guarda-Vidas durante a Semana Santa, no Mosqueiro. 
Ele foi vítima da imprudência de um motorista que o atropelou e matou quando ele 
caminhava pelo acostamento de uma via. A quadra de esportes do antigo QCG, na Rua 
João Diogo, inaugurada em 2 de julho de 1981, leva seu nome, conforme uma placa 
afixada no local.

A outra perda foi do Soldado Domingos Perdigão, que trabalhava no Posto do 
Corpo de Bombeiros na Sacramenta, esquina das Avenidas Senador Lemos e Dr. 
Freitas. Perdigão foi assassinado por um policial civil ao tentar apartar uma briga. Um 
outro Soldado Bombeiro, de nome Maranhão, que acompanhava Perdigão, mesmo 
armado com uma metralhadora de serviço da guarda, permitiu a fuga do criminoso.

No dia seguinte ao episódio, o Soldado Perdigão foi sepultado com honras 
militares, tendo seu féretro desfilado em carro aberto do Corpo de Bombeiros, numa 
espécie de protesto silencioso contra a violência da Polícia Civil na época.

NOtAs dO CAPÍtulO 9
1 Lemos informa em seu relatório que o Hospital do Regimento funcionava na Santa Casa, mas 

“A Folha do Norte” diz que o referido hospital funcionava na Praça D. Frei Caetano Brandão, 
ao lado do Forte do Castelo, onde foi o quartel da 5ª Companhia de Guardas do Exército e hoje é 
a “Casa das 11 Janelas”.

2 Algumas partes do microfilme com as edições da “Folha do Norte” de 1902 estão totalmente 
ilegíveis, daí não ter sido possível a transcrição completa.

3 Apesar da semelhança de nome, não há indicação de que se tratasse de parente do Comandante 
Francisco Feliciano Barbosa.

4 Os quadros originais não existem mais, tendo o Capitão BM Loair pintado cópias baseando-se 
em fotos dos originais.

5 O episódio é descrito com mais detalhes no Capítulo 5 “Os Bombeiros e as Revoluções no 
Pará – Parte 1”.

6 Falecido após a primeira edição deste livro (1998) e citado no capítulo “Crimes no Quartel” 
por ter testemunhado o assassinato de um Cabo-motorista. Ver Capítulo 12. 
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Desde sua criação no Pará em 1882 e principalmente no 
primeiro quarto do Século XX, o Corpo de Bombeiros 
foi objeto de uma “disputa” velada entre o Estado e o 

Município pela força que representava como um contingente 
armado numa época em que a instabilidade política favorecia à 
eclosão, de tempos em tempos, de revoltas e rebeliões.

Isso fez com que o Corpo, por diversas vezes, estivesse ora 
sob administração do Estado, que o viu nascer, ora sob a tutela da 
Intendência ou Prefeitura, que o ajudou a crescer.

Não é necessária uma análise mais profunda para verificar que 
essa mesma disputa, por assim dizer, ocorria na época do Império, 
em relação ao Serviço de Extinção de Incêndios, ora subordinado 
ao Ministério da Marinha, ora ao Ministério da Justiça e, em 
certo período, ao da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. A 
diferença está no fato de que na época, esses órgãos do Império 
queriam, na verdade, era se desfazer da responsabilidade dos 
serviços de extinção de incêndios.

A divisão dessas fases da história da Corporação – estadual 
ou municipal – às vezes não é muito clara e se confunde num 
emaranhado de leis, decretos e portarias, de um e de outro Poder, 
permitindo até dizer-se que em determinados momentos o Corpo 
de Bombeiros era estadual e municipal ao mesmo tempo, conforme 
veremos resumidamente.

Capítulo 10
 Estadual ou Municipal ?

 A Legislação confusa desde
 os tempos de Lemos até hoje
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Estadual 1882 a 1898
Municipal 1898 a 1935
Municipal, mas vinculado à PM 
na parte militar 1935 a 1939

Municipal independente 1939 a 1944
Estadual, subordinado à PM 1944 a 1948
Municipal independente 1948 a 1971
Estadual, orgânico da PM 1971 a 1990
Estadual autônomo 1990 a 1995
Estadual subordinado à Secretaria 
Especial de Defesa Social 1995 até hoje

Nos capítulos “No Pará” e “A Era Lemos” já falamos sobre a criação da Companhia 
de Bombeiros, em 1882, sua elevação à categoria de Corpo em 1891 e seu posterior 
retorno à condição de Companhia, em 1894.

Segundo o TCel PM Orvácio Marreca, autor do livro “História da Polícia Militar 
do Pará”, de 1940,  não se tratou de nenhum tipo de rebaixamento de categoria e sim 
de uma reorganização da Força Pública paraense que a partir da Lei nº 191 teve se 
efetivo aumentado e passou a denominar-se Regimento Militar do Estado, com um 
Corpo de Cavalaria e dois Corpos de Infantaria – o primeiro com elementos da própria 
Força e o segundo, formado por Bombeiros. Vale aqui ressaltar que essa mesma lei 
fixava em apenas 50 homens o efetivo da Companhia de Bombeiros propriamente 
dita, declarando o seu Artigo 5º que a Corporação deveria ser entregue ao Conselho 
Municipal quando este a reclamasse.

A Lei municipal nº 161 de 18 de dezembro de 1897 autorizou a Intendência a 
receber o Corpo de Bombeiros e o Decreto estadual nº 538 de 5 de março de 1898 
finalmente transferiu a Corporação da autoridade do Estado para a Intendência.

Ao receber a então Companhia de Bombeiros, Lemos de imediato a denomina 
Corpo de Bombeiros Municipais, denominação que prevaleceu até 6 de abril de 1912, 
quando a Portaria nº 224 da Intendência deu nova organização aos Bombeiros, que 
passaram a se chamar Corpo de Bombeiros Municipais e Sapadores. Após a “queda” 
de Lemos, em 1912, o Corpo passou por grande transformação, mas manteve a mesma 
denominação.

Em 3 de janeiro de 1917, através da Lei nº 3.216, o Governo da União considera 
oficialmente os Corpos de Bombeiros de todo o País como forças militares e o Decreto 
Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 1927 transforma as Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros em Forças Auxiliares e Reservas do Exército.

Em 6 de junho de 1935, o Decreto nº 1.683 reorganiza o Corpo de Bombeiros 
Municipais e Sapadores que passa a denominar-se novamente Corpo Municipal de 
Bombeiros e determina que, na parte disciplinar e de formação militar, o CMB seguiria 
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a mesma legislação e os regulamentos da Polícia Militar do Estado. Como se vê, os 
Bombeiros estão operacional e administrativamente subordinados à Prefeitura, mas na 
parte de instrução e formação militar, ao Governo do Estado, através da PM.

Para complicar ainda mais o status quo jurídico da Corporação, o Decreto estadual 
nº 1.710 de 3 de julho de 1935 considera o Corpo Municipal de Bombeiros como 
Batalhão de Caçadores – Tipo 2, acreditando-se que isso tenha ocorrido em função 
dos conturbados acontecimentos políticos da época e como uma forma de o Governo 
reafirmar o Decreto Lei nº 200, lembrando aos Bombeiros que são “reservas” do 
Exército.

Em 27 de março de 1939 o Decreto nº 3.229 restabelece a plena autonomia 
administrativa do Corpo Municipal de Bombeiros, cortando todos os vínculos – 
inclusive de formação militar – com a Polícia Militar do Estado.

Alguns anos mais tarde, entretanto, em 1944, nos termos do Decreto Lei estadual nº 
4.642 de 17 de agosto combinado com o Decreto municipal nº 236 de 22 de novembro, 
novamente o Corpo de Bombeiros passa à administração estadual, sendo incorporado 
à Força Pública, assim permanecendo até janeiro de 1948.

Em 1959, a Lei Municipal nº 4.345 de 27 de agosto, mas que só entrou em vigor em 
16 de setembro, dispõe sobre a situação jurídica do Corpo Municipal de Bombeiros, 
vinculando-o à Secretaria Municipal de Administração, da qual dois anos mais tarde, 
por força do Decreto Municipal nº 10.690 de 14 de novembro de 1961, a Corporação 
se desvincula, para ficar respondendo diretamente ao Gabinete do Prefeito.

O “AI-5” e o R-200
Durante o chamado “regime militar” iniciado com a revolução de março de 1964, 

o Governo Federal chamou a si a supervisão das Forças Auxiliares através do Decreto-
Lei federal nº 317, de 13 de março de 1967, que reorganiza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros, considerando-os, mais uma vez, reservas do Exército.

Dois anos depois, surge nova alteração em função do Ato Institucional nº 5 
(1)

, de 
13 de dezembro de 1968. Dois Decretos-Lei no ano de 1969 – um de nº 667, de 2 de 
julho de 1969, do presidente militar Arthur da Costa e Silva, e outro de nº 1.072 do 
presidente Emílio Garrastazu Médici – de novo reorganizam as Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros e determinam que, nos Estados em que os Bombeiros são uma 
força municipal independente, sejam incorporados à respectiva Polícia Militar, cujo 
comando geral deveria ser ocupado por Oficiais (Tenente-Coronel ou Coronel) do 
Exército.

Vale dizer que os dois decretos se referem quase que exclusivamente às Polícias 
Militares. De Corpo de Bombeiros o Artigo 26 e parágrafo único subseqüente do DL 
nº 667 dizem apenas o seguinte:
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“Art 26. Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do 
Exército declarar a condição de “militar” e, assim, considerá-los reservas do Exército 
aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal.

Parágrafo único. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições 
contidas neste Decreto-lei…”

E o Regulamento decorrente desse Decreto, chamado de R-200, literalmente amarra 
os Bombeiros às Polícias Militares através de seu Artigo nº 28, que diz textualmente:

Art 28 – Os Corpos de Bombeiros, para que possam ter a condição de militar e 
assim serem considerados forças auxiliares, reserva do Exército, têm que satisfazer 
às seguintes condições:

1 – Serem controlados e coordenados pelo Ministério do Exército na força do 
Decreto-Lei nº 667 de 2 de julho de 1969 e deste regulamento.

2 – Serem componentes da Força Militar do Estado...
(...)
Se o Corpo de Bombeiros do Pará, que naquela altura era municipal, não 

incorporasse na Polícia Militar, até que poderia continuar existindo, mas “como uma 
organização civil, não podendo seus integrantes usar designações hierárquicas, 
uniformes, emblemas, insígnias e distintivos”, como prevê o parágrafo 2º do Artigo 
28 do R-200.

Assim, em 24 de março de 1970, o Decreto-Lei estadual nº 188 autoriza o Poder 
Executivo estadual a receber o Corpo Municipal de Bombeiros e em 2 de julho de 
1971, a Lei Municipal nº 6.873 autoriza o Executivo Municipal a transferir para o 
Estado a Corporação. Através do Decreto estadual nº 7.682 

(2)
 de 15 de setembro de 

1971, o Governador em exercício, Coronel Newton Burlamaqui Barreira, determinou 
a incorporação dos Bombeiros na Polícia Militar. Era comandante dos Bombeiros na 
época o Coronel Paulo Pereira da Silva.

No princípio, Polícia Militar e Bombeiros tiveram um comando único, com 
atividades não definidas e até superpostas. Só em julho de 1974, o Decreto-Lei nº 
4.521 deu à PMPA nova LOB (Lei de Organização Básica), estabelecendo duas 
naturezas para sua atividade fim e criando os quadros específicos de Oficiais e Praças 
Bombeiros

(3)
.

Nos anos 80, o Brasil vivencia o movimento pela redemocratização e, em 1988, 
festeja uma nova Constituição Federal, que no Título V, Capítulo III, Artigo nº 144 
estabelece os Corpos de Bombeiros Militares como um dos órgãos da segurança 
pública. O parágrafo 6º desse dispositivo assim determina:

“Parágrafo 6 – As Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, forças 
auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as Polícias Civis 
aos Governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios”.

Um ano mais tarde, a nova Constituição estadual, no seu Artigo nº 193, 
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subordina o Corpo de Bombeiros diretamente ao Governo do Estado. O Artigo nº 
200 assim estabelece:

“Artigo 200 – O Corpo de Bombeiros é uma instituição permanente, força 
auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina 
militar, subordinando-se ao Governador do Estado”. E seguem suas atribuições 
específicas 

(4)
.

No dia 19 de abril de 1990 o Decreto nº 6.781 
(5)

 do então Governador Hélio 
Motta Gueiros determina a desvinculação dos Bombeiros da Polícia Militar e no dia 
21 de abril de 1990, durante a solenidade alusiva a Tiradentes, patrono da PM, foi 
realizada a cerimônia de desincorporação de uma tropa representativa dos Bombeiros, 
com tradicional comando “fora de forma, marche”.

Força Militar
Voltando um pouco no tempo, constata-se que na época de sua criação, embora os 

Bombeiros fossem fardados, não tinham o status de militares. Só em 20 de janeiro de 
1915 o Decreto federal nº 11.446 veio regulamentar as continências, sinais de respeito 
e honras militares usadas pelo Exército e, por extensão, pelas forças auxiliares: Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros.

Embora autorizados a portar armas e já tendo participado até de alguns levantes 
ao lado da Força Pública, os Bombeiros só foram reconhecidos como força militar 
pela Lei nº 3.216 de 03 de janeiro de 1917 e só dez anos mais tarde, pelo Decreto-
Lei federal de 25 de janeiro de 1927 (Artigo nº 46, parágrafo único) passaram a ser 
considerados, juntamente com a Polícia Militar, como forças auxiliares e reserva do 
Exército. Era uma forma de o Governo Federal – como o fez até recentemente – ter 
um certo controle do efetivo e do armamento das forças estaduais diante dos sérios 
enfrentamentos políticos que ocorriam, sobretudo na primeira metade do Século XX. 
Em Belém, mesmo, em 1924, houve uma verdadeira guerra entre Polícia Militar e as 
tropas do 26º Batalhão de Caçadores 

(6)
.   

Numa antevisão da 2ª Grande Guerra que se aproximava, na Europa, e da qual o 
Brasil participaria em sua última fase, em 06 de março de 1938 o Decreto-Lei federal nº 
413, em seu Artigo nº 52, determina que os Corpos de Bombeiros, quando necessário e 
em caso de guerra, têm obrigação de colaborar na manutenção da ordem pública e de 
cooperar para a defesa do território com as demais forças armadas do País. Em Belém, 
de fato, o Corpo de Bombeiros já participava de patrulhas e da guarda de prédios 
públicos, em especial a Prefeitura de Belém.

Em 14 de agosto de 1951, a Lei municipal nº 1.372 determina que os Bombeiros 
de guarda no quartel passem a usar cassetetes de borracha e revólveres em vez das 
simples cordas de salvamento e jogos de ferramentas que usavam.
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No período em que esteve incorporado à Polícia Militar, os Bombeiros – segundo 
depoimentos que estão no Capítulo “Bombeiros na PM” – eram obrigados a participar de 
missões policiais que nada tinham a ver com sua atividade fim e para as quais não estavam 
preparados, incluindo-se aí o manejo de armas. Atualmente apenas a guarda dos diversos 
quartéis do CBMPA pode utilizar arma, por força das normas de segurança. 

Efetivo ao longo da História
Em 1882, quando foi criado, o Corpo de Bombeiros – na verdade Companhia 

– tinha apenas 30 homens destacados do Corpo de Infantaria da Polícia Militar e que 
quatro anos mais tarde ficaria reduzido a apenas 27 homens. Mas a partir daí o efetivo 
se desenvolveu até chegar aos dias de hoje com cerca de 3 mil homens e mulheres, 
estas incorporadas a partir de 1994 

(7)
.

Ano de 1882
Quando de sua criação, a Companhia de Bombeiros tinha o seguinte efetivo:
Comandante (capitão Antônio Veríssimo Ivo de Abreu)
1º Sargento Chefe de Serviço (Antônio de Sousa Pinto)
2º Sargento Chefe de Turma (João Alberto da Silveira)
Cabo Chefe de Bomba
Um corneteiro
24 Bombeiros 

Ano de 1886
Algumas alterações foram efetuadas com a promoção a Oficial dos dois Sargentos, 

mas o efetivo diminuiu:
Comandante (o mesmo)
Tenente Coadjuvante (Antônio Sousa Pinto) 

(8)

Alferes Instrutor (João Alberto da Silveira)
1º Sargento Chefe do Serviço
2º Sargento Chefe de Turma
Cabo Chefe de Bomba
Um corneteiro
20 Bombeiros

Ano de 1888
Novas alterações ocorrem na Corporação. Por motivo de doença, sai o comandante, 
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Capitão Antônio Veríssimo Ivo de Abreu e assume o comando o Major João Alberto da 
Silveira. O efetivo permanece inalterado

Ano de 18�0
O comandante continua sendo o Major João Alberto da Silveira e a Corporação 

conta com novos Oficiais e Praças: Tenente Theodoro Berg e os Alferes Francisco 
Feliciano Barbosa, Sabino Antônio Barbosa e Manuel Baptista Cordeiro, este vindo do 
Corpo de Aprendizes de Marinheiro como 2º Sargento. Neste ano foi criada a Banda 
de Música, com 20 instrumentos 

(9)
, e a Escola Regimental.

Ano de 18�1
A Companhia passa à categoria de Corpo e tem seu efetivo aumentado para 118 

homens, sendo: um Major Comandante, um Capitão Fiscal, um Tenente, três Alferes, 
um 1º Sargento, três 2º Sargento, seis Cabos, dois corneteiros e 100 Bombeiros.

Ano de 18�2
A Lei nº 03 de 22 de dezembro equipara os vencimentos dos oficiais do Corpo de 

Bombeiros aos dos oficiais da Força Pública e aumenta o efetivo em mais um homem, 
dividindo a corporação em duas companhias. Agora são quatro Tenentes, sendo três 
graduados. Os vencimentos do comandante, agora no posto de Tenente Coronel, são 
de 5:780$000. Um Bombeiro ganhava 1:024$800.

Ano de 18�4
A Lei nº 191 de 20 de junho de 1894 fixa o novo efetivo da Força Pública, que passa 

a se chamar Regimento Militar do Estado, encampando uma das duas companhias do 
Corpo de Bombeiros, que passa a ser designada 2º Corpo de Infantaria do Estado. Os 
Bombeiros voltam à categoria de companhia, com um efetivo de apenas 50 homens, 
sendo um Capitão Comandante, um Tenente e um Alferes, um 1º Sargento, dois 2º 
Sargentos, quatro Cabos d’Esquadra 

(10)
 e 40 Bombeiros.

Ano de 18��
O efetivo é de 51 homens, sendo um Major Comandante, um Capitão Fiscal, um Tenente 

coadjuvante, um Alferes instrutor, um 1º Sargento Chefe do Serviço, dois 2º Sargentos 
Chefes de Turma, quatro Cabos Chefes de Bombas, um corneteiro e 39 Bombeiros.

Ano de 18�8
O Projeto de Lei nº 40 da Intendência, aprovado pelo Conselho Municipal 
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de Belém em 27 de dezembro de 1898, fixa receita e despesa para o exercício de 
1899 e já enumera um efetivo de 131 homens, sendo um Major Comandante, um 
Capitão Fiscal, dois Tenentes, sete Alferes, três 1º Sargentos, cinco 2º Sargentos, 
quatro Furriéis, 14 Cabos, 60 Bombeiros, 10 músicos de 1ª classe, 15 músicos de 
2ª classe e 5 músicos de 3ª classe, além de quatro empregados de cocheira. Nesse 
ano, o soldo do Major Comandante era de 2:400$000, que com a gratificação de 
1:200$000 totalizava vencimentos de 3:600$000. O vencimento de um Bombeiro 
era de apenas 720$000

Ano de 1�00
A Lei nº 247, de 29 de dezembro de 1899, que fixou receita e despesa para o ano 

seguinte, manteve para o Corpo de Bombeiros o mesmo efetivo do ano anterior, mas a 
lei nº 273, de 21 de junho de 1900, que reorganizou a Corporação, reduziu novamente 
o efetivo para 81 homens, assim divididos:

Estado Maior: Major Comandante (Francisco Feliciano Barbosa), Capitão Fiscal 
(Francisco Marques Coutinho Canavarro), Alferes Secretário (Manoel Lima de 
Castro), Alferes Quartel Mestre 

(11)
 (Luiz da Cunha Portugal) e Alferes professor de 

música (Cincinato Ferreira de Souza).
Primeira Seção: Comandante (Tenente Arthur Martins da Silva), dois Alferes 

(Mathias Pereira da Silva e José Coelho de Castro), um 1º Sargento (João Francisco 
de Sales Pinto), dois 2º Sargentos (Manoel de Sousa Barahúna e Francisco Martins 
da Silva), dois Furriéis (Arthur de Mattos e Julião Antônio do Valle), cinco Cabos, 15 
Bombeiros e 20 Músicos.

Segunda Seção: Comandante (Tenente Raymundo Cattete Portugal), dois Alferes 
(Amâncio Fernandes de Araújo Lima e Francisco José dos Santos), um 1º Sargento 
(João Corrêa de Mello), dois 2º Sargentos (Raymundo Joaquim Guimarães e Júlio 
Silva), um Furriel (Antônio Álvares de Souza), seis Cabos e 15 Bombeiros.

Ano de 1�03
Continuavam os Bombeiros a obedecer ao regulamento de 31 de outubro de 1899, 

volta o efetivo de 131 homens, sendo agora 11 Oficiais. Só a Banda de Música já 
empregava 45 homens e a Intendência criou ainda uma fanfarra composta de um 
Sargento, 8 corneteiros e seis tambores, para acompanhar a instrução de “Ordem 
Unida” das Praças.

Ano de 1�04
Não há alteração no efetivo, pois todos os postos achavam-se preenchidos.



123

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

Ano de 1�05
O próprio Intendente Antônio Lemos informa em seu Relatório que “a 31 de 

dezembro de 1905 compunha-se o Corpo de Bombeiros do seguinte pessoal”: um 
Tenente Coronel Comandante, um Capitão Fiscal, um tenente diretor da banda de 
Música, um Alferes secretário, um Alferes Quartel-Mestre, dois Tenentes, cinco Alferes, 
um 1º Sargento eletricista, um 1º Sargento maquinista, um 2º Sargento maquinista, 
quatro Cabos foguistas, quatro trabalhadores de cocheiras, 19 Músicos de 1ª classe, 13 
Músicos de 2ª classe e cinco Músicos de 3ª classe, além de dois 1º Sargentos Chefes 
de Serviço, quatro 2º Sargentos Chefes de Turma, três Furriéis, sete Cabos Chefes de 
Bombas, 54 Bombeiros trabalhadores e dois corneteiros. 

Total do efetivo: 132 homens. Mas Lemos informa que nesse ano ainda havia 
uma vaga de Alferes, quatro de Músicos de 1ª classe, duas de Músico de 2ª classe, 
uma de Furriel, uma de Cabo Chefe de Bomba e 25 para Bombeiros. Por causa dessa 
deficiência no efetivo “o serviço de prontidão e corrida está sendo rendido de 24 em 
24 horas”, conclui Lemos.

Ano de 1�06
O efetivo tem um acréscimo de apenas nove homens, passando para 141 homens. 

As vagas continuam abertas.

Ano de 1�0�
Nesse ano o efetivo já é de 152 homens. A maior parte das vagas foram preenchidas 

e o Corpo de Bombeiros passa a ter um Corneteiro-mór e quatro Músicos agregados.

Ano de 1�0�
Segundo a Resenha de Moraes Rrego, o efetivo já é nesse ano de 154 homens, 

sendo 80 Bombeiros. As novas funções que aparecem são Copista de Música, Professor 
de Ginástica e Professor de Esgrima.

Ano de 1�12
Esse é o ano da Queda de Lemos. Nesse ano o Corpo de Bombeiros foi reorganizado três 

vezes. Portaria de 6 de abril mudou a denominação para Corpo de Bombeiros Municipais e 
Sapadores, promovendo a Major o Capitão Henrique Rubin, então Comandante do Corpo. 
Compunham seu Estado Maior: um Fiscal (Tenente José Custódio Barriga), um Ajudante 
(Alferes Lindoro da Silva Monteiro), um Secretário (Alferes Sócrates Corrêa Meira), um 
Quartel-Mestre (Alferes Paulo Joaquim da Costa Filho).

O Corpo estava dividido em duas companhias, uma comandada pelo Tenente 
Mathias Pereira da Silva e a outra pelo Tenente João Mathias Victor Pereira.
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No dia 2 de julho foi nomeado Comandante, comissionado no posto de Major, 
o bachael Henrique Jorge Hurley, cujo comando foi bastante curto. No dia 12 de 
setembro assumiu o comando da Corporação o Capitão José Custódio Barriga.

Essas alterações acompanharam ou sucederam a queda do Intendente Antônio 
Lemos, período também em que o Corpo de Bombeiros teve seu efetivo reduzido 
drasticamente.

No dia 7 de outubro foram desligadas 37 Praças. Anteriormente, como resultado de 
inquéritos policiais militares, já tinham sido exonerados três Oficiais e cinco Praças. A Lei 
nº 619, de 31 de dezembro, segundo Moraes Rego, reporta um efetivo de 106 homens, 
mas segundo o Relatório do Intendente Virgílio Martins Lopes de Mendonça, o efetivo era 
de 111 homens. O relatório cita um 1º Sargento segeiro*, fala em cinco 3º Sargentos, em 
vez de Furriéis, e observa que o Corpo era comandado pelo Capitão Fiscal José Custódio 
Barriga. Dos Bombeiros, 18 eram recrutas. O Relatório não faz referência aos músicos.

Ano de 1�13
A Lei nº 645 de 31 de dezembro desse ano fixa o efetivo em 120 homens, com a 

volta de 22 músicos, que ficam agregados ao Estado Maior. Aparece o cargo de Sargento 
Intendente e os corneteiros são cinco nas duas companhia, cada uma com 44 homens.

Ano de 1�14
O efetivo permanece o mesmo, com 121 homens, havendo três oficiais (Tenentes) 

adidos.

Ano de 1�1�
Neste ano o efetivo aumenta para 133 homens, acrescentando-se, como novidade, 

dois Sargentos segeiros e um 3º Sargento pintor. Na Banda de Música são admitidos 
mais 12 músicos.

Por ato do Intendente Antônio Martins Pinheiro, no dia 18 de abril de 1917 foi 
nomeado Comandante do Corpo, comissionado no posto de Major, o 2º Tenente do 
Exército Josué Justiniano Freire. Empossado no dia 25 seguinte, ele tinha como seu 
Estado Maior só Oficiais de baixa patente: um Ajudante (2º Tenente Bernardo Lisboa 
Serra), um Secretário (2º Tenente Rosendo Diniz Cabral), um Intendente (2º Tenente 
Sócrates Corrêa Meira) e um Maquinista (2º Tenente Manuel Augusto da Silva).

Observa-se que oficiais de menor patente no Exército, quando eram transferidos 
para os Bombeiros ou para a Polícia Militar, galgavam dois ou três postos, passando 
por cima de antigos oficiais de carreira das forças auxiliares, o que gerava um certo 
mal-estar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os Oficiais Josué Justiniano Freire, 
que era Tenente e, comissionado como Major, passou por cima dos Capitães Heráclito 
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César Gurjão e João Mathias Victor Pereira, que comandavam as duas companhias em 
que estava dividida a corporação.

Ano de 1�23
Nesse ano as alterações principais foram no Estado Maior. Moraes Rego não se 

refere à Banda de Música e fala em apenas 78 homens no Corpo. Havia, acima do 
Capitão Comandante, um Tenente Coronel Inspetor e um Major Secretário da Inspetoria. 
Também se fala pela primeira vez em Sargento arquivista, Sargento correieiro*, quatro 
Cabos chaufferes e seis Anspeçadas*.

Ano de 1�2�
Para este ano, a previsão de despesas do Município reporta um efetivo de 169 

homens, havendo, além dos oficiais, 46 Sargentos ou equiparados, 37 Cabos ou 
equiparados e 73 Soldados.

Mais adiante o Relatório se refere à contratação de um Diretor de banda e de 35 
músicos, passando o efetivo a 206 homens. As despesas com o Corpo, de 333:832$000, 
já são mais do que o dobro dos 128:548$000 de quatro anos antes. Mas um estudo 
comparativo mostra que os salários dos Bombeiros haviam estagnado.

Ano de 1�32
Neste ano o Corpo tinha um efetivo de 198 homens, sendo o Comandante um 

Tenente Coronel, que estava abaixo do Inspetor. Como novidade aparecem um Capitão 
Diretor de Banda de Música, um Tenente Almoxarife-Pagador, um Sargento chauffer 
e 10 Cabos artífices.

Ano de 1�36
Decreto nº 14 do Prefeito Alcindo Comba do Amaral Cacella fixa as despesas 

do Município e na Tabela 19 informa que os Bombeiros já tinham um efetivo de 258 
homens, aparecendo como novidades um Capitão Médico, um Tenente farmacêutico 
e um Tenente dentista. O orçamento da Prefeitura destinava para o Corpo um total de 
918:914$000, sendo 823:164$000 apenas para pagamento de pessoal.

Ano de 1�3�
Nesse ano o efetivo permanece rigorosamente o mesmo do ano anterior, mas a 

Prefeitura registra maior despesa com o Corpo em virtude do aumento dos vencimentos 
dos Soldados, que de 70$000 passaram a ganhar 90$000, o que elevou o total de 
despesas com pessoal de 823:164$000 para 851:964$000.
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Ano de 1�42
O corte no orçamento municipal deste ano obriga a redução do efetivo. O Corpo 

de Bombeiros volta a ter 180 homens, sendo o posto mais alto o de Capitão. O 
total de soldados é reduzido de 120 para 80 e a despesa total com pessoal cai para 
613:824$000.

 
Ano de 1�4�

Nesse ano, o Corpo está integrado à Força Pública do Estado e continua sob influência 
da forte redução de seu orçamento. Por causa disso o efetivo cai para 127 homens, sem a 
Banda de Música, segundo Moraes Rego. A novidade era que além da 1ª e da 2ª seção, havia 
uma Seção Extranumerária, comandada pelo 2º Tenente Manoel Raimundo Rodrigues, 
com um Sub-Tenente mecânico, 12 Sargentos, 13 Cabos e 11 Soldados.

Ano de 1�51
Para este ano, a tabela de despesa orçamentária municipal prevê um efetivo de 

154 homens e os salários não aparecem mais em “réis”, mas em “cruzeiros”. Assim, o 
Major Comandante ganhava CR$ 2.700,00; o Capitão Sub-Comandante, CR$ 2.200; 
um 1º Tenente (eram cinco), CR$ 1.800,00; um Sargento, variando de terceiro a 
primeiro (eram 25), entre CR$ 570,00 a CR$ 670,00; um Cabo (eram 26) ganhava 
entre CR$ 320,00 a CR$ 400,00 e um Soldado Bombeiro (eram 94), entre CR$ 250,00 
e CR$ 320,00.

Ano de 1�62
O Corpo de Bombeiros era comandado nesse ano pelo TCel Djalma Antônio de 

Souza, que tinha como seu Sub-Comandante o Major Flávio Calado de Figueiredo e 
como Ajudante o Capitão Paulo Pereira da Silva. Havia duas companhias, a primeira 
comandada pelo 1º Tenente Normélio Pereira e a segunda, pelo 1º Tenente Hernany 
Maia Bittencourt.

Ano de 1�6�
Embora continuasse municipal, após a instauração do regime militar, em 1964, o 

Corpo de Bombeiros se desenvolveu e chegou ao ano de 1969 com um efetivo de 238 
homens, divididos em um Estado Maior e quatro companhias. O Comandante era o 
TCel Paulo Pereira da Silva e seu Su-Comandante, o Major Cecílio Porfírio da Silva. 
Comandavam as quatro companhias os 1º Tenentes Alírio dos Santos Pastana (a 1ª), 
Raimundo Modesto Dias (a 2ª), Joaquim Nazaré da Conceição (a 3ª) e o 2º Tenente 
José Ribamar Mattos (Companhia de Comando e Serviços).
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Ano de 1��1
O Corpo de Bombeiros é incorporado à Polícia Militar 

(12)
.

Ano de 1��4
Em julho desse ano sai o Decreto-Lei nº 4.521 estabelecendo a Lei de Organização 

Básica (LOB) da PMPA e criando o quadro específico de Oficiais e Praças 
bombeiros.

Ano de 1�85
A Lei estadual nº 5.230 de 18 de junho (Lei de Efetivo da Polícia Militar) eleva 

para 643 o número de policiais militares Bombeiros, sendo 47 Oficiais e 596 Praças.

Ano de 1��0
No dia 21 de abril os Bombeiros desincorporam da PM e passam a ser uma 

Corporação autônoma. O Comandante Geral era o Coronel BM Raimundo Nonato 
Costa. A partir de então, o Corpo se desenvolve e o efetivo cresce rapidamente.

Ano de 1��1
O Cel Gilberto Fernandes de Sousa Lima assume o comando do CBMPA e o 

efetivo aumenta em 35%, passando para 863 homens.

Ano de 1��2
Mais 317 Bombeiros são incorporados mediante concurso público e o efetivo 

passa a 1.180 homens.

Ano de 1��3
O efetivo aumenta com mais 620 homens e o efetivo já é de 1.800 bombeiros.

Ano de 1��4
O efetivo – praticamente duplicado em relação ao de 1991 – chega a 2.398 homens 

e mulheres. É que nesse ano entram para o Corpo de Bombeiros as primeiras duas 
Oficiais (uma médica e uma dentista) e 20 Cabos femininos auxiliares de enfermagem

(13)
. 

O comando anuncia o interesse de continuar crescendo até chegar a 3.191 Bombeiros, 
como prevê a Lei do Efetivo 

(14)
.
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Ano de 1��5
Assume o Comando o Coronel BM José Ribamar Matos. Com o estabelecimento 

de novas prioridades após a mudança do Governo do Estado (Almir Gabriel substituiu 
Carlos Santos, que cumprira o restante do mandato de Jáder Barbalho), o Corpo de 
Bombeiros deixa de incluir novos elementos e o efetivo começa a decrescer devido 
ao constante pedido de baixas, principalmente por motivos salariais. O ano de 1995 
começou com um efetivo de 2.124 homens e terminou com 2.073 Bombeiros.

Ano de 1��6
O CBMPA inicia o ano sob intervenção da Polícia Militar. O Comandante é o Coronel 

PM Guaraci Fabiano Paranhos Guimarães. O efetivo cai para 2.036 Bombeiros.
No final do ano, já com a Corporação sob o comando do Coronel BM Pedro de 

Abreu Costa, entra em vigor a Lei nº 6.005, de 23 de dezembro de 1996, que altera 
a Lei nº 5.729 de 10 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o efetivo do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Pará e dá outras providências. Por essa Lei, sancionada pelo 
Governador Almir Gabriel, o CBMPA terá um efetivo de 3.193 Bombeiros, número 
esse não alcançado até hoje, mais de dez anos depois da Lei entrar em vigor.     

Ano de 1���
O efetivo é ainda menor: 1.964 Bombeiros. Nos três últimos anos entraram no 

Corpo 68 Bombeiros e saíram 228, o que representou uma perda de quase 10% do 
efetivo.

Ano de 1���
O Comandante, Coronel BM José Cupertino Correa, anuncia o ingresso de 130 

novos Soldados BM, mas diz que o aumento do efetivo só voltará ser aumentado a 
partir do ano 2000. 

Ano 2000
Depois de passar cinco anos sem qualquer nova admissão, o CBMPA anuncia 

concurso não para 130, mas para  120 novos Soldados Bombeiros.

Ano 2005
O Comandante, Coronel BM Orlando Frade coloca o aumento do efetivo como 

uma de suas prioridades e realiza concurso para admissão de mais 330 Bombeiros 
– pela primeira vez incluindo Soldados femininos –, principalmente para atender as 
novas unidades no interior.
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Ano 200�
O Comandante, Coronel BM Paulo Gerson Novaes de Almeida, anuncia, ao 

assumir o cargo em janeiro, a intenção de chegar ao fim do ano com um efetivo de 
3.000 homens e mulheres, se aproximando da meta preconizada pela Lei nº 6.005, que 
fixou o efetivo em 3.193 Bombeiros.   

 

NOtAs dO CAPÍtulO 10
1 Ato Institucional Nº 5, ou simplesmente AI 5, que entrou em vigor em 13 de dezembro de 

1968, era o mais abrangente e autoritário de todos os outros atos institucionais, e na prática 
revogou os dispositivos constitucionais de 67, além de reforçar os poderes discricionários do 
regime militar. Vigorou até 31 de dezembro de 1978.

2 Integra desse Decreto nº 7.682 de 15 de novembro de 1971 nos “Anexos”                                   
desta edição.

3 Ver mais detalhes no Capítulo 16  “Bombeiros                                                                                    
na PM”.

4 Transcrição do Artigo 200 da Constituição estadual                                                                        
nos “Anexos”

5 Íntegra do Decreto nº 6.781 de 19 de abril de 1990                                                                  
 nos “Anexos”.

6 Ver Capítulo 14 “Bombeiros e Revoluções no                                                                           
 Pará – Parte II”.

7 Ver Capítulo 18 “A Mulher no                                                                                              
 CBMPA”.

8 Pediu exoneração em 28 de julho de 1887 e foi substituído                                                          
por João Alberto da Silveira.

9 Ver Capítulo 15 “A Banda                                                                                                           
de Música”

10 Graduação acima de Anspeçada (soldado graduado)                                                               
e abaixo de Furriel (hoje equivalente a 3º Sargento).

11 Posto equivalente, na Marinha Imperial, à graduação de                                                      
 3º Sargento (Furriel, no Exército).

12 Ver detalhes no Capítulo 16 “Bombeiros                                                                               
na PM”.

13 Ver no Capítulo 18 “A mulher                                                                                               
no CBMPA”.

14 Lei nº 5.729 de 10 de dezembro de 1992. Essa lei foi depois modificada pela Lei nº 6.005 
de 23 de dezembro de 1996, que está na seção “Anexos”.
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Todos os anos, no dia 2 de julho, os Corpos de Bombeiros 
de todo o País homenageiam seu Patrono, o Imperador 
Dom Pedro II. 

O alvo da homenagem e a data têm tudo a ver com os Bombeiros. 
Foi a 2 de julho, no ano de 1856, que o Imperador Dom Pedro II 
assinou o Decreto Imperial n.º 1.775 reorganizando o Serviço de 
Extinção de Incêndios e criando a primeira corporação de Bombeiros 
do Brasil, o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. 

Filho de Dom Pedro I, o menino Pedro de Alcântara João 
Carlos Leopoldo Salvador Bebiano Francisco Xavier de Paula 
Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança nasceu no 
Rio de Janeiro no dia 2 de dezembro de 1825. 

No dia 7 de abril de 1831 viu seu pai, Dom Pedro I, abdicar ao 
trono. Ele tinha apenas seis anos incompletos, daí a necessidade de 
serem nomeados regentes até que o novo Imperador completasse 
a maioridade, que foi antecipada. No dia 23 de julho de 1940, 
com apenas 14 anos, foi coroado Imperador do Brasil, realizando 
até 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República, 
um dos governos mais profícuos do País. 

Sob Dom Pedro II o Brasil registrou um período de grande 
desenvolvimento, com o crescimento da lavoura cafeeira, 
implantação de fábricas de tecidos, crescimento do comércio 
e dos bancos, construção de escolas, faculdades e museus e 
implantação dos primeiros sistemas de transportes públicos e de 
comunicações. 

Além de ter criado o primeiro Corpo de Bombeiros, no Rio 
de Janeiro, o Imperador é lembrado por ter, em seu governo, 

Capítulo 11
 Hinos, Patronos, Símbolos 
 e Medalhas

 Dom Pedro II, 
 Patrono Nacional
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instalado a primeira estrada de ferro do País, a primeira companhia de navegação a 
vapor, o primeiro estaleiro de construção naval, a primeira companhia de bondes e 
inaugurado a primeira linha de telégrafo submarino, ligando o Brasil à Europa. 

Após a proclamação da República, a família imperial exilou-se em Paris, onde 
Dom Pedro II faleceu a 5 de dezembro de 1891. 

Noventa e oito anos depois da reorganização do Serviço de Extinção de 
Incêndios e numa homenagem aos relevantes serviços prestados pelo Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal – herdeiro, como o do Rio de Janeiro, do Corpo 
de Bombeiros Provisório da Corte – o presidente da República, Getúlio Dorneles 
Vargas, por sugestão de seu Ministro da Justiça, Tancredo de Almeida Neves, 
assinou a 2 de abril de 1954 o Decreto Federal nº 35.309 instituindo no dia 2 de 
julho o “Dia do Bombeiro” e mandando realizar a Semana de Prevenção contra 
Incêndio 

(1)
. 

Um ano depois, a 30 de junho de 1955, o Decreto Municipal nº 6.605 do prefeito 
Celso Malcher determinou que também na Corporação de Belém fosse comemorado, 
no 2 de julho, o “Dia do Bombeiro”, precedido pela “Semana de Prevenção contra 
Incêndio”, conforme o Decreto de Vargas, do ano anterior. 

A medalha do Mérito Bombeiro-Militar
“Dom Pedro II”

Com a autonomia, o Corpo de Bombeiros não podia mais ficar atrelado às 
honrarias com que a Polícia Militar distinguia as pessoas que se destacavam pelo seu 
trabalho em favor da Corporação. Como organização militar independente, precisava 
ter suas próprias honrarias para homenagear seus próprios militares, autoridades e 
personalidades em geral que se distinguissem pelos relevantes serviços prestados ao 
CBMPA.

Assim, no dia 13 de maio de 1994, o então Governador do Estado, Carlos José 
de Oliveira Santos, assinou o Decreto estadual nº 2.523 criando a Medalha do Mérito 
Dom Pedro II, com o seguinte teor: 

“O Governador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 
135, Inciso XVII, da Constituição Estadual de 05 de Outubro de 1989. 

DECRETA:
Art. 1º - Fica criada a Medalha do Mérito D. Pedro II.
Art. 2º - Esta medalha será destinada a galardear Civis e Militares que tenham 

prestado assinalados serviços à Corporação, e Bombeiros Militares que, no seio da 
classe, se destaquem pelo seu valor pessoal e de modo a contribuir decisivamente 
para o aperfeiçoamento e projeção da Instituição no âmbito Estadual e Nacional. 
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Art. 3º - Efetua-se sua outorga por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4º - O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, através 

de Portaria Administrativa, baixará as normas regulamentares à concessão desta 
medalha. 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Belém-Pa, 13 de maio de 1994
Carlos José de Oliveira Santos
GOVERNADOR DO ESTADO
Raimundo Nonato Moraes de Albuquerque
(Secretário de Administração). 

Antônio Lemos, Patrono local
A partir da desincorporação da Polícia Militar, em 1990, o Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará passou a homenagear, além de Dom Pedro II, também um patrono 
local, na figura do Intendente Antônio Lemos, que nos 14 anos que passou à frente da 
Intendência de Belém, no início do Século XX, fez do Corpo de Bombeiros do Pará, 
senão o maior, um dos melhores e mais bem aparelhados de todo o País. 

Toda a atuação de Lemos em favor do Corpo de Bombeiros está sobejamente 
descrita no capítulo “A Era Lemos”, restando apenas lembrar que a história mais 
remota do Corpo de Bombeiros pode ser dividida em duas grandes fases: antes e 
depois de Lemos. 

Antônio José de Lemos era maranhense. Nasceu a 17 de dezembro de 1843, em São 
Luiz, filho do Capitão-mór José de Lemos e de sua esposa Oliva de Souza Lemos. 

Estudou no Liceu Maranhense, sentou praça da Marinha, tendo participado do 
bloqueio de Montevidéu (1865) e da Guerra do Paraguai e depois de voltar ao Rio de 
Janeiro, em 1866, foi transferido para Belém como oficial da Fazenda Imperial. 

Foi secretário do Arsenal de Marinha e da Capitania dos Portos e em 1885 ingressou 
na política filiando-se ao Partido Liberal, pelo qual foi eleito deputado provincial três 
vezes consecutivas. Depois foi vogal (vereador) e presidente do Conselho (Câmara) 
Municipal, na época da proclamação da República. Posteriormente elegeu-se Senador 
do Congresso estadual, função que ocupou simultaneamente com a de Intendente 
Municipal de Belém. 

Nos 14 anos que passou como Intendente, Lemos transformou Belém  numa 
cidade moderna e progressista, com obras que até hoje não têm igual, como o Mercado 
de Ferro do Ver-O-Peso, o de São Brás, o Bosque Rodrigues Alves, a Praça Batista 
Campos, o Forno Crematório da Cremação, a abertura e alargamento das ruas do bairro 
do Marco (todas com até 30 metros de largura, uma loucura para a época), implantou 
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o primeiro sistema de esgotos da cidade e realizou muitas outras obras, sem falar do 
Quartel Central e da Sucursal do Corpo de Bombeiros. 

Seus inimigos políticos, entretanto, não olhavam com bons olhos a ascensão desse 
maranhense baixinho, que, segundo Emmanuel Sodré, filho do governador Lauro 
Sodré, um de seus maiores adversários políticos, “tinha mania de fazer jardins e 
deixou a municipalidade endividada”. 

As campanhas contra Lemos se sucederam a tal ponto que ele foi obrigado a 
renunciar à Intendência e à liderança política que exercia, sendo, a 29 de agosto de 1912, 
arrastado pelas ruas, só de pijamas, por uma turba de inflamados “lauristas”, depois de 
ter sua casa e seu jornal – “A Província do Pará” – saqueados e incendiados

(2)
. 

Praticamente escorraçado de Belém em função dos conflitos políticos, morreu no 
Rio de Janeiro no dia 8 de dezembro de 1913. 

Ao criar a Escola de Formação de Oficiais, em 1992, o Corpo de Bombeiros 
adotou a denominação de “Intendente Antônio Lemos” para o espadim que recebem 
os cadetes recém-ingressados na academia. E em 1993 o então Comandante Geral do 
CBMPA, Coronel Gilberto Fernandes de Souza Lima homenageou o ex-Procurador 
Geral do Estado, Dr. Joaquim Gomes Lemos de Sousa, bisneto de Antônio Lemos, 
oferecendo-lhe um espadim igual aos que usam os cadetes da EFO. 

A figura de Lemos é homenageada no “Dia do Bombeiro Paraense”, 
comemorado todos os anos em novembro. Até 1995, a comemoração, que visa a 
lembrar a criação do Corpo de Bombeiros no Pará, ocorria no dia 8 de novembro. 
Advertido por historiadores e jornalistas que a data verdadeira da criação do Corpo 
de Bombeiros é 24 de novembro e não 8, o Comando do CBMPA, primeiramente 
através do Coronel BM José Ribamar Mattos e, depois, do Coronel PM Guaraci 
Fabiano Paranhos Guimarães, com aval do Governo do Estado, transferiu as 
comemorações para 24 de novembro. 

A medalha “Antônio Lemos”
Em 25 de outubro de 1995, através do Decreto nº 0710 o Governador do Estado, 

Almir Gabriel, instituiu a Ordem do Mérito Bombeiro Militar “Intendente Antônio 
Lemos”, que, segundo o texto legal, será materializada através de uma medalha na 
forma de uma estrela com a efígie de Antônio José de Lemos no centro”. 

A ordem do Mérito Bombeiro Militar Intendente Antônio Lemos “será concedida 
por decreto governamental a bombeiros militares paraenses por notáveis serviços 
à Corporação, ao Estado do Pará ou ao País; ou que tenham se sobressaído nas 
missões bombeiro-militares ou de segurança, ou por atos pessoais de abnegação, 
coragem, bravura ou atitudes de dedicação e capacidade profissional”. 

Também prevê o Decreto a outorga da honraria a Bombeiros militares de outras 
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unidades da federação ou a militares integrantes das Forças Armadas ou Auxiliares 
que tenham se destacado profissionalmente ou por sua colaboração com o Corpo de 
Bombeiros; bem como a civis nacionais ou estrangeiros igualmente notáveis e em 
nível igual ou acima de Secretário do Estado.

Até este ano de 2007 a comenda nunca foi materializada.  

O hino do soldado do fogo
Em todas as solenidades internas ou externas um dos itens obrigatórios é a execução 

do Hino do Soldado do Fogo, de autoria, no primeiro quarto do século, do 1º Tenente 
Sérgio Luiz de Mattos e depois musicado pelo Capitão Antônio Pinto Júnior, ambos do 
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, na época Distrito Federal. 

Eis o hino:

Contra as chamas em lutas ingentes
Sob o nobre e alvirrubro pendão,
Dos Soldados do Fogo valente
É, na paz, a sagrada missão.
E se um dia houver sangue em batalha,
Desfraldando a auriverde bandeira,
Nossos peitos são férrea muralha
Contra audaz agressão estrangeira

Missão dupla o dever nos aponta:
Vida alheia e riqueza salvar.
E na guerra, punindo uma afronta,
Com valor pela Pátria lutar

Aurifulvo clarão gigantesco,
Labaredas flamejam no ar.
Num incêndio horroroso e dantesco
A cidade parece queimar.
Mas não temem da morte os bombeiros,
Quando ecoa d’alarme o sinal
Ordenando voarem ligeiros
A vencer o vulcão infernal

(estribilho)
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Rija luta aos heróis aviventa,
Inflamando em seu peito o valor.
Para a frente, que importa a tormenta:
Dura marcha ou de sóis o rigor?
Nem um passo daremos atrás,
Repelindo inimigos canhões.
Voluntários da morte na paz,
São na guerra indomáveis leões. 

A um desconhecedor da história dos Corpos de Bombeiros do Brasil, a letra pode 
parecer um pouco estranha, por remeter o leitor a dois cenários distintos: um mais 
afeito às atividades bombeirísticas, quando fala de “lutas ingentes contra as chamas”, 
“incêndio horroroso e dantesco” e “vida alheia e riquezas salvar”, que é o lema dos 
Bombeiros em todo o País. 

Mas há um segundo cenário – o da guerra – descrito pelo Tenente Sérgio Luiz de 
Mattos, quando ele fala mesmo em “guerra e canhões”, “sangue e batalha” e diz que 
“nossos peitos são férrea muralha contra audaz agressão estrangeira”. 

Por que isso?
Para entender o espírito do poema – essa letra foi apresentada a primeira vez como 

um poema em uma das edições da revista “O Bombeiro” 
(3)

, - é preciso conhecer um 
pouco da conjuntura histórica que inspirou seu autor. 

No início do século, além da Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi sacudido por 
algumas rebeliões civis e militares, das quais participaram bombeiros. 

Em 1914, ao eclodir a 1ª Grande Guerra, submarinos alemães afundam quatro 
navios mercantes brasileiros – Paraná, Tijuca, Lapa e Macau – em águas francesas e 
o presidente Wenceslau Brás Pereira Gomes 

(4)
 assina a declaração de guerra do Brasil 

à Alemanha. Embora soldados brasileiros não tenham sido enviados para os embates 
nos campos da Europa, navios brasileiros que partiam para a Europa levavam a bordo 
contingentes de Bombeiros especialmente cedidos pela Administração do Corpo para 
atuarem em caso de ataque inimigo com o propósito de afundar tais embarcações. 

Em nível interno, no rastro da luta sucessória de Epitácio Pessoa 
(5)

, entre Arthur 
Bernardes e Nilo Peçanha, o Rio de Janeiro, assistiu em julho de 1922 ao movimento 
que ficou conhecido como “Os 18 do Forte” 

(6)
, no qual o Corpo de Bombeiros tomou 

parte ao lado das tropas legalistas. O quartel central dos Bombeiros chegou a ser a sede 
provisória do Ministério do Exército e de seu Estado Maior e abrigou o 1º Batalhão do 
10º Regimento de Infantaria. 

Dois anos mais tarde, a 5 de julho de 1924, estourou em São Paulo uma revolta 
liderada pelo General Izidoro Dias Lopes e diversos bombeiros do Rio de Janeiro 
partiram para os estados do Paraná e Santa Catarina, com o objetivo de auxiliar no 
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transporte motorizado as forças do Exército. E em 9 de julho, quando eclodiu nova 
Revolução em São Paulo, motivada pelo desagrado que causou a condenação dos 
militares envolvidos no episódio “Os 18 do Forte” em 1922, novamente o Corpo 
de Bombeiros sempre fiel ao Governo, participou ativamente da repressão aos 
revoltosos. 

Mais seis anos – 23 de outubro de 1930 - , e nova Revolução eclode com a deposição 
do presidente Washington Luís e a implantação do Governo Provisório 

(7)
. E mais 

uma vez os bombeiros do Rio foram mobilizados, inclusive tendo pela primeira vez 
convocado reservistas, que mantiveram cinco dias de rigorosa prontidão nos quartéis.

Em 1935, na Intentona Comunista, o Corpo de Bombeiros do Rio teve novamente 
atuação destacada, enfrentando as balas dos revoltosos e combatendo diversos 
incêndios. 

       

Foi nesse ambiente de guerra externa e revoluções internas que surgiu o Hino 
do Soldado do Fogo, de cujo texto original apenas um verso foi modificado: “O Rio 
parece queimar” foi substituído por “A cidade parece queimar”. 

Essa mudança foi sugerida por dois motivos. O primeiro porque a palavra “Rio” 
era entendida na canção como um curso d’água e não a cidade do Rio de Janeiro. E 
obviamente água não queima. 

O segundo foi no sentido da universalização. O termo “cidade” em substituição 
a “Rio” permitiu que o hino fosse adotado em todo o País, como o hino oficial dos 
Corpos de Bombeiros. 

É interessante destacar, também, que uma pesquisa realizada pelo Estado Maior 
Geral do CBERJ para a confecção de um livro sobre “Hinos e Canções” (1ª edição, 
1991) foi concluída sem precisar o ato administrativo e a data exata em que o 
poema do Tenente Sérgio Luiz de Mattos passou a ser adotado como hino oficial da 
Corporação. 

Resumo Biográfico dos autores
O 1º Tenente Sérgio Luiz de Mattos, autor do poema que deu origem ao hino, 

nasceu a 11 de novembro de 1883. Era português de nascimento. 
Ingressou como Praça Bombeiro a 25 de novembro de 1903. Naturalizou-se 

brasileiro em 14 de novembro de 1919 e faleceu, ainda na ativa, e, 12 de maio de 1933, 
aos 50 anos de idade e 30 de serviço na Corporação. 

Durante sua vida militar sempre revelou pendores para a arte literária, participando 
sempre com poemas das edições da revista “O Bombeiro”, que abordava assuntos 
técnicos e literários e que teve cerca de dez anos de existência. Nessa revista publicou 
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outro poema “A cruz dos bombeiros” que também teve grande repercussão na época. 
Foi encarregado pelo comando de dirigir uma “película cinematográfica” sobre as 

atividades do Corpo de Bombeiros para ser exibida na exposição de Sevilha no início 
da década de 30. 

Já o Capitão Antônio Pinto Júnior, autor da música, nasceu em Sabará, Minas 
Gerais, em 28 de outubro de 1892. Ainda adolescente ingressou na Banda de Música 
da Polícia Militar de seu estado, tocando barítono e prosseguindo com seus estudos 
musicais. 

Aos 19 anos, em 1911, ingressou na Banda de Música do Corpo de Bombeiros como 
3º Sargento, na função de bombardinista, ao mesmo tempo em que no Conservatório 
Nacional de Música concluía os cursos de teoria e solfejo. 

Graduado como 2º Sargento em 1916, aos 24 anos, assumiu as funções de contra-
mestre e em 1922 foi encarregado de reorganizar a Banda de Música. 

Ainda em 1922, em razão da graduação do maestro Albertino Pimentel como 2º 
Tenente, para efeito de reforma foi promovido a 1º Sargento e no dia 11 de novembro 
assumiu a função de Mestre da Banda. Em 1927 foi promovido a 2º Tenente e depois da 
revolução de 30, a 1º Tenente. Em 1936 venceu concurso promovido pelo Ministério da 
Educação com a transcrição para execução por banda do Hino Nacional Brasileiro. 

Pinto Júnior deixou a banda em 1944, sendo, na reforma, promovido ao posto de 
Capitão. 

NOtAs dO CAPÍtulO 11
1 Íntegra do Decreto nº 35.309 na Seção                                                                                               

de “Anexos”

2 Mais detalhes da Queda de Lemos no Capítulo                                                                               
“Os Bombeiros e as Revoluções no Pará – Parte 1”

3 Revista editada pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro,                                                       
cujo primeiro número saiu em 1930.

4 Wenceslau Brás Pereira Gomes foi o 8º presidente da República,                                                       
de 1914 a 1918.

5 Epitácio Pessoa, 9º presidente da República, de 1919                                                                
  a 1922.

6 “Os 18 do Forte” é o nome dado à revolta tenentista que eclodiu no Forte de Nossa Senhora 
de Copacabana em 1922, liderada pelo Capitão Euclides da Fonseca, filho do ex-presidente 

Hermes da Fonseca, e que reunia 17 jovens oficiais e um civil. A repressão foi violenta, o forte 
foi bombardeado e 16 revoltosos morreram, sobrevivendo apenas os tenentes Siqueira Campos e 
Eduardo Gomes.

7 Washington Luís foi presidente da República de 1926 a 1930, quando foi                    
derrubado pelo golpe que entronizou Getúlio Vargas no poder.
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No fragor de revoluções, instabilidade política e 
permanente tensão em que vivia o Estado, como se 
pode verificar nos dois capítulos “Os Bombeiros e as 

Revoluções no Pará”, dois bárbaros homicídios abalaram o Corpo 
de Bombeiros, ambos praticados no antigo Quartel Central da 
Rua João Diogo, o primeiro no final de 1935 e o segundo, 17 anos 
depois, no final de 1952. 

Comandante assassinado
Era 22 de novembro de 1935, dia de Santa Cecília, padroeira 

dos músicos. A banda dos Bombeiros tinha obtido licença para 
ir à missa e depois tirou o resto do dia de folga, sem saber que 
nesse dia, no antigo “Casarão Vermelho” que até 2004 abrigava 
o Comando Geral se preparava o cenário para uma tragédia 
que culminou com o assassinato do próprio Comandante da 
Corporação, Tenente Coronel Paulo Joaquim da Costa Filho. 

O falecido Tenente reformado Marcos Quintino Drago, que 
já estava em casa, de folga, - era músico – foi informado do 
assassinato por volta do meio dia por um colega que lhe disse que 
um 2º Tenente “baixinho” havia atirado no Comandante. “Havia 
dois 2º Tenentes baixinhos, o Bernardo Lisboa Serra e o Sebastião 
Moreira Lima”, explica Drago. 

O criminoso fora o 2º Tenente Sebastião Moreira Lima. Ele 
tinha um filho 2º Sargento que era Guarda-Livros e aguardava 
vaga para ser promovido a 1º Sargento. Nesses dias, abriram-se 
duas vagas de 1º Sargento e o Comando promoveu os 2º Sargentos 
Antônio Souza Júnior e Hildebrando Cotrim da Silva, preterindo 
o filho do Tenente Moreira Lima. 

Segundo Drago, o Comandante Costa Filho não via com 

Capítulo 12
 Crimes no quartel



13�

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

bons olhos o Tenente Moreira Lima, “que além de analfabeto, tinha sido admitido na 
Corporação por proteção dos Borborema”. 

O Boletim com as promoções saiu cedo pela manhã e o preterido foi até sua 
casa comunicar o fato ao pai, Tenente Moreira Lima, que também não tinha grandes 
simpatias para com o Comandante. Tanto que, segundo Drago, já havia confidenciado 
a um músico seu amigo intenções nada recomendáveis em relação a Costa Filho. 

Moreira Lima vestiu o uniforme e partiu para o Quartel. Não encontrou o Tenente 
Coronel Costa Filho, que tinha saído para ir à sede da Prefeitura. Ficou aguardando, 
andando nervosamente da porta do Quartel até a esquina e vice versa. 

Pouco antes das 11 horas o Comandante retorna e ao se dirigir à sala do Estado 
Maior (onde funcionou o Centro de Operações Bombeiro Militar – COBOM) depara 
com o Tenente Moreira Lima nervoso, que investe em sua direção. 

- Tenente, o senhor parece impaciente. Está doente? Quer que o tire da escala? 
(Ele estava escalado para entrar de serviço como Oficial de Dia nessa data). 

- Não estou doente, senhor Coronel. Minha impaciência é com a injustiça que o 
senhor acaba de fazer com meu filho...

E dizendo isso, sacou da arma que trazia no bolso, disparando um tiro a queima-
roupa, acertando o Comandante no peito direito, prostrando-o ao solo, já agonizante. 

Ato contínuo, alguns Oficiais acudiram em socorro do Comandante e para tentar 
prender o criminoso, mas este os afastou, alvejando ainda o 1º Tenente José Anthenor 
de Carvalho, varando-lhe o braço esquerdo com uma bala, e atirando, sem acertar, 
contra o 2º Tenente Fileto Gomes Lameira, que saiu correndo em seu encalço. 

Aproveitando-se da grande confusão decorrente de seu ato, Moreira Lima escapa 
do Quartel rumo à Praça da Bandeira e esconde-se no escritório do advogado Raul 
Borborema, na travessa Sete de Setembro, onde foi preso pelos Tenentes Fileto 
Lameira e Miguel Osório, que o perseguiram. De lá, foi levado à Chefatura de Polícia, 
onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. 

Após a necropsia, o corpo do Comandante Paulo Joaquim da Costa Filho foi 
velado em câmara ardente na sala do Comando do Corpo de Bombeiros, de onde saiu 
o enterro na manhã do dia 23, acompanhado de autoridades, políticos, familiares e o 
efetivo da Corporação. Assumiu o Comando o Major Themístocles Santos Bruce, que 
tinha sido Mestre da banda. 

O Tenente Coronel Paulo Joaquim da Costa Filho era – segundo o Tenente Drago 
– “um Oficial correto”, que assumira o Comando da Corporação, em 14 de julho de 
1934, nomeado pelo Senador estadual e Intendente Antônio Facíola. Ele já tinha sido do 
Corpo de Bombeiros. Quando Capitão, em 1917, participara do seqüestro do deputado 
Orlando Lima, no episódio que culminou com a deposição do Governador Enéas 
Martins e a eleição de Lauro Sodré. Exonerado dos Bombeiros, foi reincorporado anos 
mais tarde em razão da forte pressão exercida pela imprensa depois de sua valiosa e 
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destemida intervenção no combate ao incêndio ocorrido na casa de comércio “Agulha 
de Maria”, do português Manoel dos Santos Moreira, localizada no Boulevard Castilhos 
França, defronte do Mercado de Ferro. 

Revela Drago que ainda como Major, sub-comandante do TCel Anastácio Carlos 
de Sampaio, Costa Filho era admirador de brigas de galo e chegou a organizar uma 
rinha num terreno em frente ao Quartel dos Bombeiros, onde criava alguns “galos 
de briga” que, segundo as más línguas, eram alimentados com ração desviada dos 
animais (muares) do Corpo. 

A história chegou aos ouvidos do interventor do Estado, Tenente do Exército, 
comissionado no posto de Major, Joaquim de Magalhães Cardoso Barata, que mandou 
a “carrocinha” recolher os galos numa hora em que o Major não estava no Quartel. 

Quando ele chegou, um Bombeiro da Guarda foi até sua sala e comunicou: 
- Major, o Governador mandou a “carrocinha” prender suas galinhas... 
Tratar seus “galos de briga” de galinhas fez Costa Filho perder as estribeiras. Após 

tentar mostrar ao soldado da Guarda que seus galos mereciam mais respeito, colocou 
o uniforme e partiu para o Palácio, onde pediu uma audiência com o Governador/
Interventor, que também era Major. Barata o recebeu e os dois tiveram acirrada 
discussão, tendo o Major Bombeiro provado que comprava a ração de seus galos com 
seu próprio dinheiro. Mesmo assim, saiu do gabinete do Major Interventor com uma 
ordem de 30 dias de prisão, que deveria ser cumprida na Guarda Civil, já que na época 
a Polícia Militar fora extinta. 

Quatro dias depois, entretanto, Barata deve ter refletido sobre a coragem do Major 
de enfrentá-lo e no mesmo ato em que tornou sem efeito a prisão, promoveu-o a Tenente 
Coronel. Em 14 de junho de 1934, com apoio de Barata, foi nomeado Comandante do 
Corpo de Bombeiros em substituição ao Tenente Coronel Anastácio Carlos Sampaio. 

No livro de registros do Corpo de Bombeiros o assassinato do TCel Costa Filho 
está assim descrito (sic): 

“A 22 de novembro de 1935, ficou preso preventivamente na sede do Comando 
Geral da Polícia Militar do Estado, de sentinela à vista e arma embalada, por ter 
nesse dia, às 11:00 hs, no recinto do Estado Maior do Quartel assassinado bárbara e 
covardemente, a sangue frio, seu Comandante, Tenente-Coronel PAULO JOAQUIM DA 
COSTA FILHO, alvejando-o com um tiro de revólver, cuja arma sacou repentinamente 
do bolso, detonando-a a queima-roupa, alvejando-o no peito esquerdo prostrando-o 
ao solo, sem vida, pelo simples fato dessa autoridade, ao aproximar-se do acusado, 
por vê-lo um tanto retraído, interrogando-o, aliás, com o maior gesto de cortesia 
e delicadeza se estava doente, a fim de lhe conceder a devida dispensa do serviço 
para tratar-se, o criminoso replicando o Comandante Paulo Costa, alegou não estar 
doente, mas, sim indignado pela injustiça feita a um seu filho, por não ter sido este 
promovido ao posto imediato como 2º Sargento, que era desta Unidade, ato contínuo 
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disparou (dois tiros) nos oficiais presentes, ferindo o 1º Tenente JOSÉ ANTENOR DE 
CARVALHO, varando-lhe o braço também esquerdo com outra bala, em seguida, 
aproveitando a natural confusão do momento foge. E com receio de ser preso no 
portão principal do quartel, atirou contra o 2º Tenente FÉLITO GOMES LAMEIRA, 
quando nessa ocasião esse oficial procurava prendê-lo, felizmente errando o alvo, 
saiu correndo pelas ruas, perseguido pelo citado 2º Tenente Félito Gomes Lameira e 
segundo dito MIGUEL OSÓRIO, sendo preso por esses, no escritório do Dr. RAUL 
DE BORBOREMA, à travessa 7 de setembro, de onde foi conduzido preso à chefatura 
de polícia, para efeito de prisão em flagrante e outros fins policiais; A 25, conforme 
comunicou o Sr. Dr. Chefe de Polícia, em ofício nº 3927, de 23 do mês corrente, ao 
Coronel Comandante Geral da Polícia Militar do estado, foi publicado em Boletim 
Geral dessa autoridade, haver sido lavrado o competente auto de flagrante pelo crime 
que praticara nas pessoas do Tenente Coronel Comandante Paulo Joaquim da Costa 
Filho e 1º Tenente José Antenor de Carvalho, assassinando aquele e ferindo esse, 
fato ocorrido no dia 22 do referido mês, às 11:00 hs, no Recinto do Estado Maior, 
achando-se, portanto, incurso nas penas dos Artigos 294, Inciso 1º, combinado com o 
Artigo 39, Inciso 9º, e Artigo 303, da Consolidação das Leis Penais. 

DEZEMBRO. A 2, por conveniência do serviço do pessoal da Polícia Militar, 
foi transferido do Estado Maior do Comando Geral para o dito do Batalhão de 
Caçadores, onde continua na mesma situação; A 3, foi mandado apresentar-se ao Dr. 
Juiz de Direito da 5ª vara da capital, a fim de assistir .......... de culpas pelos crimes 
que praticou, conforme aquela autoridade solicitou em ofício ao Comando Geral; 
A 6, conforme fez público o Boletim Geral, e de acordo com a solicitação feita pelo 
Dr. Juiz de Direito da 5ª vara da Comarca da Capital, a fim de se ver processar pelo 
crime de homicídio de que é acusado; A 21, fez público o Boletim Geral haver sido 
apresentado, no dia anterior, ao Dr. Juiz Substituto da 5ª vara da Comarca da Capital, 
de acordo com a requisição feita em ofício nº 551, a fim de ser submetido a exame de 
sanidade mental, conforme requereu; A 23, foi novamente mandado apresentar-se ao 
Sr. Dr. Juiz Substituto da 5ª vara da Comarca da Capital, conforme ofício nº 364, de 
20 do mês corrente dessa autoridade. 

(Em 1936). JANEIRO. A 3, a solicitação do Sr. Dr. Juiz Substituto da 5ª vara 
da Comarca da Capital, em ofício nº 575, de 30 do mês recém findo, foi mandado 
se recolher ao asilo de alienados, a fim de ser submetido a observação durante 30 
dias, ficando sob a .......... que vem parecer a pretória daquele hospício, conforme 
declarou aquela autoridade civil no mesmo ofício. FEVEREIRO. A 10, de acordo com 
o ofício nº 658, de 7 do corrente, do Ilmº Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª vara, foi pelo 
Comando Geral, mandado transferir, no dia anterior, do asilo de alienados onde se 
achava em observação médica, para o BC da Polícia Militar do Estado continuando 
ali preso à disposição da justiça civil; na mesma data foi mandado apresentar ao 
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Ilmº Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª vara, a fim de ser interrogado no processo de crime 
de homicídio de que era acusado. MARÇO A MAIO. Sem alteração. JUNHO. A 13, 
conforme comunicou a este comando o Ilmº Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca da 
Capital, em ofício nº 868, foi por aquele juízo pronunciado como incurso nas penas 
dos Artigos 294, Inciso 1º, da consolidação das leis penais. JULHO, sem alteração. 
AGOSTO, sem alteração. SETEMBRO, sem alteração. OUTUBRO, sem alteração. 
NOVEMBRO, sem alteração. DEZEMBRO, sem alteração. 

(Em 1937). JANEIRO, sem alteração. FEVEREIRO, sem alteração. MARÇO, 
sem alteração. ABRIL, sem alteração. MAIO, sem alteração. JUNHO, sem alteração. 
JULHO, sem alteração. AGOSTO, sem alteração. SETEMBRO, sem alteração. 
OUTUBRO. A 28, conforme ofício do Ilmº Sr. Dr. Juiz Substituto da 4ª vara da Comarca 
da Capital, foi mandado comparecer devidamente escoltado perante o Tribunal do 
Júri, a fim de ser julgado pelo crime de homicídio; a 29, de acordo com o mandato 
de Alvará de soltura do Juiz que presidiu o Tribunal do Júri, foi posto em liberdade. 
NOVEMBRO. A 3, passou a servir adido do E. C. do Comando Geral da Polícia Militar 
até ulterior deliberação, na mesma data apresentou-se por ter passado adido ao E. 
C. da PM. DEZEMBRO. A 15, em virtude do decreto n.º 35, do dia anterior, do Exmº 
Dr. Prefeito Municipal de Belém, foi reformado administrativamente de acordo com o 
Artigo 3º, da lei nº 136, de 14 de novembro de 1935 e ainda conforme o que dispõe o 
Artigo 177, da Constituição Federal, promulgada; A 10 de novembro do corrente ano, 
sendo por tal motivo excluído do estado afetivo do corpo e 1ª companhia. Quartel em 
Belém 15 de Dezembro de 1937. 

Segundo o Tenente Drago, que conheceu o acusado, o Tenente Sebastião Moreira 
Lima foi a três julgamentos, sendo absolvido nos três, “graças ao prestígio dos 
Borborema, de cuja família era amigo, e um dos quais – Augusto Borborema Filho 
– foi Chefe de Polícia do Governador Eurico Vale” 

(1)
. 

Soldado Bombeiro mata Cabo
Outro “triste acontecimento”, cita Moraes Rego em sua “Resenha Histórica”, 

aconteceu a 12 de dezembro de 1952, “quando foi barbaramente assassinado à arma 
branca, no interior do Quartel, pelo Bombeiro Raimundo Rodrigues da Silva, o Cabo 
motorista Raimundo Nonato de Miranda, que faleceu às 12h40 desse mesmo dia”. 

Segundo o 1º Sargento reformado Armindo Barjonas de Miranda, já falecido, 
e que era o Comandante da Guarda nesse dia, o Corpo de Bombeiros nessa época 
pagava etapas aos Bombeiros para ajudá-los no orçamento familiar e nesse dia havia 
distribuído alguns peixes aos soldados. Era Pirapema, peixe considerado altamente 
reimoso. 

O soldado Raimundo Rodrigues da Silva, que era cearense, estava com a mulher de 
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resguardo de parto e falou com o Oficial de Dia, Tenente Manoel Guimarães Rezende, 
que pretendia trocar o peixe por carne no comércio de um amigo seu, no Ver-o-Peso. 

O Cabo Raimundo Nonato de Miranda, apelidado “Macarrão”, não tinha nenhuma 
simpatia com o Soldado. Aliás, segundo Barjonas, vivia perseguindo seus subordinados 
em geral e o Soldado Raimundo Rodrigues em particular, tendo inclusive se dado ao 
trabalho de, vendo-o sair rumo ao Ver-o-Peso com o peixe que recebeu no Quartel, 
tê-lo seguido para flagrá-lo no que supunha seria uma infração gravíssima, já que os 
alimentos doados pelo Quartel eram única e exclusivamente para uso da família dos 
Bombeiros. Não sabia o Cabo que o soldado já tinha autorização verbal do Oficial de 
Dia para efetuar a permuta. 

Assim, retornou mais rapidamente ao Quartel e aguardou a chegada, por volta do 
meio-dia, do soldado Raimundo Rodrigues, que após ter ido a sua casa levar o almoço 
para a família, retornou para “pegar o segundo diário”, serviço que consistia numa 
espécie de patrulhamento de praças e logradouros públicos à tarde e à noite. 

O soldado foi recebido com palavras ofensivas pelo Cabo, que passou a humilhá-
lo, ameaçando denunciá-lo ao Comandante – chegou a fazer uma parte ao Adjunto 
– pela troca do peixe pela carne, que ele havia assistido pela manhã. 

Raimundo Rodrigues procurou deixar o pátio do Quartel e se dirigiu ao campo 
– hoje quadra – onde o Cabo Miranda continuou a incitá-lo. 

Foi lá que o soldado, esgotada tolerância às constantes humilhações que vinha 
recebendo, sacou de uma faca que trazia na cintura, por dentro da calça, e feriu 
mortalmente o Cabo. O crime propriamente dito não teve testemunhas, mas após 
cometê-lo, o soldado saiu correndo, faca ainda ensangüentada na mão, rumo ao pátio 
central do Quartel, onde foi interceptado pelo sargento Barjonas, que já corria em 
direção à quadra com revólver em punho, atendendo a outro sargento, Camilo, que aos 
gritos pedia socorro para o Cabo caído numa poça de sangue. 

- Não me mate, Sargento – pediu o soldado ao sargento Barjonas, entregando 
a faca sem oferecer qualquer resistência. Barjonas mandou o soldado tirar a túnica 
para recolhê-lo ao xadrez do Quartel, quando nesse momento desce de seu gabinete 
o Comandante do Corpo, Coronel Manoel Maurício Ferreira, que aplicou violentos 
tapas no indefeso soldado, sob protestos do Sargento:

- Coronel, não faça isso. O homem está preso e em preso não se bate - disse 
Barjonas encarando o Comandante, que imediatamente providenciou a portaria de 
exclusão do acusado e sua entrega, sob escolta, à Polícia Civil. 

Barjonas acrescenta que o Cabo ainda chegou a ser socorrido e levado à Santa 
Casa, onde já chegou cadáver. O enterro, no dia seguinte, 13 de dezembro, saiu da 
residência da vítima. “Sobre o assassino, nunca mais ouvimos falar”, concluiu. 
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Sargento Barjonas, a testemunha
Armindo Barjonas de Miranda, que praticamente testemunhou esse crime no final 

de 1952, nasceu em 17 de março de 1918, filho de Antônio Barjonas de Miranda, 
também Bombeiro. 

Serviu ao Exército e depois incorporou nos Bombeiros, a 14 de julho de 1941, com 
23 anos, como soldado, quando era Comandante o Major Freire. Deixou a Corporação 
em 21 de julho de 1967, como 1º Sargento. 

Ainda com bastante lucidez, quando falou para a primeira edição deste livro – 
atualmente já é falecido –, lembrou que em 18 de agosto de 1942 foi ferido num 
acidente durante um incêndio na Usina Progresso, na rua Gaspar Viana, nº 335. 

“Dado o alarme, por volta de meia hora depois da meia-noite, para lá fomos numa 
guarnição e quando estávamos no alto da escada, o Sargento Manuel Guimarães 
Rezende, o Cabo José Pessoa Rodrigues e eu, que era soldado, ocorreu uma explosão 
que nos derrubou da escada...”

“O outro acidente foi em 1947 no prédio onde hoje está o Armazém Âncora, na 
Avenida Portugal. Estava no alto de uma parede, quando para atravessar para uma 
marquise, pisei numa perna-manca, que cedeu. Fiquei literalmente pendurado, pela 
mola, na âncora de ferro que havia lá no alto do prédio, junto ao letreiro da loja. 
Fui salvo pela pronta intervenção do pessoal do carro-escada...”. Nesse incêndio 
saíram feridos alguns bombeiros: 1º Sargento Zeferino Antônio de Mattos, 3º Sargento 
Euclides Nascimento, Cabo-motorista Francisco Rodrigues da Silva e os soldados 
Olavo Nunes, José Fernandes de Lima, José Santos Costa, Carlos de Souza Guimarães, 
Júlio Thomé Sampaio e Expedito do Sacramento Reis. 

Barjonas vivenciou ainda, quando era ordenança do Governador interino Waldir 
Bouhid, os graves acontecimentos políticos do início dos anos 50, envolvendo 
os generais Joaquim de Magalhães Cardoso Barata, líder do PSD, e Alexandre 
Zacarias de Assunção, da UDN. Era “baratista” ferrenho e chegou a trabalhar na 
campanha do “General”, sendo discriminado quando Assunção assumiu o poder 
estadual, de 1951 a 1956. Maiores detalhes no capítulo “Os Bombeiros e as 
Revoluções no Pará – Parte 2”. 

NOtAs dO CAPÍtulO 12
1 Eurico de Freitas Vale foi governador constitucional do Estado do Pará, de 01 de fevereiro de 

1929 a 24 de outubro de 1930, quando renunciou ao mandato, entregando o Governo a uma 
Junta Revolucionária. 
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Sentada a poeira das reformas, e passado o entusiasmo das 
inaugurações do Quartel central em 1904 e da Sucursal 
da Cremação em 1906, bem como da chegada do material 

operacional importado da Europa, o Corpo de Bombeiros passou 
a dividir suas atividades entre os exercícios de demonstração e as 
aulas nas escolas de esgrima e de ginástica e a rotina das corridas 
de incêndio, que não eram poucas para a época e deixaram vários 
Bombeiros acidentados, como vimos anteriormente.

O pessoal de prontidão para as corridas de incêndio era rendido 
de 24 em 24 horas, e como o Regulamento da época exigia o 
pernoite no Quartel, muitos eram os casos de fuga, sobretudo à 
noite, isso sem se considerar os casos de deserção, como já vimos 
em “Curiosidades”. 

Em 1904 uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi chamada 
para extinguir um incêndio a bordo do vapor alemão “Dalmatia”, 
mas aparentemente por um problema de idioma – o funcionário 
alemão que chamou os Bombeiros não se fez entender de pronto e 
não havia intérprete – ao chegarem ao local, parte do navio já tinha 
sido destruída pelo fogo. O Comando do Corpo lamentou o atraso 
na prestação do socorro, alegando o equívoco do empregado, que 
ao dar o alerta de incêndio, não informou corretamente o porto 
onde o navio estava atracado. 

O incidente “Dalmatia” teve ampla repercussão na imprensa, 
o que fez com que os senhores Plaschke e Schrader, Gruner & 
Cia., proprietário e consignatários do vapor alemão, no dia 23 de 
janeiro de 1906 enviassem uma carta ao Comandante do Corpo se 
desculpando pelo incidente 

(1)
. 

É curioso observar que à época eram comuns os incêndios em 
embarcações, provavelmente pelo uso de caldeiras e/ou devido ao 

Capítulo 13
 Dia-a-dia dos bombeiros (2)
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transporte de combustíveis. 
Belém, na época, crescia e prosperava como poucas cidades do País e famílias, 

inclusive de classe média, mandavam seus filhos estudar em Paris e da Europa 
chegavam a todo instante grupos cênicos e companhias de ópera para se apresentar 
no Teatro da Paz. 

Preocupado com a segurança dos freqüentadores da maior casa de espetáculos 
da época, o Intendente Antônio Lemos, através do Detalhe de 4 de maio de 1905 
determinou que nas noites de apresentação no teatro, uma guarnição do Corpo de 
Bombeiros permanecesse de prontidão às proximidades, e que dessa guarnição 
poderiam participar bombeiros voluntários, desde que sob o comando de um Oficial 
Bombeiro municipal. 

Em 1905 e em 1906 o Corpo de Bombeiros passou por várias reorganizações 
– alteração no Regulamento, no efetivo e no uniforme. Os incêndios se sucediam e os 
acidentes com Bombeiros também 

(2)
. 

Em 1907 Moraes Rego registra a visita que fizeram ao Corpo de Bombeiros o 
comandante e oficiais do cruzador italiano “Ettore Fioranosca”, que estava atracado 
ao porto de Belém. 

Nessa época o efetivo do Corpo era de 152 homens, e a Corporação continuava 
crescendo. Quando não podia aumentar o efetivo, porque isso implicava despesa e 
necessitava de uma lei que o autorizasse, a Intendência adquiria cavalos e muares para o 
Corpo de Bombeiros, como bem registra o Detalhe de 20 de abril de 1908, informando 
que “um cavalo e dezesseis muares foram adquiridos ao Sr. José Francisco Luiz pela 
quantia de 10:000$000, e que os animais foram examinados e considerados sadios 
pelo veterinário prático A. B. da Cunha, contratado a 6 de agosto de 1907 para os 
serviços de curativos e ferragem dos animais”. 

Com o surgimento da Peste Bubônica (Peste Negra) nos primeiros anos do Século 
XX, ampla campanha de vacinação foi iniciada na Corporação em 1903, e repetida 
todos os anos, sobretudo para imunizar as praças recém-incorporadas. 

No início do século muitos Bombeiros morreram doentes, inclusive de tuberculose, 
febre escarlatina, varíola, etc. Em 1907 Moraes Rego se refere a uma campanha 
de “revacinação” de todos Bombeiros. Nos anos 20 a vacinação era contra a Gripe 
Espanhola ou “Influenza” e nos anos 30, contra a varíola. 

No dia 19 de março de 1909 assume o comando o Major Álvaro Fernandes e a 10 
de janeiro de 1910 é substituído pelo Capitão Arthur Martins da Silva. 

Às 2 horas da tarde de 6 de julho de 1910, grave explosão seguida de incêndio 
destruiu uma fogueteria de propriedade de Eduardo Moreira, e mais três barracas 
vizinhas, situadas na rua dos Mundurucus, entre a travessa Castelo Branco e a avenida 
José Bonifácio. O sinistro só não adquiriu maiores proporções graças ao trabalho dos 
Bombeiros, entre os quais se encontravam vários músicos. 
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A Ordem do Dia nº 78, de 8 de julho desse ano, assinada pelo Capitão Comandante 
(interino) Arthur Martins da Silva louvou “os bons instintos de amor e humanidade, 
o heroísmo e a dedicação” dos músicos Cândido Vianna Filho, Lourenço Francisco 
dos Santos, Minervino José de Oliveira e do Bombeiro da 2ª Companhia Guilherme 
Xavier Marques, que “não temeram conseqüências desastrosas que pudessem surgir 
de momento, salvando haveres e dominando por completo o elemento destruidor”. 

Fim dos bons tempos
A 12 de junho de 1911, estando a vida política paraense seriamente abalada pelos 

acontecimentos partidários dos quais o Intendente era figura central, Antônio Lemos 
renuncia e é substituído pelo coronel Henrique Sabino da Luz, vice-presidente do 
Conselho Municipal, que exerceu o mandato até 5 de dezembro, quando foi eleito 
Virgílio de Mendonça 

(3)
. 

O novo Intendente manteve a estrutura de Comando do Corpo, mas sob alegação 
de economia administrativa, logo extinguiu a banda de Música e reformou seu diretor, 
o Tenente Cincinato Ferreira de Sousa, como se pode conferir com maiores detalhes 
no capítulo sobre “A Banda de Música”. 

Outro grande incêndio foi registrado nesse ano, no dia 4 de novembro, no prédio 
nº 71 da avenida 16 de novembro. A Ordem de Serviço nº 137 do dia 8 de novembro 
elogia os Tenentes Raymundo Cattete Portugal, fiscal, e Julião Antônio do Vale, 
ajudante, bem como os Alferes João Bezerra da Silva, João Alves de Souza Júnior e 
João Mathias Victor Pereira e o Quartel-Mestre Sócrates Corrêa Meira “pela coragem 
e firmeza com que se mantiveram...”, destacando a dificuldade que os Bombeiros 
enfrentaram devido à violência das chamas e ao fato do prédio ficar entre dois outros, 
de nº 69 e 73, que precisaram ser isolados. 

Logo no início de 1912, a 3 de janeiro, um detalhe do novo Intendente Municipal, 
Virgílio de Mendonça, determina que um Cabo e dois Soldados do Corpo de Bombeiros 
permaneçam de prontidão no Asilo de Mendicidade 

(4)
, para os primeiros socorros em 

caso de incêndio ou outra qualquer emergência. 
Em meados do ano, Belém é palco de sangrentas batalhas entre adeptos do ex-

Intendente Antônio Lemos e do ex-Governador Lauro Sodré, o que é narrado com mais 
propriedade no capítulo “Os Bombeiros e as Revoluções no Pará”. O “comandante 
supremo dos Bombeiros” sai de Belém derrotado e humilhado e o Corpo sofre os 
efeitos dessa drástica mudança nos rumos políticos da cidade e do Estado. 

A banda de música já fora extinta, o efetivo, drasticamente reduzido e vários 
destacados oficiais, submetidos a inquérito policial-militar e exonerados, como o 
Comandante, Capitão Arthur Martins da Silva e os Tenentes Raymundo Cattete 
Portugal e Julião Antônio do Valle. 
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Em 6 de abril de 1912 a Portaria nº 224 deu nova organização e denominação aos 
Bombeiros, que passou a se chamar Corpo de Bombeiros Municipais e Sapadores. 
Assume o comando o Capitão Henrique Rubin 

(5)
, promovido ao posto de Major. 

Rubin não chegou a completar 3 meses como comandante e pediu para sair. Foi 
exonerado a 1º de julho, sendo substituído interinamente pelo Tenente José Custódio 
Barriga. No dia seguinte, 2 de julho, foi nomeado para comandante do Corpo de Bombeiros, 
comissionado no posto de Major, o Bacharel em Direito Henrique Jorge Hurley, que tenta 
reorganizar a Corporação, reativando a Banda de Música, e promovendo por ato de bravura 
um Bombeiro ferido na batalha havida no final de agosto, quando do ataque dos “lauristas” 
contra a residência e o jornal do “velho” Lemos. 

A Ordem do Dia nº 33 de 20 de agosto de 1912 reconhece “o modo heróico com 
que se portou durante os acontecimentos ultimamente havidos nesta cidade e sangue 
frio que demonstrou por ocasião de ser baleado por um grupo de inimigos da ordem, 
o Bombeiro da 1ª Companhia Ulysses Tavares dos Santos” e o promove ao posto 
de Cabo D’Esquadra, apesar da falta de vaga e mandando que lhe fossem pagas as 
vantagens da promoção com efeito retroativo a 1º de agosto. 

Só em 1912 o Corpo de Bombeiros teve cinco comandantes. No dia 12 de setembro 
Hurley, - segundo o historiador e jornalista José Valente “um jovem advogado de 
inteligência brilhante e ex-ajudante de ordens do Presidente Afonso Pena” -, pede 
demissão e novamente José Custódio Barriga é nomeado comandante, agora efetivo e 
no posto de Capitão. 

Assim como era feito à época dos espetáculos no Teatro da Paz, uma guarnição 
do Corpo de Bombeiros passa a manter prontidão também às proximidades do cinema 
Olímpia, na Praça da República. 

O ano de 1912 termina com a entrada em vigor da Lei nº 619, de 31 de dezembro, 
fixando o efetivo em 120 homens. 

Em 1913, entra em vigor nova Lei de Efetivo e em 1914, além da rotina das 
corridas de incêndio, vamos encontrar os Bombeiros participando de uma manobra 
militar com efetivos do 47º Batalhão de Caçadores, ao qual foram cedidos pessoal 
e animais de tração, sob o comando dos Sargentos maquinistas Manoel Augusto da 
Silva e Felipe Antônio dos Santos, para auxiliarem na condução de material pesado, 
inclusive canhões. 

Salários atrasados.
O Tenente Drago

Valioso depoimento sobre o dia-a-dia do Corpo de Bombeiros da era pós-Lemos 
nos deu o Tenente da Reserva da Polícia Militar, mas que durante muitos anos militou 
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no Corpo de Bombeiros, como músico, Marcos Quintino Drago, que faleceu em 2003.  
Totalmente lúcido ao completar 100 anos em 31 de outubro de 1999 – um ano depois 
da primeira edição deste livro –, o Tenente Drago chegou a ser homenageado pelo 
CBMPA e pela Secretaria de Cultura do Estado. 

Nascido em Tapuruquara-Atatá, município de Muaná, na região das Ilhas, Marcos 
Quintino Drago chegou a Belém em janeiro de 1917 e depois de tentar ganhar a vida 
como ajudante de pedreiro e até tipógrafo, em 6 de setembro ingressou no Corpo de 
Bombeiros como músico de 3ª classe. 

Segundo ele, “o Pará administrado pelos ‘lauristas’ era uma calamidade 
financeira só, nos seus quatro pontos cardeais e os vencimentos da Corporação 
estavam atrasados em três meses”. 

Sua admissão na Corporação foi homologada pelo Major Comandante Josué 
Justiniano Freire, que na verdade era um 2º Tenente do Exército, recém-formado na 
Escola Militar. Justiniano Freire foi nomeado a 18 de abril de 1917, pelo Intendente 
Municipal Antônio Martins Pinheiro 

(6)
, e graças às suas ligações com o Exército, 

logo no dia seguinte à sua nomeação recebeu no Quartel da João Diogo a visita dos 
Coronéis Jorge Calheiros de Lima, Comandante da 1ª Região Militar, e João Batista 
Cearense Cylleno, que no dia 9 de fevereiro (de 1917) havia sido nomeado pelo Exército 
Inspetor dos Bombeiros. Justiniano Freire só assumiu o comando efetivamente no dia 
25 de abril. 

Segundo Drago, o Intendente Antônio Martins Pinheiro, que também era Senador 
estadual, quando o Congresso estadual era convocado tinha que pedir licença do 
cargo de Intendente, e numa das vezes foi substituído durante três meses pelo diretor 
da Fazenda do Estado, Dr. José Carneiro da Gama Malcher, que para agradável 
espanto geral pagou todo o funcionalismo em dia e ainda uma parte dos atrasados de 
Martins Pinheiro, adquirindo tal popularidade que a Associação Comercial lançou sua 
candidatura a Governador do Estado em 1920, em oposição a Antônio Emiliano de 
Souza Castro, candidato de Lauro Sodré. 

“Malcher perdeu a eleição e a amizade de Lauro Sodré. Martins Pinheiro voltou 
à Intendência e já em dezembro desse ano os salários estavam atrasados 10 meses”, 
prossegue Marcos Quintino Drago, acrescentando que “os agiotas não aceitavam 
mais os vales da Corporação, os senhorios não alugavam mais casas para Bombeiros, 
embora afiançadas pelo Comando. E éramos obrigados a cumprir com nossas 
obrigações na caserna. Eu já havia requerido exclusão em fins de setembro, mas me 
fora negada porque a banda estava contratada para as festividades de Nossa Senhora 
de Nazaré. Mas da importância do contrato os oficiais já haviam se locupletado e os 
músicos tocaram de graça a festa, sem ao menos receberem a quantia de 100 réis para 
tomar um café no arraial, que era o quanto custava a xicrinha naquele tempo”. 

O atraso de salários afetava todo o funcionalismo estadual e municipal, já que 
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Martins Pinheiro era homem do esquema de Lauro Sodré. Fora por ele nomeado 
Intendente e ambos, segundo Drago “administravam para os amigos e não para o 
povo”. 

“Na Intendência – prossegue o Tenente Drago – dizia-se que o atraso beneficiava 
uma filha do Intendente, que tinha um preposto que agiotava com os vencimentos dos 
funcionários”. 

Mais adiante, Drago confirma ter saído do Corpo de Bombeiros em 6 de dezembro 
de 1920 por causa do atraso salarial e ter sido obrigado a vender ao preposto da filha do 
Intendente, de nome José Cotta, seu recibo de 507 mil réis pelo valor cash de 305 mil 
réis. “Se não aceitasse, nada receberia”, completa o Tenente, acrescentando que para 
amenizar a situação do atraso salarial, que chegou a dez meses, o Comando instituiu 
“vales” de 10 mil réis nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. “Mesmo assim, a maior 
parte desses 10 mil réis ficava com os agiotas, um dos quais era o português Ezequiel 
Palheiros, dono da Mercearia Brilhante 

(7)
 e do Bar Vera Cruz” (8)

, completa Drago. 
No Estado a situação era pior ainda. Segundo o historiador e jornalista José 

Valente, em sua coluna “Hoje na vida do Pará”, publicada no jornal O Liberal de 13 
de dezembro de 1997, no governo Lauro Sodré, em 1919, as finanças do Pará já se 
encontravam num estágio pré-falimentar e no de Antônio Emiliano de Souza Castro, 
que sucedeu a Lauro Sodré, os salários chegaram a ficar atrasados até três anos. 

Outras atividades
Comandado pelo Tenente do Exército Justiniano Freire, comissionado no posto de 

Major, o Corpo de Bombeiros trabalhou, em 1917, no desmatamento, destocamento e 
terraplanagem do terreno onde até pouco tempo se localizou o Stand de Tiro da Oitava 
Região Militar, na antiga estrada do Utinga. 

Criado pelo Boletim Geral nº 39 de 15 de março, só em julho foi inaugurado numa 
sala do andar superior do Quartel Central, o Curso Fundamental da Escola Regimental, 
igual aos adotados pelo Exército e pela Brigada Militar, e que tinha como diretor o 
2º Tenente Bernardo Lisboa Serra; Adjunto, o Sargento ajudante Manoel Thomaz de 
Aquino; e Coadjuvante, o 2º Sargento José Antenor de Carvalho. O primeiro grau 
tinha 104 alunos e o segundo, 32 alunos, segundo Moraes Rego. Por sua vez, a Escola 
de Alfabetização chegou a ter 35 alunos. 

O Curso foi de grande importância para a formação básica de Oficiais e Praças, 
porque, segundo revelou o Tenente Marcos Quintino Drago em suas “Reminiscências”, 
a maioria dos próprios Oficiais, à época, era toda de analfabetos. 

Em outubro, os Bombeiros participaram de exercícios militares no sítio 
Entroncamento – hoje local da Delegacia Federal (do Ministério) da Agricultura e da 
Feira Agropecuária – juntamente com tropas da Brigada Policial e Forças Federais. 
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No dia 4 de maio de 1921, às 9 horas, o Quartel do Corpo de Bombeiros recebeu 
a visita do Intendente Municipal Antônio Ó de Almeida 

(9)
. 

A 16 de janeiro de 1920 a Lei municipal nº 894 autorizava os Bombeiros a 
participarem como mutuários do Montepio Municipal, embora já desde a época de 
Lemos possuíssem uma Caixa Beneficente própria, instituída em 1903. Só em 2 de 
outubro de 1948, entretanto, a Lei municipal nº 67 criou o Seguro de Vida contra 
acidentes para Sargentos e Praças Bombeiros. 

De 1924 até 1936, e depois em 1954, o Corpo de Bombeiros participou, como 
força auxiliar de segurança pública, de motins políticos, rebeliões militares e revoltas 
populares como se pode ver com maiores detalhes no capítulo “Os Bombeiros e as 
Revoluções no Pará – 2”. 

Em 1932 Bombeiros faziam a guarda da cadeia pública (depois presídio e hoje 
Pólo Joalheiro) de São José, da Delegacia Fiscal, dos cemitérios e de repartições 
federais e municipais. Em 1933 uma guarda do Corpo de Bombeiros composta por 
quatro soldados e comandada por um Cabo, que se revezavam diariamente, fazia o 
transporte de presos para o “São José”. 

Em junho de 1935 a Corporação passa a denominar-se Corpo Municipal de 
Bombeiros, perdendo o termo “Sapadores”, mas a 3 de julho foi transformado por 
Decreto estadual em Batalhão de Caçadores tipo 2. Ver com mais detalhes no capítulo 
“Estadual ou Municipal”. 

Em 1937, afirma Moraes Rego, Bombeiros foram designados para fazer apreensão 
de animais nas ruas – serviço popularmente conhecido como “carrocinha” – e uma 
guarnição de um Cabo e cinco Bombeiros foi designada para segurança do Bosque 
Rodrigues Alves. 

No dia 28 de maio de 1946 um grande incêndio destruiu o barco “Santo Antônio”, 
carregado de produtos inflamáveis, atracado no Ver-o-Peso, local onde uma explosão 
de grandes proporções comprometeria todo o bairro comercial. Os Bombeiros foram 
chamados e tiveram como primeira preocupação isolar a embarcação, arrastando-a 
depois para um local onde oferecesse menor perigo. O Sub-Tenente Djalma Antônio 
de Souza, que comandava a guarnição, e o 3º Sargento motorista Aníbal Ferreira Alves 
foram os responsáveis pelo sucesso da operação, penetrando no barco em chamas para 
amarrar os cabos que permitiram arrastá-lo para outro local, sem desgarrar do cais. Por 
isso foram elogiados através do Boletim nº 123, de 1º de junho de 1946, assinado pelo 
Comandante interino do CMB, 1º Tenente Luiz Evaristo de Vasconcelos. 

Outros grandes incêndios se registraram na época, como o dos depósitos do 
SNAPP (Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará), em 
Miramar (Val-de-Cães), em 12 de dezembro de 1946 ou o do Armazém “Âncora”, 
na Avenida Portugal, em 10 de janeiro de 1947, ambos os casos com registro de 
Bombeiros feridos. 
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Nessa época, refere Moraes Rego, os Bombeiros patrulhavam praças e jardins, que 
durante o verão eram irrigados para evitar o excesso de poeira e a morte das plantas. 
Esse serviço dos Bombeiros à comunidade chegou a ter o apoio da Aeronáutica, tendo 
o comando da 1ª Zona Aérea (hoje 1º COMAR) doado ao CMB um auto-tanque com 
capacidade para 10 mil litros d’água destinado não só ao combate a incêndios, mas 
também à irrigação de jardins e praças e lavagens de ruas. 

Também nessa época o fardamento era fornecido pela alfaiataria “A Suzana” e 
o atendimento médico-sanitário dos integrantes do Corpo era feito na enfermaria da 
Polícia Militar do Estado, anexa ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia. 

É dessa época também (1948) a construção do muro no terreno contíguo ao Quartel, 
fazendo ângulo com a rua 16 de Novembro, e do pavilhão com dois pavimentos, 
sendo a parte superior destinada ao alojamento das Praças e a térrea para a instalação 
de oficinas, com um dique para lavagem e lubrificação das viaturas. No local está 
instalado hoje o 7º Subgrupamento Bombeiro Militar. 

Diante desse bloco foi construída uma quadra com equipamentos necessários para 
treinamento da tropa. Essas melhorias, segundo Moraes Rego, foram inauguradas no 
dia 25 de agosto de 1948. 

Diante do elevado número de Bombeiros feridos durante corridas de incêndio 
(ver no capítulo “As Tragédias”), no dia 2 de outubro de 1948 entrou em vigor a Lei 
Municipal nº 67, instituindo o seguro de vida contra acidentes para Sargentos e Praças. 
A companhia contratada foi a “Segurança Industrial”. 

No ano seguinte, 1949, no dia 5 de maio, outro grande incêndio foi registrado no 
porto, desta vez no barco “Novo Estado”, também carregado com combustível e preste 
a explodir. 

A pronta ação dos Bombeiros Raimundo Lima de Sousa, Camilo Crescendo 
Rodrigues Filho, José de Freitas Lima, Pedro Alves Pinto e Antônio Gonçalves de 
Vasconcelos, mereceu-lhes outro elogio público – Boletim Regimental nº 100, de 5 de 
maio de 1949 – do já Capitão Comandante Luiz Evaristo de Vasconcelos. 

A 14 de julho de 1951 o incêndio foi no navio norte-americano “Del Viento” e 
vários Bombeiros saíram feridos.

O Boletim Regimental nº 218 de 23 de setembro de 1952 trás um elogio ao 2º 
Tenente Serafim Silva, pela perícia e arrojo demonstrados durante o incêndio verificado 
no dia 17 anterior no prédio nº 310 da rua Osvaldo Cruz. O Tenente Coronel Manoel 
Maurício Ferreira, Comandante que assinou o Boletim, explica que o elogio é extensivo 
ao Subtenente Aníbal Ferreira Alves, 2º Sargento Alírio dos Santos Pastana, Corneteiro 
Fernando Barbosa e Bombeiros Júlio Guimarães Costa, Claudionor Rodrigues de 
Andrade e Francisco Alves de Lima. 

No dia 19 de Agosto de 1953 o Corpo de Bombeiros recebeu a visita ilustre do 
legado papal ao Congresso Eucarístico Nacional, Dom Augusto Álvaro da Silva e no 
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dia 15 de dezembro assumiu o novo Comandante da Corporação, Tenente Coronel 
Luís Xavier de Souza. 

A 2 de abril de 1954 o Decreto Municipal nº 5.927 aprova o novo plano de 
uniformes do CMB, em substituição ao que estava em vigor, que era idêntico ao da 
Polícia Militar. 

No dia 15 de setembro desse ano uma comissão composta pelo Major Djalma 
Antônio de Souza, 1º Tenente Serafim Silva e 2º Tenente Aníbal Ferreira Alves recebe 
todo o material pertencente à extinta corporação dos Bombeiros Voluntários do Pará. 
(ver Capítulo “Os Voluntários”). 

A 29 de outubro de 1954, o Tenente Coronel João Augusto da Costa foi designado, 
por ato do Prefeito de Belém, para comandar o Corpo Municipal de Bombeiros. A 15 
de dezembro foi substituído pelo Major Manoel Raimundo Rodrigues, que devolveu 
o cargo ao TCel João Augusto da Costa a 5 de outubro de 1955. Mas a 3 de janeiro de 
1956 nova mudança de comando. O TCel João Augusto passa o cargo ao também TCel 
Waldemar Siqueira de Barros Arouck, que desempenhou as funções somente até o dia 
10 de abril, data em que novamente foi reintegrado no Comando, pela terceira vez, o 
TCel João Augusto da Costa, ficando então no cargo até 1958, quando no dia 9 de abril 
assumiu o Comando do CMB mais uma vez o TCel Manoel Maurício Ferreira. A 20 
de outubro de 1959 assume o Comando o TCel Djalma Antônio de Souza, que fica no 
cargo até 14 de novembro de 1963, sendo exonerado a pedido e substituído pelo Major 
Paulo Pereira da Silva. 

Nesse ínterim a Corporação desempenhava suas atividades normais e recebia 
visitas ilustres como a do Comandante do Corpo de Bombeiros da Guiana Francesa, 
1º Tenente Alfred Henry (24 de junho de 1956), do Prefeito Municipal, Dr. Celso 
Malcher (6 de julho de 1956) e do general Luiz Augusto da Silveira, Comandante 
Militar da Amazônia e da 8ª Região Militar (15 de maio de 1957). 

A Lei nº 3.435 de 11 de outubro de 1956 instituíra o Fundo Municipal de Assistência 
e Previdência Social, do qual participavam os integrantes do Corpo. E a 27 de agosto 
de 1959 a Lei nº 4.345 dispõe sobre a nova situação jurídica do CMB, subordinando-
o única, exclusiva e diretamente (Capítulo I, Artigo 3º) ao Governo Municipal de 
Belém. Só em 14 de novembro de 1961, entretanto, o Decreto Municipal nº 10.690, 
desvincula o Corpo da Secretaria de Administração, subordinando-o diretamente ao 
Gabinete do Prefeito. 

Em 1962 visitou a Corporação o Prefeito General Luís Geolás de Moura Carvalho, 
que foi posteriormente cassado pela Revolução Militar de 1964 e substituído na Prefeitura 
pelo Major Alacid da Silva Nunes, que visitou o Corpo a 22 de junho de 1964. 

Em 1965 o Major Comandante Paulo Pereira da Silva foi promovido a Tenente Coronel 
e a Lei Municipal nº 5.919 de 7 de dezembro criou mais uma companhia no Corpo de 
Bombeiros destinada a proceder o policiamento e a vigilância das praças de Belém. 
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Formação e instrução
O crescimento da Corporação, seu envolvimento em episódios decisivos da 

História política do estado e a necessidade de ter em seus quadros homens mais 
bem preparados, fizeram com que o Comando do Corpo de Bombeiros passasse a se 
preocupar também com a formação de seus Oficiais. 

Desde 1939, quando os Bombeiros se desligam da Polícia Militar, permanecendo 
a ela vinculados apenas no que se refere à instrução militar, o Corpo de Bombeiros 
passou a formar seus Oficiais no Exército. 

No Curso de Formação de Oficiais da Reserva do Exército, turma de 1941/1942 
estavam inscritos os Oficiais Bombeiros Manoel Lemos, Itamar Soares de Azevedo e 
João Alves de Souza. Aparentemente, entretanto, esses alunos não tinham ainda uma 
autorização expressa do Ministério do Exército, que só em 1946 aprova parecer de 
seu Estado Maior autorizando Sargentos da Força Pública e do Corpo de Bombeiros a 
freqüentarem o Curso de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), em Belém. 

Em 1947 o Boletim geral nº 152 do dia 12 de julho faculta aos Subtenentes e 
Sargentos do Corpo a se matricularem no Curso Preparatório de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar, que com o Boletim Regimental de 17 de julho cria no CPFO a 
cadeira de Instrução Técnica de Bombeiro. Nessa época, a instrução de Infantaria para 
os recrutas Bombeiros era ministrada no quartel do 1º Batalhão de Infantaria da Força 
Pública, como especificava o Artigo 1º da Lei nº 45 de 12 de dezembro de 1947. 

Em 1950 o Chefe do Estado Maior do Exército ratificou, através do ofício circular 
nº 277-C, de 20 de fevereiro, a matrícula de candidatos a Oficial das Forças Policiais 
e dos Corpos de Bombeiros nas Escolas do Exército, o que na prática já vinha 
acontecendo desde 1946, no CPOR. 

O Exército, entretanto, não proporcionava aos Oficiais Bombeiros a instrução 
técnica e profissional de que eles necessitavam, o que obrigou o Comando da 
Corporação a buscar uma parceria com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, onde 
já existia Curso de Formação de Oficiais. 

Em abril de 1953 – fruto dessa parceria – os Bombeiros paraenses 2º Tenente 
Serafim Silva e 1º Sargento Normélio Pereira viajaram para o Rio, onde, entretanto, 
fizeram apenas um estágio de três meses. 

Somente em 5 de março de 1965, através do Decreto nº 11.106 os Tenentes Acindino 
da Silva e Souza e Joaquim Nazaré da Conceição foram designados para novo Curso de 
Bombeiros no então Estado da Guanabara, tendo esses oficiais representado também o 
Corpo Municipal de Bombeiros no 1º Congresso Latino-Americano de Comandantes 
de Corpos de Bombeiros e no 2º Congresso de Bombeiros do Brasil, realizado no Rio 
de Janeiro de 20 a 27 de outubro de 1965. 

Aos Praças eram ministradas aulas no próprio Centro de Instrução do Corpo 
Municipal de Bombeiros, criado a 2 de janeiro de 1956, um dia antes do Tenente 
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Coronel Waldemar Siqueira de Barros Arouck assumir o Comando Geral do Corpo. 
Portaria do então prefeito Alacid da Silva Nunes, de 8 de março de 1965, 

determinou que os candidatos a Oficial Gilberto Fernandes de Souza Lima e Pedro 
de Abreu Costa, recém-aprovados em concurso público, seguissem para o Rio para 
o Curso de Formação de Oficiais. Eles foram os primeiros Oficiais do Pará a fazer o 
CFO na Academia do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. 

Em 1966 o Decreto nº 254 de 3 de março autoriza o 1º Tenente Alírio dos Santos 
Pastana a freqüentar como estagiário o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 
do Corpo de Bombeiros do estado da Guanabara (Rio). 

A partir de então todos os candidatos a Oficial Bombeiro ou tinham curso de 
formação no Corpo de Bombeiros do Rio ou no CPOR.

NOtAs dO CAPÍtulO 13
1 Moraes Rego cita o incidente como tendo ocorrido em 1904, mas o relatório de Lemos diz 

que a carta dos alemães foi enviada em 1906. Não se sabe a data correta ou se de fato a carta 
chegou dois anos após os fatos.

2 Ver o Capitulo 6 “Regulamentos e Acidentes                                                                            
com Bombeiros”.

3 Maiores detalhes no Capítulo 5 “Os Bombeiros e as Revoluções                                              
no Pará – Parte 1”

4 Por muitos anos denominado Asilo Dom Macedo Costa, na Av. Almirante Barroso, em frente 
ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Hoje lá funciona a Escola de Governo do Estado 

(EGPA). 

5 Henrique Rubin, que hoje é o nome do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização (CFAE) do CBMPA, é o mesmo que, quando Alferes, foi herói na Guerra 

de Canudos, içando pela primeira vez a Bandeira nacional no arraial até então dominado 
pelos jagunços de Antônio Conselheiro. Maiores detalhes no Capítulo 5 “Os Bombeiros e as 
Revoluções no Pará – Parte 1”.

6 Nomeado pelo Governador Enéas Martins, assumiu em 14 de setembro                                     
de 1914.

7 Na esquina da Rua João Diogo com a Av. 16 de Novembro, quase defronte                             
do antigo Quartel Central.

8 Defronte da Mercearia Brilhante, na esquina hoje pertencente ao CBMPA, onde está a 
garagem do antigo QCG.

9 Curiosamente, nem Ernesto Cruz (“História do Pará”), nem Carlos Rocque (“Enciclopédia da 
Amazônia”) registram um Intendente em Belém com esse nome. Mas Ó de Almeida, que é até 

nome de rua no Bairro Comercial, foi, segundo o historiador e jornalista José Valente, Intendente 
municipal em 1921 durante seis meses.  
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Assim como nas revoltas genuinamente paraenses, como 
Cacaualino, e as deposições de Antônio Lemos e de 
Enéas Martins, o Corpo de Bombeiros participou, em 

nível local, também de rebeliões de alcance nacional, como a de 
1924, iniciada em São Paulo pelo General Izidoro Dias Lopes; 
a de 1930, contra o presidente Washington Luís; e a de 1932, 
também iniciada em São Paulo pelo General Bertoldo Klinger, e 
que no Pará tiveram, todas, sangrentos reflexos. 

Na noite de 26 de julho de 1924 o 26º Batalhão de Caçadores 
(do Exército), que funcionava no quartel ao lado da Basílica de 
Nazaré, sublevou-se, no rastro da rebelião liderada em São Paulo 
pelo General Izidoro Dias Lopes, em protesto contra a punição 
anunciada pelo governo aos militares que em 1922 haviam 
participado do episódio “Os 18 do Forte” (ver capítulo sobre 
“Patronos, Símbolos, Hinos e Medalhas”). 

Um contingente do Batalhão, que deveria seguir para Óbidos, 
se recusara a embarcar. Um Cabo, bêbado, que fazia apologia à 
rebelião, foi preso e a tropa se recusou a acatar as ordens dos 
superiores, que perderam o controle da situação. A madrugada 
foi tensa e na manhã de 27 de julho, um domingo, os revoltosos, 
sob o comando do Capitão Engenheiro Augusto Assis de 
Vasconcelos, marcharam desde o quartel, em Nazaré, até a Praça 
da República, defrontando as forças da Polícia Militar, com a qual 
travaram cerrado tiroteio, episódio em que foi mortalmente ferido 
o Capitão Assis de Vasconcelos, na esquina da Avenida Índio do 
Brasil (hoje Assis de Vasconcelos, em sua homenagem) com a 
Travessa Manoel Barata. 

Capítulo 14
 Os Bombeiros e as revoluções 
 no Pará (Parte II)

 A Revolta de 1�24
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Segundo depoimento ao jornalista e historiador Carlos Rocque prestado pelo 
Coronel do Exército Josué Justiniano Freire – Tenente em 1924, mas que, comissionado 
no posto de Major, já havia sido Comandante do Corpo de Bombeiros em 1917 – o 
objetivo dos revoltosos era tomar o Quartel General, na Praça da Bandeira. Daí ter o 
Governador do Estado na época, Antônio Emiliano de Souza Castro, numa reunião 
havida no Quartel da Polícia (onde hoje é o 2º BPM, na rua Gaspar Viana) ter convocado 
o Comandante do Corpo de Bombeiros, Major Heráclito César Gurjão e ordenado que 
os Bombeiros, sob comando do Tenente Freire, tomassem posição para defender o 
Quartel General. 

Moraes Rego diz, em sua “Resenha Histórica”, que os revoltosos foram repelidos 
num combate, na Praça da Bandeira, por um contingente de 16 Bombeiros, mas Josué 
Freire, que comandava esse contingente, admitiu que não chegou a haver combate. 

“Chefiei um pelotão dos Bombeiros e seguimos para o quartel. Às proximidades 
deste vimos um vulto que de lá de dentro saiu correndo em direção da Travessa 7 de 
setembro. Os soldados que iam sob meu comando deram uns tiros. Eu os repreendi 
por isso. Depois, juntamente com o Comandante dos Bombeiros e alguns Sargentos 
e Praças, preparamo-nos para entrar no quartel. Lembro-me perfeitamente que o 
Corneteiro-mór dos Bombeiros correu na frente, penetrou no quartel de arma em 
punho e determinou aos presentes mãos ao alto, no que foi obedecido. Neste momento 
nós também entramos. Os Soldados que ali estavam eram os que tínhamos deixado. 
Nada acontecera em nossa ausência; os rebeldes não o haviam tomado”.

Combate houve na Praça da República. Com pouca munição e vendo seu 
comandante mortalmente ferido, os revoltosos do Exército recuaram e debandaram. 
Assis de Vasconcelos morreu poucas horas depois no Hospital da Ordem Terceira, 
praticamente nos braços do ex-Comandante dos Bombeiros, Josué Freire, que fora 
enviado ao hospital para prendê-lo, mesmo ferido. 

Outros mortos e feridos teve o 26º BC. Os presos ficaram recolhidos ao Quartel 
da Polícia e depois nos navios “Itajubá” e “Rodrigues Alves”, já sob responsabilidade 
do Exército. 

Josué Justiniano Freire, que sempre lutou pela legalidade, tanto em Belém como 
em Minas Gerais, para onde foi transferido depois, faleceu em Belém em 1977, aos 
90 anos. 

A Revolução de 1�30
O grande alvo da rebelião era o governo do Presidente Washington Luís Pereira de 

Souza e a revolução foi se alastrando por vários estados e capitais até chegar ao Pará, 
que na época era governado pelo advogado e jornalista Eurico de Freitas Valle. 

No dia 5 de outubro de 1930, um grupo de revolucionários tomou no cais do porto 
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um rebocador e nele se dirigiu à Fortaleza da Barra, onde estavam armazenadas as 
armas da guarnição federal sediada em Belém. 

O clima era tenso devido à pouca informação que chegava de outros Estados. O 
Governador Eurico Valle, conforme depoimento prestado a Carlos Rocque, mandou 
que todas as tropas estaduais se recolhessem aos seus quartéis. 

“... Foi a tarde-noite mais difícil que passei em minha vida. Mais ou menos 9 para 
10 da noite veio a confirmação... a revolução havia triunfado. Washington Luís estava 
detido(...) A revolução rebentara mesmo. Me fortifiquei em palácio e as forças da 
Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros ficaram nos quartéis”, disse ele. 

Eurico Valle renunciou, entregou o governo a uma junta, mas antes assistiu a um 
outro desdobramento da revolução, episódio em que os Bombeiros foram usados pelos 
revoltosos para distrair as atenções das autoridades. 

Consta que uma chamada urgente ao Quartel dos Bombeiros dava conta de um 
grande incêndio na casa do Intendente Antônio Faciola, no bairro do Marco. Apesar 
das ordens expressas de aquartelamento, um incêndio na casa do Intendente não 
poderia deixar de ser atendido. 

O incêndio, entretanto, não existiu e a passagem dos Bombeiros, com suas sirenes 
ligadas, serviu de senha para os revoltosos se reunirem mais uma vez no 26º Batalhão 
de Caçadores, onde um tiro acidental de uma sentinela resvalou no chão e matou o 
líder da revolução no Pará, o Capitão Tenente da Marinha, Eurico Castilhos França. O 
Tenente Ismaelino de Castro assumiu o comando dos revoltosos e iniciou uma marcha 
para tentar tomar o Quartel General, onde havia pelo menos 80 homens do Exército 
que não aderiram ao levante. 

Segundo depoimento do General Gonçalo Castelo Branco Leão, que foi um dos 
participantes da revolta quando ainda era Tenente, “apesar de tudo foi montado o 
ataque a esse baluarte (o QG), havendo progressão até o interior da Praça da Bandeira. 
Sentimos nesse momento que, com o efetivo já bem reduzido não era possível definir 
favoravelmente a luta a nosso favor e a continuidade da ação seria o desgaste inútil e 
maior de homens e da pouca e preciosa munição. 

Regressamos ao quartel em absoluta ordem onde passamos ao estudo da 
situação, que assim se apresentava: Forças adversárias – Exército (efetivo do QG), 
Forças Navais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, todas muito leais ao governo. 
Revolucionários – apenas 57 homens e o efetivo de 8 postos defensivos. Civis atuantes, 
mais ou menos 30. Total pouco superior a 150 homens”. 

Diz Ernesto Cruz no seu “História do Pará” que os amotinados fugiram para 
Bragança, mas o General Leão nega essa assertiva, afirmando que não houve fuga e 
sim um “retraimento em ordem, combatendo se necessário”. 

A partir de então, Bombeiros foram destacados diariamente para reforçar a guarda 
do Quartel General, citando Moraes Rego o 2º Sargento Jovino Ferreira da Silva e 
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o Bombeiro Benedito Alves da Silva como duas das praças que participaram dessa 
prontidão diária no QG do Exército. 

Ainda no desdobramento desses acontecimentos revolucionários, prossegue Moraes 
Rego, mais confiáveis pelo Comando da Região que seus próprios efetivos, no dia 29 de 
novembro “os auto-registros nº 2 e 3 do Corpo de Bombeiros seguiram para o 26º BC 
a fim de transportar Praças para os postos de guarda e, à noite, conduzir tropa para a 
Estação de São Brás. A 1º de dezembro esses auto-registros transportaram material bélico 
e Soldados do Quartel do 26º BC para o cais do porto, tendo a 3 do mesmo mês outro 
carro seguido com uma guarnição de nove Bombeiros para o Quartel do Grupo Misto a 
fim de transportar as metralhadoras dessa unidade para o 26º BC”. 

A verdade é que esse posicionamento dos Bombeiros em defesa da legalidade, 
contra os revoltosos do Exército em 24 e em 30, atraiu para o Corpo certa antipatia, 
refletida pelas constantes agressões pessoais de que foram vítimas alguns Bombeiros, 
como aconteceu com o Bombeiro Emígdio Joaquim de Oliveira, ferido por soldados 
do Exército e da Marinha quando, com outros companheiros, tirava serviço de guarda 
no Mercado de São Brás. 

Outro sintoma disso foi a ordem do Interventor Militar, Major Joaquim de Magalhães 
Cardoso Barata, - que era do Exército e havia tomado posse a 12 de novembro de 1930 
-, de mandar prender no Quartel do 26º BC, a 17 de novembro, os Bombeiros da 1ª 
Companhia Francisco Lucas, Raimundo Saraiva da Silva, Antônio Lopes, Euclides 
de Moraes Paiva, Francisco Lopes Galvão, Francisco Amaral e Francisco de Assis 
Messias. 

Por paradoxal que pareça, em novembro de 30, enquanto Bombeiros permaneciam 
presos no 26º BC, viaturas do Corpo eram que transportavam do porto até o quartel do 
Exército material bélico e soldados que haviam fugido para o Maranhão e retornavam 
presos. 

A Revolta de 1�32
Na tarde de 6 de setembro de 1932, quando grande multidão se encontrava no 

cais do porto aguardando a chegada do navio que trazia presos um grupo de militares 
que haviam se rebelado em Óbidos, a população de Belém foi surpreendida pela 
ação de um grupo de estudantes, operários e comerciários que pretendiam impor 
pelas armas, no Pará, os mesmos ideais de reconstitucionalização e redemocratização 
levantados em São Paulo pelo General Bertoldo Klinger. Era a chamada Revolução 
Constitucionalista, que teve reflexos em todo o País. 

Vale lembrar que no dia 1º de agosto um grupo de militares paraenses, entre os 
quais dez bombeiros, havia embarcado para São Paulo, engrossando um contingente 
do 26º Batalhão de Caçadores, para lutar ao lado dos legalistas. Ao embarque da tropa 
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paraense compareceram ao cais grande número de autoridades, familiares e até a banda 
de música do Corpo. Os Bombeiros voluntários incorporados ao 26º BC eram: Manoel 
Mendes Pessoa, Armando Anacleto dos Santos, Francisco Amaral, Raimundo Paulino 
Gonçalves, Leonel Costa Lima, Martiniano Marques de Almeida, Euclydes Corrêa 
Lobo, Bernardino Coelho, Aristóteles Guilherme Pereira e Pedro Nonato Ribeiro. 

Pouco mais de um mês desse embarque e alguns dias após a derrota dos amotinados 
de Óbidos na famosa “Batalha Naval de Itacoatiara” 

(1)
, a Revolução Constitucionalista 

chega a Belém. 
Segundo Carlos Rocque e Ernesto Cruz era tarde do dia 6 de setembro quando a 

multidão, que se encontrava no porto para ver a chegada dos presos, ouviu tiros na 
direção do prédio em que, pela Rua Santo Antônio, ficava a Estação Central de Polícia 
e, pela Rua 28 de Setembro, o Quartel da Guarda Civil. 

A cidade ficou às escuras e a confusão foi geral, enquanto dela se aproveitavam os 
revoltosos para se apoderar de outros pontos estratégicos da cidade. 

Um grupo de amotinados tentou se apoderar do Quartel do Corpo de Bombeiros, 
sendo repelido a tiros. Os Bombeiros foram chamados à prontidão e dentro de um 
esquema traçado às pressas pelo Governo, numa tropa de 15 Bombeiros, sob o 
comando do 2º Tenente José Antenor de Carvalho, ocupou a Cadeia de São José, 
enquanto outro contingente comandado pelo 1º Tenente Bernardo Lisboa Serra foi 
enviado para reforçar a guarda do Palácio do Governo e mais uma guarda de seis 
homens chefiada pelo 3º Sargento Waldemar Ferreira de Sousa tomou posição para 
defender a Companhia de Telefones, ponto sempre visado pelos rebeldes. 

Com a adesão de grande número de civis e o apoio de alguns elementos do 26º BC, 
os rebeldes tentaram ampliar seus domínios, fixando como objetivos finais o Palácio 
do Governo e o Quartel General. 

O Interventor do Estado, Major Magalhães Barata, organizou rapidamente suas 
defesas e a batalha foi feroz durante toda a noite de 6, só cessando às 9 horas do dia 
7 de setembro, quando o Quartel da Guarda Civil foi tomado num assalto, no qual 
morreram vários revoltosos. 

Da refrega também participaram os Bombeiros, com uma força comandada pelo 
Aspirante Luiz Evaristo de Vasconcelos. Num assalto frustrado dos rebeldes à cadeia de 
São José foi ferido o 2º Tenente José Antenor de Carvalho, comandante da guarnição, 
sendo substituído pelo Aspirante Augusto Aureliano Dias e João Carlos Sampaio. 

Posteriormente o gabinete da Interventoria divulgou uma Nota Oficial enaltecendo 
“o apoio unânime das forças do Exército, Marinha, Corpo Municipal de Bombeiros e 
1º Batalhão de Polícia...”. 

A partir de então os Bombeiros passaram a compor a guarda da Cadeia de São 
José, cujos presos eram também transportados em viaturas da Corporação, e de outros 
próprios do governo, como a Delegacia Fiscal, repartições federais e até o cemitério. 
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A Revolução de 1�35
“De 1933 a 1935 o Pará viveu dias de muita agitação” escreveu Carlos Rocque 

no prólogo de seu livro “Depoimentos para a História Política do Pará”, enumerando 
como fatores que contribuíram para essa tensão a campanha da Frente Única Paraense 
(políticos que se opunham ao Interventor Magalhães Barata), o assassinato do líder 
“baratista” José Avelino, a campanha contra Barata movida pelo jornal “A Folha do 
Norte”, o ataque dos governistas com objetivo de empastelar e incendiar o jornal, em 
1934, e a dissidência política que culminou com a queda de Barata em 1935. 

Nessa época, o Corpo de Bombeiros era comandado pelo Major Paulo Joaquim da 
Costa Filho, que em 1935, já no posto de Tenente-Coronel, acabaria assassinado por 
um Tenente (ver capítulo “Crimes no Quartel”). 

Toda a cidade acompanhava de perto a luta pelo poder, atiçada pela imprensa, 
enquanto a Polícia e os Bombeiros – estes municipais, mas praticamente à disposição 
do Estado – garantiam a ordem pública segundo os interesses do Governo na época, às 
vezes, com o apoio das Forças Federais. 

No dia 17 de setembro de 1934 uma tropa dos Bombeiros foi enviada para 
guarnecer a The Parah Eletric Railway Lighting Company, para evitar que algum 
grupo inimigo se apoderasse dos geradores e deixassem a cidade às escuras, como 
acontecera em 1932. 

Depois de uma série de ameaças e ultimatos, na madrugada de 23 de setembro 
de 1934, um domingo, Magalhães Barata mandou atacar a “Folha do Norte”, que era 
comandada pelo seu mais ferrenho inimigo, João Paulo de Albuquerque Maranhão. 

Eram duas horas da madrugada quando tropas da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, fortemente embaladas, cercaram o prédio da “Folha”, na esquina da Rua 
Gaspar Viana com a Travessa 1º de Março e iniciaram cerrado tiroteio. A idéia era 
expulsar os poucos jornalistas e funcionários que àquela hora aprontavam a edição da 
segunda-feira, para depois incendiar o prédio. 

Em sua “Enciclopédia da Amazônia” o jornalista Carlos Rocque diz que além de 
policiais militares e de soldados do Corpo de Bombeiros, participaram do atentado 
à “Folha do Norte”, em elevado número, empregados da extinta estrada de ferro, da 
Limpeza Pública e membros civis de duas sociedades – Poder Cívico e Guararapes 
– que apoiavam o Baratismo. 

Um sistema de eletrificação das portas de ferro salvou o prédio e matou eletrocutado 
um Cabo da Polícia, de prenome Brito. Bombeiros e a Polícia Militar só se retiraram 
pela manhã, sem concluir seu intento. 

Com o fracasso – na ótica do governo da época – do atentado político contra 
a “Folha do Norte”, e apesar das tímidas intervenções do Exército para evitar um 
novo ataque, as intimidações ao jornal continuaram e no dia 27 de dezembro de 
1934 um pelotão do Corpo de Bombeiros – nove Soldados, um Cabo e um Sargento 
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devidamente embalados – passou patrulhar as Ruas Gaspar Viana, da Indústria, 1º de 
Março e Boulevard Castilhos França, quadra onde se situava a “fortaleza” de Paulo 
Maranhão. 

A 5 de abril de 1935 a crise política atingiu o auge, com deputados dissidentes 
se homiziando no Quartel General, diante do qual postou-se uma Companhia do 26º 
BC por ordem do Comandante da Região, para garantir os dissidentes que pretendiam 
anular a eleição do Interventor Barata como Governador Constitucional do Estado. 
Barata “mandou fechar a Assembléia Constituinte do Estado e cercou-a com um 
pelotão de Bombeiros armados de fuzil e baioneta”, conforme afirmou Ricardo Borges 
Ferreira e Silva ao jornalista Carlos Rocque em 1972. 

Isso não intimidou os deputados. Quando estes se dirigiam a pé para a Assembléia 
Legislativa Constituinte, ao passarem em frente ao Corpo de Bombeiros, estourou o 
tiroteio, com o saldo de vários feridos. 

O atentado teve repercussão nacional. Getúlio Vargas afastou Magalhães Barata 
e nomeou outro interventor – Major Carneiro de Mendonça – depois substituído pelo 
Governador José Carneiro da Gama Malcher. Barata foi transferido para o Rio de 
Janeiro. 

Mas o ambiente na cidade continuava tenso e vez por outra a população era 
sobressaltada com o movimento de tropas. 

No dia 11 de maio de 1935, uma força de 21 Bombeiros comandada por um 
Sargento praticamente acampou na Rua 1º de Março por ordem do Chefe de Polícia. 

A 14 de julho uma tropa embalada dos Bombeiros comandada pelo 2º Tenente 
Luiz Evaristo de Vasconcelos foi mandada para ocupar o cais do porto, enquanto 
outro contingente protegia a The Parah Telephone Company Limited, na Rua Gaspar 
Viana. 

Uma guarnição chegou a ser enviada para proteger pontos estratégicos da Vila 
do Pinheiro (hoje Icoaraci), enquanto na capital, no dia 6 de agosto uma tropa de 20 
Bombeiros, comandada pelo Tenente Vasconcelos, era colocada à disposição do Chefe 
de Polícia, e no dia 7 outro contingente, constituído por 2 Sargentos e 22 Bombeiros, 
ficava à disposição da Câmara Estadual dos Deputados. 

A tomada do quartel em 1�51
Barata volta ao Pará em 1943 para exercer uma segunda Interventoria e inicia um 

confronto político com o General Alexandre Zacarias de Assunção, que desemboca na 
sua derrota nas eleições de outubro de 1950, após violenta campanha eleitoral. 

Na madrugada de 26 para 27 de janeiro de 1951 – um mês antes da posse de 
Assunção, a 20 de fevereiro – enquanto um contingente de Bombeiros comandado pelo 
Capitão Anthenor Augusto da Silva, reforçado por um grupo de combate comandado 
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pelo 3º Sargento Cecílio Porfírio da Silva, guardava a residência do General Magalhães 
Barata, um grupo de integrantes da Polícia Militar, comandados pelo Major Manuel 
Maurício Ferreira, iniciou uma rebelião que visava impedir a posse do Governador 
eleito. 

Os rebelados já haviam tomado o Quartel da Guarda Civil e, num golpe de 
surpresa, apoderaram-se do Quartel dos Bombeiros, cuja guarda, efetivo e o próprio 
Comandante, Major Luiz Evaristo de Vasconcelos, foram despojados de todo seu 
armamento, aprisionados e trancafiados numa sala do quartel. 

Em seguida os revoltosos seguiram para o Palácio do Governo, que foi ocupado 
“manu militari”. O Governador interino, Waldir Bouhid, que na qualidade de 1º vice-
presidente da Assembléia Legislativa havia assumido o governo um dia antes, foi 
preso e obrigado a renunciar. 

O Sargento Armindo Barjonas, na época Cabo Bombeiro, que era ordenança de 
Waldir Bouhid, descreve como foi a tomada do Quartel da João Diogo pelos rebeldes 
da Polícia Militar: 

“Era um plantão como outro qualquer. Havia certa intranqüilidade na cidade, 
mas ninguém imaginava que fosse alcançar o Quartel dos Bombeiros.

O sentinela conversava com o Sargento Comandante da Guarda, quando viu um 
grupo de homens disfarçados de faxineiros da Polícia Militar passar pelo outro lado 
da rua. O Sargento ainda chegou a comentar com o sentinela que eram soldados 
que iam ‘gatear’ na ‘zona’ (do meretrício) após alguma faxina forçada no quartel do 
Comando da PM, que ficava nos fundos do Palácio do Governo. 

Mas os homens apenas estavam tomando posição para atacar nosso quartel. Um 
grupo havia ficado na esquina da 16 de Novembro e o outro deu a volta e se aproximou 
pelo outro lado. O Sargento da Guarda pensou tratar-se  de uma ‘ronda’ e não reagiu. 
Foi quando os invasores ocuparam a guarda para evitar que alguém pegasse as 
armas, e em seguida passaram a desarmar e prender todos que se encontravam no 
Quartel, inclusive o Comandante. Todos foram levados à força e trancados numa sala 
enquanto os rebeldes quebravam os faróis dos carros, os equipamentos telefônicos e 
o material de cozinha e abandonavam o Quartel. 

Só mais tarde, já para o final da madrugada, uma ronda do Exército descobriu 
o acontecido, ao ver o quartel abandonado e às escuras. E depois de encontrar os 
Bombeiros presos numa sala, o Oficial de Dia de Exército deu o alarme, comunicando 
o fato ao Comandante da Região, que ordenou ao 19º Batalhão de Caçadores 

(2)
 que 

tomasse posição na Praça Felipe Patroni, diante do Comando da PM, onde o líder da 
rebelião, Major Maurício Ferreira foi intimado a se render. 

A ordem foi restabelecida e Assunção assumiu o governo no dia 20 de fevereiro. 
No dia 21 de julho de 1952, o Major rebelde Manoel Maurício Ferreira, já no posto 
de Tenente Coronel, assumiu o Comando do Corpo Municipal de Bombeiros”. 
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O “quebra-quebra” de 1�54
Em 17 de maio de 1954 Belém foi sacudida por novo levante popular, desta vez 

devido ao aumento das tarifas dos ônibus, autorizado pela Prefeitura. 
O “quebra-quebra” durou a noite toda, com vários ônibus sendo incendiados pelos 

manifestantes, no centro da cidade e em alguns subúrbios. De minha casa, na Rua 
João Balbi, com apenas 7 anos de idade, dava para ver ônibus incendiados na esquina 
Avenida Generalíssimo Deodoro e da Travessa D. Romualdo de Seixas. 

Afora a intervenção para conter os incêndios dos coletivos, o Corpo de Bombeiros 
foi chamado a colaborar com a Polícia Civil e Militar para restabelecer a ordem, sendo 
posteriormente elogiado pelo Prefeito Celso Malcher através da Portaria nº 14, de 3 
de junho de 1954.

NOtAs dO CAPÍtulO 14
1 Rebelião ocorrida em agosto de 1932, quando amotinados do Forte de Óbidos, a bordo dos 

navios “Jaguaribe” e “Andirá” tentaram tomar as cidades ribeirinhas do Rio Amazonas, 
até Manaus. Foram derrotados por tropas do Exército enviadas de Manaus a bordo dos navios 
“Baependi” e “Ingá”.

2 Este batalhão, originário da Bahia, estava de passagem por Belém, a caminho de Manaus, e 
acantonado no Instituto Barão do Rio Branco, na Av. Generalíssimo Deodoro, em Nazaré.
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A Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
é uma das bandas de música de bombeiros mais antigas 
do Brasil e já foi, nos primórdios do Século XX, uma das 

mais completas bandas de música do Brasil, orgulho do Intendente 
Antônio Lemos, que mandou buscar todo o instrumental e 
equipamentos na Europa, transformando a banda numa orquestra 
filarmônica, que só no ano de 95 realizou 72 concertos públicos.

Vista, entretanto, como um fator de despesa supérflua na 
administração municipal, tão logo Lemos renunciou à Intendência 
e foi banido do Pará por seus inimigos políticos, a banda de 
Música do Corpo de Bombeiros foi reduzida e depois extinta, 
voltando alguns anos mais tarde, já não mais com o mesmo fulgor 
da chamada Era de Lemos.

Com a incorporação dos Bombeiros pela Polícia Militar em 
1917, a Banda de Música do CBM fundiu-se com a da PM, só 
voltando a ganhar plena autonomia após a desincorporação do 
CBMPA da PMPA em 1990.

Foi o Coronel BM Gilberto Fernandes de Souza Lima, quando 
Comandante Geral, quem, em 1991, reativou a Banda de Música, 
recrutando 57 civis com iniciação musical, que foram aprovados 
em um concurso público e iniciaram o Curso de Formação de 
Sargento Músico. Também contratou como regente o Capitão 
músico Antônio da Costa Franco, oficial da reserva da PM do 
Amazonas, que chamou para ser seu Contra-Mestre o Tenente 
BM Milton César Viégas de Melo.

A Banda de Música do CBMPA foi criada em 1890, sete anos 
antes da Banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que foi 
a primeira Corporação de Bombeiros no País.

Na época, o fausto proporcionado pela borracha permitia que 
Belém respirasse ares de grande metrópole da Amazônia e as 
artes mereciam entusiasmada atenção dos governos. O que teve 

Capítulo 15
 A Banda de Música
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reflexos também no Corpo de Bombeiros, para a formação de sua Banda de Música e 
orquestra filarmônica.

Antes, porém, da história da Banda de Música do CBMPA, cabe uma breve 
dissertação sobre a origem das Bandas de Música no Mundo e no Brasil, para o que 
muito contribuiu um estudo do Tenente BM Luis Viana, do Corpo de Bombeiros do 
Rio de Janeiro, publicado na revista “Avante Bombeiro” em 1989.

Origem e evolução
Banda de Música é um conjunto musical formado por instrumentos de sopro 

(madeira e metais) e de percussão, cujos primórdios, essencialmente de caráter 
militar, remontam aos povos primitivos, que se serviam dos instrumentos musicais 
para despertar o sentimento da guerra e encorajar os soldados para a batalha. Prova 
disso são as peças encontradas em ruínas do Oriente – hoje no Museu do Louvre, 
em Paris, - mostrando uma banda militar assíria composta de cítara (instrumento de 
cordas semelhante à lira), címbalos (pratos) e timbales (tímpanos).

É curioso que os mais antigos instrumentos de que se tem notícia, feitos de chifre 
de carneiros, chamavam-se cornos e foram evoluindo com o tempo até chegarem aos 
tempos atuais, construídos de metal, mas sempre conservando a forma de chifre. Aliás 
– lembra um artigo do Tenente Luis Viana publicado na Revista “Avante Bombeiro” 
– ainda hoje muitos instrumentos lembram um chifre, tanto pelo formato, como pela 
denominação: corno, corn, horn, flis-corn, sax-horn, etc.

Na Grécia, a trompeta de metal salpix era tipicamente um instrumento de guerra. 
Havia sido “importada” de Tiro, que por sua vez foi buscá-la no Egito.

Os romanos tinham um corpo de trompeteiros e os instrumentos eram os trompetes 
de sons agudos e estridentes, usados na cavalaria e, em alguns casos, na infantaria. 
Esses instrumentos hoje são vistos apenas em filmes como “Cleópatra”, “Ben-Hur” e 
mais recentemente “Gladiador” ou “Alexandre”, saudando a chegada do Imperador ou 
a entrada dos lutadores na arena do Coliseu romano.

Na Idade Média, trazida na volta das Cruzadas 
(1)

, aparece na Europa a flauta 
transversal, que acompanhada de tambores, foi imediatamente adotada pelas instituições 
militares. As Cruzadas também trouxeram os timbales (tímpanos), outro instrumento 
de percussão de caráter militar que os árabes já usavam há muito tempo.

Nos fins da Idade Média apareceu a bombarda, instrumento precursor do oboé, que 
tinha vários tamanhos e logo ganhou a simpatia das organizações militares de então.

Na época de Luiz XIV 
(2)

 a música militar era produzida por oboés, flautas, pífanos, 
trompetes e tímpanos. Posteriormente os oboés foram substituídos pelas clarinetas, nas 
bandas militares, mas somente na segunda metade do Século XVIII as bandas saíram 
do estado rudimentar em que se encontravam e, aproveitando o aperfeiçoamento por 
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que passavam os instrumentos, se transformaram em verdadeiras orquestras, com a 
divisão de naipes de instrumento de sopro com vários timbres.

A invenção das chaves e pistões nos instrumentos musicais foi de grande 
importância para a consolidação das bandas de música, assim como a invenção do 
saxofone muito contribuiu para a evolução da música.

Os exércitos faziam uso de três tipos distintos de bandas, dependendo da tropa, se 
infantaria ou cavalaria.

O primeiro tipo – de infantaria –, com o uso de instrumentos de sopro e percussão, 
foi o que evoluiu para as modernas bandas de música militares de hoje.

O segundo tipo – também de infantaria, mas voltado para a marcação do ritmo 
de marchas a pé –, deu origem às bandas marciais ou fanfarras, ou ainda bandas de 
cornetas, após a introdução desse instrumento ao lado de outros como tambores, caixas 
e bombos.

O terceiro tipo é a primitiva banda de cavalaria, que ainda hoje existe e conserva 
o aspecto festivo e guerreiro de suas origens remotas. Emprega instrumentos de metal 
(trompas e clarins) e a percussão das fanfarras medievais.

Na segunda metade do Século XIX, as bandas de música passaram a ser organizadas 
com critério mais artístico, ampliando-se ou difundindo-se pela França, Alemanha 
e Itália, onde ocorreu seu maior desenvolvimento, com a criação das corporações 
musicais civis, totalmente divorciadas do caráter militar que até então caracterizava as 
bandas de música.

Banda de música no Brasil
No Brasil, após o descobrimento, o elemento introdutor da educação, da cultura e 

das artes de um modo geral foram os jesuítas, que no que se refere à música, ensinavam 
flauta, viola e cravo aos índios, ávidos por novidades.

Com a chegada do negro africano, outro elemento se juntou à iniciação musical 
brasileira e é dessa época a criação do primeiro conservatório de música criado pelos 
jesuítas para crianças negras, filhas de escravos.

Mas a música se arraigava nas organizações militares e no dia 20 de agosto de 
1802 foi assinado um decreto determinando que cada regimento de infantaria tivesse 
sua banda de música.

Com a transferência da sede do reino de Portugal para o Brasil e a chegada, em 22 
de janeiro de 1808, da família real (D. João VI) a Salvador, foram criadas as primeiras 
escolas de música, aproveitando-se a presença no País de excelentes músicos que aqui 
tinham chegado com a família real.

Com D. João também veio a Banda da Brigada Real, que serviu de modelo para 
muitas bandas. Um novo decreto, de 11 de dezembro de 1817, determina que os 
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Batalhões de Infantaria e de Cavalaria organizem suas respectivas bandas de música.
Nos tempos do Império, a partir da segunda metade do Século XIX, intensifica-

se o movimento musical, com o surgimento no Brasil – como já havia acontecido na 
Europa – das corporações musicais civis, municipais ou particulares.

Ao mesmo tempo, desenvolviam-se as bandas militares, que inclusive eram 
destacadas para acompanhar os exércitos nas grandes batalhas. Foi o que aconteceu em 
1856, em plena Guerra do Paraguai, às margens do Rio Apa, quando a tropa brasileira 
estava abatida pela fome e pela sede, enfraquecida e desanimada. Foi a Banda de 
Música que, obedecendo às ordens do Coronel Carlos de Moraes Camisão, elevou o 
moral dos soldados executando com toda vibração o Hino Nacional, injetando novo 
ânimo na tropa, que partiu para cima do exército de Solano Lopes 

(3)
, obrigando-o a 

recuar e se entregar.
 

A banda dos Bombeiros no Pará
Pelo Decreto nº 246 de 18 de dezembro de 1890, do Governador Justo Leite 

Chermont, foi criada na Companhia de Bombeiros a primeira Banda de Música, 
composta por 20 instrumentos, não apenas para proporcionar entretenimento durante 
as festas e comemorações da Corporação, como também “um meio de instrução e 
subsistência” das praças, conforme destacava o Governador em seu Decreto.

Em 1898, ao passarem os Bombeiros da administração estadual para a municipal, 
com eles passou também a Banda de Música, que tinha como mestre o Alferes Cincinato 
Ferreira de Sousa 

(4)
, maranhense, conterrâneo e parente do Intendente Antônio Lemos, 

que havia chegado ao Pará em 1890, com 22 anos.
Em 1900, com apenas 21 figurantes, a Banda dos Bombeiros teve destacada 

participação nas comemorações do quarto centenário do Descobrimento do Brasil, 
utilizando instrumental recentemente adquirido.

Dada sua aproximação com Intendente, Cincinato obteve a autorização necessária 
para a completa reorganização da Banda, conforme refere Lemos em seus primeiro 
Relatório, de 1902. Afinal, o grupo já gozava de elevado conceito na cidade e os 
músicos que o compunham – muitos deles estrangeiros – eram da melhor qualidade. 
O próprio Cincinato era professor de música, regente e hábil orquestrador, autor de 
valsas, hinos, marchas e dobrados, além de música para teatro.

Em janeiro de 1902, porém, o anjo da morte abriu suas asas sobre a Banda. Dois 
músicos – o espanhol Santiago Ramirez e o aprendiz Adolpho Antônio Gomes Loureiro 
– tiveram morte trágica, juntamente com outros dois bombeiros, no desabamento de 
uma parede da Casa Frank da Costa & Cia. Outros onze bombeiros, três deles também 
músicos, ficaram feridos, como já vimos no capítulo “As tragédias”. Comandava a 
Corporação nessa época o Major Francisco Feliciano Barbosa e o Mestre da Banda, 
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Cincinato Ferreira, em homenagem aos bombeiros mortos tão tragicamente compôs a 
marcha fúnebre “Vítimas do Dever”.

Em 1903, o Intendente informa em seu “Relatório” ter mandado buscar no 
estrangeiro um moderno instrumental para a Banda de Música. “Esse Instrumental, 
todo de primeira ordem, permitirá que a música do Corpo seja, alternadamente, 
banda ou philarmonica, à vontade”. Mais adiante, ao reproduzir um documento do 
Comandante do Corpo de Bombeiros, assim se refere  Antônio Lemos (sic):

“Conta a Banda de Música de Corpo Municipal de Bombeiros 45 figuras, na sua 
quase totalidade representada por profissionaes habilitadíssimos. Ninguém desconhece 
os loiros que tem ella conquistado, pelo gosto apurado e estylo especial, graças aos 
infatigáveis esforços do respectivo professor, obediente às minhas instrucções.

Com a chegada do novo instrumental, espero poder formar aqui a primeira banda 
de música do Brazil, adaptada a rivalizar com qualquer orchestra, quando funcionar 
como philarmonica”.

No mesmo documento, o Intendente se refere ainda a uma segunda banda – de 
corneteiros e tambores – também dos Bombeiros (sic):

“Tendo sido o Corpo armado à infantaria, tornou-se necessária a creação de uma 
banda de corneteiros e tambores, absolutamente indispensável às marchas e exercícios 
d’aquella arma. Os corneteiros são em número de oito, inclusive um com a graduação 
de 1º sargento. Os tambores são seis, comprehendido um, também, com a graduação 
de Cabo. A nenhum dos graduados, porém, é dada gratificação alguma”.

Nessa época – 15 de junho de 1903 – foi contratado como músico de 1ª classe 
, o potiguar Antônio Pedro Dantas – Tonheca Dantas – que depois de retornar ao 
seu Estado, em 1909, se tornou uma das maiores expressões musicais e artísticas, 
sendo, inclusive, patrono de uma cadeira na Academia Norte-riograndense de Letras, 
segundo recente pesquisa do professor Cláudio Augusto Pinto Galvão 

(5)
, professor do 

Departamento  de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Tonheca logo foi designado afinador da banda, atribuição dada apenas a músicos 

de confiança do regente, e a quem competia verificar, naipe por naipe, se todos os 
instrumentos estavam no mesmo diapasão. 

Dos 45 elementos da Banda de 1903, 25 eram músicos de 1ª classe, 15 de 2ª 
classe e 5 de 3ª classe. Além da presença obrigatória em solenidades do quartel, a 
banda gozava do maior apreço da população pelos concertos que realizava nos 
coretos das principais praças. O próprio Intendente municipal e sua família eram das 
mais constantes presenças a esses eventos culturais, aos quais era grande também a 
afluência popular, já que música – os gramofones deixavam muito a desejar e os discos 
só chegariam a Belém um ano mais tarde – só era possível mesmo ao vivo.

Vale ressaltar também o conceito de que desfrutava o maestro Cincinato Ferreira na 
cidade, graças à popularidade alcançada pela revista* “Tacacá”, de Euclides Ferreira, 
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focalizando costumes paraenses, que foi encenada mais de 60 vezes consecutivas e 
que ele musicara com muito gosto.

Em inícios de 1904, a Banda recebe o novo instrumental encomendado pela 
Intendência, fazendo a primeira apresentação pública num monumental concerto 
realizado em 14 de fevereiro na nova Praça Batista Campos, onde também foi 
inaugurado o Pavilhão “1º de Dezembro”, numa homenagem da Municipalidade à 
solução da “Questão do Amapá”, cujo laudo arbitral favorável ao Brasil foi editado 
em 1º de dezembro de 1900.

No dia 24 de fevereiro (1904), na inauguração do Quartel Central, nova magistral 
apresentação da Banda, que acompanhou o Corpo num grandioso desfile pela cidade, 
desde o Quartel da Sucursal, na Cremação, até o Quartel da Rua João Diogo. À frente, 
Cincinato Ferreira comandava com sua batuta a execução de peças como “Pro Patria 
Semper”, “Sans Peur”, “Destro”, “Our Marines”, “Lutzow’s Wild Chase”, “Trot de 
Cavalerie” e “Venize la Belle”.

 A Banda, considerada já uma das melhores do Brasil, dispunha nesse tempo de 
54 instrumentos e era composta de 45 figuras instrumentais assim discriminadas: 
três flautins, uma flauta, dez clarinetes, um oboé, duas requintas, dois pistões, um 
bugle, quatro contra-baixos, dois contra-baixos de corda (rabecão), dois cornos, quatro 
trompas, quatro trombones, dois barítonos, dois bombardinos, quatro saxofones, um 
clarone, um clarinete, um bombo, uma caixa de guerra, um par de pratos, um triângulo, 
um pandeiro, dois pares de castanholas e um tantan, com o que executava partituras de 
banda e de orquestra filarmônica.

No dia 15 de novembro, nas comemorações alusivas à Proclamação da República, 
a Banda dos Bombeiros novamente arranca aplausos do público durante um desfile no 
qual também foram apresentados os novos uniformes e armamento da Corporação.

Animado com a repercussão dos concertos, Lemos determina em 8 de novembro 
de 1904 que essas apresentações públicas se repitam todos os domingos, de 17 às 22 
horas, na Praça Batista Campos, local que por sua paisagem, dotada de frondosas 
árvores, coretos, lagos e pontes, atraia as famílias mais abastadas da época.

Em 22 de dezembro de 1904, o Alferes Cincinato Ferreira foi promovido a Tenente 
mediante Projeto de Lei de autoria do vogal Ignácio Nogueira 

(6)
, aprovado por 

unanimidade pelo Conselho Municipal e sancionado pelo Intendente Antônio Lemos. 
Nos seus considerandos, assim se manifesta o autor do projeto:

“A maior parte da população de Belém, senão quase toda, não se cansa de 
aplaudir com entusiasmo a bela e disciplinada Bando do Corpo de Bombeiros, por 
ocasião dos concertos que periodicamente dá nesta capital.

Esse melhoramento de que goza o Município é devido não somente à boa vontade 
e esforços constantemente empregados pelo Sr. Intendente nesse sentido; mas 
também à dedicação, às aptidões do Alferes diretor da mesma banda, o qual, com 
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grande trabalho e enorme sacrifício, tem feito, em pouco tempo, que essa banda seja 
considerada uma das primeiras do Brasil”.

Em 1905, Lemos diz que “devido aos esforços de seu director, Tenente Cincinato 
Ferreira de Souza, pôde a banda de Música do Corpo Municipal de Bombeiros 
melhorar ainda as suas condições, durante o ano, sendo os seus concertos muitíssimo 
apreciados pelo público. O instrumental é dos mais aperfeiçoados e à organização dos 
respectivos programas preside um critério estético dos mais seguros”. Ele acrescenta 
que só nesse ano (1905) a Banda dos Bombeiros deu 72 concertos públicos, além de 
outros particulares.

Em 1906 foi contratado como auxiliar do regente Cincinato Ferreira o maestro 
Emilio Bossi. Nesse ano a Banda ofereceu 63 concertos, sendo 27 públicos e 36 
particulares.

Presidente da República
visita os Bombeiros

Belém continuava crescendo e se desenvolvendo. O transporte mais comum para 
as famílias abastadas, cujos filhos iam estudar na Europa, era a carruagem, embora já 
começassem a aparecer os primeiros automóveis. Em 15 de agosto de 1907, os velhos 
bondes puxados a burros seriam substituídos por bondes elétricos.

Nesse ambiente de euforia progressista, Belém recebe em 1º de julho de 1906 a 
visita do Presidente da República eleito, Affonso Penna, que antes de tomar posse, 
realizou viagens, entre maio e agosto, a vários estados do País.

Em Belém, onde desembarcou do paquete “Maranhão”, Affonso Penna desfilou 
em meio a uma cortejo de 40 carruagens, assistiu no dia seguinte, 2 de julho, a uma 
Missa na Catedral, e se dirigiu ao Palácio da Intendência, onde já estava formada 
uma guarda de honra do Corpo de Bombeiros, com sua Banda de Música, que após 
a execução do Hino nacional, tocou dobrados e marchas. Nessa mesma noite (2 de 
julho de 1906) a Banda dos Bombeiros participou de um concerto em homenagem ao 
Presidente, oportunidade em que foi apresentada pela primeira vez a marcha “Affonso 
Penna”, de autoria de Cincinato Ferreira. Sobre esse concerto, assim se pronunciou 
Lemos, tempos depois: “Um dos mais belos concertos públicos foi o realizado em 
julho último, por ocasião da visita do Exmº Sr. Dr. Affonso Penna, então presidente 
eleito da República, tendo sua Exciª se dignado de elogiar a correta interpretação 
dada pela Banda ao programa”.

No dia seguinte (3 de julho), o Presidente e comitiva, levados pelo Intendente 
Antônio Lemos, visitaram o Quartel Central dos Bombeiros e novamente a Banda de 
Música foi destaque no evento.
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Affonso Penna percorreu todo o quartel, inclusive as baias, assistiu a uma 
demonstração técnico-profissional (simulação de corrida para incêndio) e elogiou a 
performance da banda, que animou a visita tanto no Quartel Central como na Sucursal 
da Cremação.

À noite, a companhia de navegação Lloyd Brasileiro, proprietária do navio 
“Maranhão”, que transportava o presidente, ofereceu um coquetel ao seu mais ilustre 
passageiro e às autoridades estaduais e municipais. E mais uma vez a Banda de Música 
estava lá, acomodada num dos luxuosos salões do navio, executando um selecionado 
repertório apropriado para a ocasião.

Em 1907, a Banda de Música dos Bombeiros realizou mais cinco concertos 
públicos, obtendo – segundo Lemos – “unânimes aplausos dos presentes...” 

Em 1908, prossegue Antônio Lemos, “a Banda de Música dos Bombeiros, tão 
conhecida e aclamada, continua obtendo infalível sucesso sempre que se exibe em 
público, já em marcha, puxando o Corpo, já em concertos nos pavilhões públicos e nas 
solenidades oficiais”. Nesse ano seu efetivo era de 44 figuras, achando-se desfalcada 
apenas de um músico de 1ª classe.

Crise da borracha atinge a banda
A partir de 1908/1909, a administração municipal começa a sentir os efeitos da 

chamada “crise da borracha”, que já era mais evidente na administração estadual, com 
a brutal queda da arrecadação.

O Governador Augusto Montenegro ordenara uma radical redução de despesas, 
diminuindo em 400 homens o efetivo da Brigada Militar, extinguindo sua Banda de 
Música e fechando o Conservatório Carlos Gomes, que na época funcionava defronte 
do Corpo de Bombeiros, onde foi depois a Sociedade Artística Internacional (SAI) e 
hoje é a Academia Paraense de Letras (APL). 

Pois também Lemos, à frente da Municipalidade, teve que apertar o cinto, já que 
começava a vislumbrar uma grave crise política que estouraria anos depois. Os cortes 
de despesas foram inevitáveis e a Banda de Música dos Bombeiros foi reduzida de 45 
para 33 músicos, além do regente, sendo dez de 1ª classe, dez de 2ª classe e dez de 3ª 
classe e mais três de pancadaria 

(7)
.

A crise se avolumou, tanto econômica como politicamente e em 1911 o Intendente 
Antônio Lemos viu-se compelido a renunciar ao cargo e à direção de seu partido, 
viajando para o Rio de Janeiro para tratamento de saúde. Era já septuagenário.

Aproveitando-se da ausência do Intendente e de certo tentando atingi-lo nos 
assuntos aos quais mais estava ligado, o Tenente Coronel Henrique Sabino da Luz, 
vogal vice-presidente do Conselho Municipal no exercício da Intendência, extingue a 
Banda de Música dos Bombeiros em 25 de agosto de 1911. E Virgílio Martins Lopes 
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de Mendonça, que substituiu Sabino da Luz no dia 5 de dezembro (1911), através da 
Resolução nº 242 de 30 dezembro manda reformar o Tenente Cincinato Ferreira, o que 
efetivamente entrou em vigor no ano seguinte, no dia 10 de janeiro de 1912 .

Banda de novo reorganizada
Ao que tudo indica a decisão do Coronel Henrique Sabino não foi muito bem vista 

pelo seu sucessor Virgílio Mendonça, que embora inimigo de Antônio Lemos, via na 
Banda de Música do Corpo de Bombeiros um elemento a favor das ações e realizações 
do governo municipal.

Assim foi que, logo depois de nomear para o Comando do Corpo de Bombeiros o 
bacharel Henrique Jorge Hurley, apesar de já ter sido reformado o regente Cincinato 
Ferreira, no dia 5 de agosto de 1912 Virgílio o chama de volta e determina que a Banda 
de Música seja reativada, aproveitando-se os instrumentos e a infra-estrutura que já 
existia.

Devido ao reduzido número de Oficiais, o 2º Tenente José Alípio de Moraes Filho 
passou a acumular o cargo de Inspetor da Banda com o de Secretário, sendo depois 
substituído na segunda função pelo 1º Tenente Paulo Joaquim da Costa Filho.

Logo o Mestre da Banda e o próprio Comandante do Corpo pedem à Intendência 
um aumento do número de músicos para não prejudicar o alto conceito que a banda 
havia granjeado em épocas não muito distantes. Um desses relatórios sobre a Banda 
assim dizia:

“Compõe esta, actualmente, de 23 figuras, inclusive o Mestre, como verá V. Exciª 
no anexo A, número azás deficiente para comportar os elementos indispensáveis à 
manutenção do conceito honroso que goza.

Entretanto, a Banda de Música do Corpo Municipal de Bombeiros, ainda não 
cedeu a outrem a primazia que sempre teve, e continua attrahindo aos lugares onde 
dá concertos pessoas que se não abalançariam para ouvir o resultado comum de uma 
charanga organizada dentro de tão escasso limite. Quem a ouve tem a impressão de 
que nella estão reunidos todos os elementos de que carece uma banda que se propõe 
à execução de peças do valor das que formam seu vasto repertório”.

Começa nessa época um período de lutas políticas e revoluções, restando desse 
tempo pouquíssima informação sobre a Banda de Música.

Em 1917 era diretor da Banda de Música o 2º Tenente Themístocles dos Santos Bruce, 
um amazonense de Itacoatiara. “Era um analfabeto, carrancista* como um capataz de 
engenho do Brasil colonial...” descreveu-o o Tenente Drago, acrescentando: “Desenhava 
o nome... Não lia os conteúdos alfabéticos, mas lia bem música e tinha o dom de decorar 
a instrumentação das peças que regia, a ponto de sentir, de ouvido, quando um músico 
deixava de tocar ou tocava mal alguns compassos ou trechos da partitura”.
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Apesar dos seus quase 100 anos, quando falou para a primeira edição deste livro, 
Drago ainda conseguia lembrar, nome por nome, a formação da Banda dos Bombeiros 
na época:

Regente: 2º Tenente Themístocles dos Santos Bruce;
Mestre: 1º Sargento Orestes José Ribeiro;
Contramestre: 2º Sargento Adolfo Perez (espanhol que tocava saxofone e que ao 

morrer, ainda na ativa, foi substituído por José Victor Travassos de Arruda).
1º clarinete: Domingos Ceciliano da Costa, piauiense;
2º clarinete: Júlio Pereira Domício, natural da Paraíba e cujo verdadeiro nome era 

Júlio Pereira do Ó Messias. (A deturpação para Domício foi por erro do responsável 
pela escrituração do quartel na época).

1º bombardino: José Victor Travassos de Arruda, também paraibano;
Barítono: Jesus Iglesias, outro espanhol, avô do ex-vice governador (já falecido) 

Hermínio Calvinho Filho.
1º trombone: João Gomes de Souza, paraense;
2º trombone: Narciso (de tal...), paraense;
3º trombone: José Cesário de Souza;
Trombone auxiliar: Marcos Quintino Drago (que deu essas informações, em 1998, 

com 99 anos de idade e faleceu aos 104 anos).
1ª trompa: Francisco Xavier Souza, maranhense;
2ª trompa: Francisco Gomes da Silveira, cearense;
Trompa auxiliar: José Botelho, também cearense;
1º contrabaixo (ou tubista) em Dó: Manoel de Nazaré Farias, paraense;
2º contrabaixo (em Si bemol): André Barros, paraense;
3º contrabaixo (em Mi bemol): Raimundo Severiano do Matos Costa;
1º saxofone tenor: André Ferreira, baiano, que era também o arquivista da banda.
Baterista (bumbo): Luiz de Freitas, do Rio Grande do Norte;
Caixa (tarol): Adolpho Seara, espanhol,
Pratos: um cearense de prenome José.

Tal como o efetivo, a Banda atravessava um período de penúria e a única coisa 
que amenizava a situação eram as apresentações particulares que os músicos faziam, 
inclusive no Arraial de Nazaré, durante as festividade de Nossa Senhora, em outubro, 
como explica Drago em suas “Reminiscências”:

“... a norma usada com os contratos da banda era a seguinte: da importância total 
era tirado um terço para a caixa de música, para suas respectivas despesas, e os dois 
terços restantes eram distribuídos proporcionalmente com os músicos, de acordo com 
as classificações.

Na festividade Nazarena, no primeiro dia após o Círio, a Corporação dava um 
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abono. No segundo domingo dava outro e após terminar a Festa, pagava o restante. 
Mas no ano de 1920, os oficiais comeram tudo... se locupletaram, e os músicos tocaram 
de graça, sem ao menos receberem a quantia de 100 réis para tomar um café, que era 
o quanto custava naquele tempo a xicrinha...”

Moraes Rego reporta, sem maiores detalhes, em sua “Resenha Histórica” que na 
noite de 5 de maio de 1929, a bordo do navio “Lobão”, a “jazzband” dos Bombeiros 
seguiu para Cametá, a fim de participar de uma festa. 

Em 6 de agosto de 1932 a Banda de Música vai ao aeroporto de Belém para a 
despedida de um contingente de militares paraense que se prontificaram a lutar na 
Revolução Constitucionalista.

Em 1934, o diretor da Banda de Música, Themístocles dos Santos Bruce, já era 
Capitão.

No dia 19 de janeiro de 1935 a “jazzband” seguiu de navio para Manaus, onde 
ofereceu diversos concertos, só retornando a Belém em 7 de fevereiro.

Mas a fama dos músicos Bombeiros não se limitava apenas ao Pará ou às fronteiras 
do Brasil. No dia 20 de dezembro de 1935, a “jazzband” do Corpo de Bombeiros embarca 
no navio “Oiapoque” para Cayenne, capital da Guiana Francesa, onde participou de 
uma série de apresentações. Retornou a Belém em 9 de janeiro de 1936.

Em 1942 o Diretor da Banda de Música já era o 2º Tenente Joventino Ponde (ou 
Ponce) Leão e a Banda contava com nove músicos de 1ª classe, onze de 2ª classe e 21 
de 3ª classe. Essa divisão de músicos por classe só termina em 18 de maio de 1946, 
quando o Decreto estadual nº 535 – nessa época, de 1944 a 1948, os Bombeiros faziam 
parte da Força Pública estadual – mandou equiparar os músicos de 1ª, 2ª e 3ª classes 
às graduações de 1º, 2º e 3º Sargentos.

No final dos anos 50, uma série de dificuldades administrativas faz com que a 
Banda quase seja extinta novamente. Não chegou a isso, mas curtiu um longo período 
de inatividade – mais de dez anos - até que a Portaria Municipal nº 10, de 14 de 
janeiro de 1966, do então Prefeito municipal Oswaldo Sampaio de Mello – Stélio 
Maroja só assumiria o cargo em 31 de janeiro – contrata o Maestro Capitão Manoel 
Belarmino Costa para reorganizar, preparar e ensaiar a Banda de Música do Corpo de 
Bombeiros. A Lei municipal nº 5.080 de 23 de fevereiro de 1966 oficializou a nova 
Banda de Música da Corporação, constituída de um Sub-Tenente contramestre, dez 1º 
Sargentos, dez 2º Sargentos e nove 3º Sargentos, todos músicos. Foram memoráveis, 
nessa época, alguns concertos realizados na cidade, dentre os quais até hoje se tem 
registro dos apresentados na extinta Televisão Marajoara, Canal 2, a primeira emissora 
de televisão do Pará, pertencente aos Diários e Emissoras Associados.

Posteriormente, em 1971, com a legislação que incorporou os Bombeiros na 
Polícia Militar, as Bandas de Música foram unificadas. Até 1984, a Banda PM/BM 
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ficou sediada no Quartel dos Bombeiros, quando então o Comando Geral da PM 
decidiu ampliar a Banda, mandando realizar um concurso público para preenchimento 
de vagas de músico. Nesse mesmo ano a sede da banda mudou-se do Quartel dos 
Bombeiros para o Quartel do 2º Batalhão de Polícia Militar (batalhão Tiradentes), na 
Rua Gaspar Viana esquina com Av. Assis de Vasconcelos.

A fase atual, “Os Tropicais” e 
a “Banda CBM”

Após a desincorporação dos Bombeiros da Polícia Militar, em abril de 1990, o 
Comandante Geral, Coronel BM Raimundo Nonato Costa tomou, em 6 de março de 
1991, as primeiras providências para mais uma vez reativar a Banda, que na transição 
da PM/BM mais uma vez estava quase parada. Mas o Cel Nonato foi substituído no 
Comando Geral, ainda em março de 1991, pelo Coronel BM Gilberto Fernandes de 
Souza Lima, a quem coube, a partir de 26 de março, o mérito de relançar a Banda nos 
moldes que ainda hoje ela conserva.

Foram recrutados 57 músicos que durante três meses freqüentaram o Curso de 
Formação de Sargento (CFS), ao mesmo tempo em que era contratado o Capitão 
Antônio da Costa Franco, oficial músico da reserva da PM do Amazonas, que logo 
iniciou os ensaios, auxiliado pelo Contramestre 2º Tenente Milton César Viégas de 
Melo. Muitos desses músicos freqüentaram também aulas na Escola de Música da 
Universidade Federal do Pará e na Fundação Carlos Gomes, onde compunham a Big 
Band da referida fundação, com o objetivo de se aprimorar para o grande relançamento 
da banda, o que ocorreu em 20 de novembro de 1992, no palco do Teatro Margarida 
Schiwazzappa, do Centro Cultural Tancredo neves, CENTUR. Quase um ano antes 
desse relançamento, em 9 de janeiro de 1992, A Banda de Música do Corpo de 
Bombeiros gravou um disco long-play (Lp) com o Hino do Pará, Hino do Soldado 
do Fogo, vários pout-pourri populares e regionais e um dobrado em homenagem ao 
Governador da época, Jader Barbalho, que foi o grande incentivador da empreitada.

Compunham as Banda do CBMPA na época da gravação do Lp, dois Oficiais e 57 
terceiros Sargentos, assim discriminados por funções ou instrumentos:

Regente: Capitão BM Antônio Costa Franco;
Contramestre: 2º Tenente Milton César Viégas de Melo;
Instrumentistas:
- Flautas: Sargentos Cardoso, Vila Nova e aluno-Sargento Ivo;
- Requintas: Sargentos Barros e Clêudison;
- Clarinetas: sargentos Adir, Furtado, Maia, Elias, Silas, Rocha, Oliveira, Carmo, 

Vieira, Filho, Chaves e Negrão;
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- Saxofones altos: Sargentos Paiva, Rufino e Fonseca;
- Sax tenores: Sargentos Joáes, S. Barros, Júnior e Ribeiro;
- Sax barítono: Sargento Jofre;
- Trompetes: Sargento Delatuche (solista), Márcio, Jerson, Rodrigues, Gonçalves 

e Chermont;
- Trompas: Sargentos Alves, Nascimento, Palheta e Jessé;
- Trombones: Sargentos Augusto, Macedo, Clérison, Guedes, Lopes e Leônidas;
- Bombardino: Sargento Saldanha;
- Barítono: Sargento Edmar;
- Contrabaixos: Sargentos Davi, Cruz, Cabral, Natividade, Gilvandro e Araújo;
Percussão: Sargentos Moura, Aldemiro, Fernando, Ulisses, Sena, Feio, Gama e 

Azevedo.

Atualmente a Banda de Música está sediada no Quartel do Comando Geral 
e responde à batuta do Major BM músico Adir Guimarães Farias. Vários de seus 
integrantes têm hoje curso superior de Música, com especialização em regência, 
banda, coral e orquestra.

Em 1993, aproveitando os Cabos e Soldados da Corporação que tinham 
conhecimentos básicos de iniciação musical, foi criada a Banda de Música da Escola 
de Formação de Oficiais (EFO), que chegou a ter 32 integrantes e depois passou para 
o Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE), sob a regência do 
então Subtenente Davi Abrahão Moraes Soares. Essa banda, meio que alternativa, não 
tinha instrumentos próprios e se apresentava, mediante convênio, com instrumentos 
cedidos pelo Colégio Lauro Sodré, Escola Técnica Federal do Pará ou Igreja Assembléia 
de Deus. Com o passar dos anos, foi desativada.

Da mesma forma, em 1995, foi criada a Banda de Música do 2º Grupamento de 
Incêndio (hoje 2º Grupamento de Bombeiros Militar) em Castanhal, com 22 músicos, 
sob a regência do 1º Sargento Salomão Couto Furtado. Também funcionava com 
instrumentos emprestados e não prosperou.

Ainda em 1992 também foi criado o conjunto musical “Os Tropicais”, formado 
por elementos da Banda de Música do CBMPA, mas voltado para execução de músicas 
populares, para apresentação em show e bailes dançantes.

A formação original do conjunto “Os Tropicais” era:
Teclado: Aluno-Sargento César;
Guitarra; Aluno-Sargento Denis;
Baixo-corda: Sargento Davi;
Bateria: Sargento Mendonça;
Vocais: Sargentos Ezequial Soares, Davi Silva, Davi Abrahão, Jofre Reis, Manoel 

Soares, Adjair Brígida e Thiago Magalhães.         
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No ano 2000, no comando do Coronel BM José Cupertino Corrêa, quando se 
preparavam para gravar seu primeiro CD, “Os Tropicais” tiveram que trocar de nome, 
por imposição da gravadora (Studio Tranzatape), já que existia já outra banda com o 
nome idêntico. Foi adotado então o nome “Banda CBM”.  No CD, aparecem como 
produtor executivo o próprio Cel Cupertino; diretor, o Major BM Fonseca, Produtores 
musicais: Jocel Penafort (violão) e Mauro Pacífico (também violão e contrabaixo); 
Metais, Daniel Delatuche (trumpete) e Esdras Azevedo (sax tenor e soprano); Bateria: 
Mariano Primo; Percussão: Airton Paraguai; Guitarra e banjo: Azanias Barbosa; e os 
cantores: Josiel Carvalho, Daniel Delatuche, Mauro Pacífico, Azanias Barbosa e Jocel 
Penaforte.    

NOtAs dO CAPÍtulO 15
1 Cruzadas - movimentos militares, de caráter parcialmente cristão, que partiram da Europa 

Ocidental e cujo objetivo era colocar a Terra Santa (nome pelo qual os cristãos denominavam 
a Palestina) e a cidade de Jerusalém sob a soberania dos cristãos. Estes movimentos estenderam-
se entre os séculos XI e XIII.

2 Luiz XIV - Louis de Bourbon (5 de Setembro de 1638 - 1 de Setembro de 1715), conhecido 
como “Rei-Sol”, foi o maior monarca absolutista da França, e reinou de 1643 à 1715.

3 Francisco Solano López - (24 de Julho de 1827 a 1 de Março de 1870) foi presidente da 
República do Paraguai e iniciou em 1864 a Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança (Brasil, 

Argentina e Uruguai).

4 Cincinato Ferreira de Souza (São Luiz, 1868 – Belém, 1959) teve sua obra musical estudada 
por Vicente Salles em “Música e Músicos do Pará”, edição do Conselho Estadual de Cultural, 

em 1970. 

5 Autor do Livro “A Desfolhar Saudades”, uma biografia de Tonheca Dantas, que segundo seu 
biógrafo morreu em 1940, em sua terra natal.

6 Projeto de Lei parcialmente transcrito por Antônio lemos em seu                                          
 Relatório de 1905.

7 Conjunto de instrumentos de percussão em                                                                          
 bandas filarmônicas.
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Durante quase 19 anos – de 15 de setembro de 1971 a 21 de 
abril de 1990 – o Corpo de Bombeiros esteve vinculado 
à Polícia Militar, inicialmente sob um comando único e 

a partir de 1974 como uma unidade administrativa, com comando 
e quadros próprios, mas subordinado ao Comando Geral da PM.

Quais os motivos que levaram os Bombeiros a ingressar na 
PM?

Das vezes anteriores em que o Corpo esteve vinculado à 
Força Pública, ao Regimento estadual e a outras denominações 
que já teve a Polícia Militar, os motivos eram quase sempre os 
mesmos: divergências políticas entre os governos da província e 
da municipalidade, entre o Estado e a Prefeitura de Belém, ou a 
necessidade de dar aos Bombeiros uma formação militar, que só 
o Estado tinha condições, através de sua milícia.

Em 1971, entretanto, foi diferente. O Brasil estava em pleno 
regime militar, iniciado em 31 de março de 1964 e que ganhou 
conotações mais duras a partir de 1968, com o Ato Institucional 
nº 5 (o AI-5).

Por força da Constitucional Federal, já emendada em 1967 
e novamente alterada pelo AI-5, de 13 de dezembro de 1968, e 
de acordo com o Decreto-Lei nº 667 

(1)
, de 2 de julho de 1969, 

assinado pelo Presidente militar Arthur da Costa e Silva, as 
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros em todo o País foram 
reorganizados, passando a um comando único, estadual é verdade, 
mas “sob controle e coordenação” do Governo Federal, do Estado 
Maior das Forças Armadas (Ministério do Exército, Inspetoria 
Geral de Polícias Militares e Corpos de Bombeiros – IGPM e 
Comandos Regionais do Exército). Os Governadores estaduais 
eram obrigados a nomear para o comando da PM oficiais superiores 
do serviço ativo do Exército – preferencialmente Coronéis – e nas 
cidades onde os Bombeiros não fossem estaduais, deveriam ser 

Capítulo 16
 Bombeiros na PM
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incorporados à Polícia Militar para continuarem com suas prerrogativas de militares. 
Ou passariam a ser uma organização civil, sem direito ao uso da farda, emblemas, 
insígnias, postos e graduações.

Afora essa motivação, que era de caráter nacional, o Cel BM/RR Gilberto Fernandes 
de Souza Lima, ex-Comandante Geral do CBMPA, aponta outras motivações locais 
para a incorporação dos Bombeiros à PMPA:

“O prefeito era o coronel Nélio Lobato 
(2)

, que ficou famoso pela mão fechada. 
Queria a todo custo cortar despesas da Prefeitura para melhor administrar a cidade – 
aliás, foi um excelente administrador – e que de repente viu a sua frente a oportunidade 
de se desfazer do Corpo de Bombeiros, alegando que os cofres municipais não tinham 
mais condições de sustentá-lo.

O Comandante era o Coronel Paulo Pereira da Silva, que foi chamado à 
Prefeitura e, na volta, reuniu os oficiais para uma consulta. Só havia duas opções: 
ou os Bombeiros serem incorporados à Polícia Militar, ou serem transformados numa 
repartição civil, perdendo a prerrogativa de militar. Optamos pela incorporação na 
PM. O Governador, à época, era o engenheiro Fernando Guilhon 

(3)
, que prontamente 

aceitou os Bombeiros como parte integrante da Polícia Militar...”
Em 24 de março de 1970 o Governo do Estado publicou o Decreto-Lei nº 188 

dispondo sobre “a reorganização da Polícia Militar do Estado integrada por elementos 
da Guarda Civil do Estado do Pará e da Polícia Marítima e Aérea da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública”. No preâmbulo nenhuma referência, mas no seu Artigo 
2º esse DL se refere assim à encampação dos Bombeiros:

“Artigo 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a providenciar a integração à 
Polícia Militar do Estado do Corpo de Bombeiros do Município de Belém e da Guarda 
Rodoviária do Departamento de Estradas de Rodagem do Pará mediante decreto, desde 
que consulte os interesses do serviço público e dos órgãos competentes”.

No dia 29 de junho de 1971, através da Lei municipal nº 6.873, o Prefeito Nélio 
Lobato autorizava o Poder Executivo Municipal a transferir para o Governo do Estado 
os serviços dos Bombeiros. No seu Artigo 3º essa Lei já preceitua que “a cessão 
(dos serviços) não importa em transmissão do direito de propriedade” (dos imóveis 
ocupados pelos Bombeiros, que continuavam bens patrimoniais do Município).

Outro decreto do Prefeito Nélio Lobato, o de nº 13.156/71, efetiva a transferência 
do CMB para o Estado. E a 15 de setembro de 1971 o Decreto estadual nº 7.682 
do Governador em exercício, Coronel Newton Barreira, recebe efetivamente os 
Bombeiros na PM 

(4)
.

O Decreto municipal nº 13.156/71, nos seus artigos 3º e 4º, também estabelecia 
parâmetros para a transferência dos serviços de Bombeiros, e dos bens móveis, mas 
sem transferir a propriedade dos imóveis por eles ocupados:

“Artigo 3º - Ficam igualmente transferidos para o patrimônio do Estado do Pará 
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todos os bens móveis de uso do CMB, os quais serão entregues mediante termo do 
qual constem qualidades, características e estado.

Artigo 4º - Fica cedido ao Governo do Estado o prédio ocupado pelo CMB para 
manutenção de seus serviços, ressalvado, entretanto, que essa cessão não importa em 
transmissão do direito de propriedade”.

Por isso se conclui que o prédio do antigo Quartel do Comando Geral (QCG), da 
Rua João Diogo, é ainda hoje patrimônio do Município de Belém.

Dias difíceis
Não há maiores informações, ao longo da história, de como os integrantes da Força 

Pública encararam as inúmeras incorporações e desincorporações dos Bombeiros. 
Mas em 1971 os “soldados do fogo”, como eram apelidados os Bombeiros, foram 
recebido como “intrusos” na Polícia Militar, segundo depoimentos dos Coronéis BM/
RR Raimundo Nonato da Costa e Gilberto Fernandes de Souza Lima, ambos Tenentes 
na época, e mais tarde Comandantes Gerais do CBMPA.

Além de perderem algumas vantagens e gratificações, “os Bombeiros eram 
tratados como filhos bastardos. Sem nenhuma formação policial, eram obrigados 
a tirar serviço de Polícia. Desde Oficial ou Superior de Dia até comandar ações 
tipicamente policiais. Até foi criada uma Companhia de Bombeiros destinada ao 
policiamento de praças e logradouros de Belém, fugindo completamente à nossa 
formação profissional...” afirma o Coronel Nonato.

“O orçamento era um só e como nós, Bombeiros, chegamos depois, para nós só 
ficavam as sobras. Tínhamos que nos contentar com o que nos mandavam, muitas 
vezes material inadequado para os serviços de bombeiro, porque comprados por 
oficiais da PM, sem a nossa participação...” acrescenta o Coronel Gilberto.

Lembra o Coronel Gilberto que na época Oficiais e Praças Bombeiros tiveram que 
participar, lado a lado da PM, de operações policiais que se tornaram famosas como 
a caçada ao “Bando da Veraneio”, que foi desbaratada e da qual faziam parte vários 
soldados da PM e dos Bombeiros, todos sumariamente expulsos da Corporação.

É dessa época também a revolta popular que ficou conhecida como “Guerra da 
Poeira”, na gestão do Prefeito Otávio Cascaes, quando a população dos subúrbios de 
Belém, sobretudo ao longo da recém aberta Avenida Pedro Álvares Cabral 

(5)
, ergueu 

barricadas paralisando parte da cidade e exigindo asfalto para acabar com a poeira que 
causava sérios danos à saúde. Os Bombeiros estavam do lado do povo e iam todos os 
dias esguichar água para amenizar o problema.  

Logo depois da encampação do CMB pela PM, um jovem Oficial Bombeiro, 
maranhense de origem, mas que anos mais tarde viria a comandar a Corporação, foi 
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chamado pelo Exército para atuar no episódio da Guerrilha do Araguaia. Era o então 
Tenente José Ribamar Matos, que tinha Curso de Sobrevivência na Selva e que foi 
também sub-Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar em Marabá. Poucos anos 
mais tarde comandaria outra operação policial, a “Caçada a Quintino”, o famoso 
pistoleiro Antônio Quintino Lira, uma espécie de “Hobin Hood” do nordeste do Pará, 
que mandava e desmandava e fazia suas próprias leis nas zonas rurais de Ourém e 
Viseu. Quintino acabou morto em janeiro de 1985.

O Oficial BM Ribamar foi também um dos pioneiros na implantação do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM (CEFAP) no Outeiro, onde fixou 
residência após deixar o Comando Geral do CBMPA em novembro de 1995.

A partir da Lei estadual nº 4.521 de 20 de julho de 1974, chamada Lei de 
Organização Básica (LOB) da PM, que considerou o Corpo de Bombeiros como uma 
unidade administrativa dentro da PM, com funções específicas e quadro de acesso 
próprio, foi criado também um Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), nomeado 
pelo Comandante Geral da PM, medida que, se não vinha resolver os problemas 
existentes no seio da Corporação, pelo menos serviu para encaminhar a quem de 
direito uma série de reivindicações do Corpo de Bombeiros, uma das quais – e a mais 
importante – foi atendida no final do Governo Guilhon, com a chegada a Belém de 
novas viaturas operacionais.

“Mas até nisso – explica o Coronel Nonato – nossa dependência administrativa 
do Comando da PM nos criava problemas. Primeiro, mandaram um oficial PM 
– na época o Capitão Teodósio – à Alemanha para fechar a compra das viaturas, 
ignorando os oficiais Bombeiros que tinham conhecimento técnico específico sobre 
o assunto. Depois, compraram umas viaturas muito grandes, que não cabiam no 
quartel e tiveram que ficar por longos meses nos galpões da Companhia das Docas, 
até adaptarmos uma parte da quadra de esportes, que foi transformada em garagem 
coberta, para receber essas viaturas”.

 Vários oficiais foram punidos, na época, porque passando por cima do CCB, 
iam direto ao Comando Geral da PM manifestar seu descontentamento e fazer suas 
reivindicações, sobretudo na época de promoções, nas quais os Bombeiros eram 
discriminados, afirmaram os dois Coronéis, que estiveram unidos na linha de frente da 
luta junto ao então Comandante Geral da PM, Coronel de Exército Douglas Farias de 
Sousa, para a criação de quadros de acesso diferenciados, nos quais as prerrogativas, 
vantagens e tempos de serviço dos Bombeiros fossem respeitados.

Conflitos à parte, foi durante o tempo em que esteve subordinado à PM que o 
Corpo de Bombeiros começou a se expandir e viu serem criados o 1º Grupamento 
de Incêndio (1974), o 1º Subgrupamento de Incêndio (1977) em Santarém; o 2º 
Grupamento de Incêndio (1981) em Castanhal; e o 2º Subgrupamento de Incêndio 
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(1985) em Marabá 
(6)

.     
No segundo semestre de 1980 o então Comandante do CCB, Coronel BM Acindino 

Silva e Souza teria se recusado a passar o cargo para o oficial designado como seu 
sucessor, o Tenente Coronel BM Joel João Coelho Rezende, a quem não via com bons 
olhos. Para sanar o impasse, o Comando Geral da PM designou como comandante do 
CCB o Coronel PM Hercílio Amarante de Oliveira (7). Estranho aos quadros do CCB, 
foi uma espécie de intervenção – a primeira – da PM nos Bombeiros.

Em 8 de novembro de 1982 o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar comemorou 
(na data errada) seu centenário com a presença do então Governador Alacid Nunes

(8)
 

e do Prefeito Lorewal Rei de Magalhães. Era Comandante Geral da PM o Coronel 
Artagnan Amorim Sobrinho e comandava o CBPM o Tenente Coronel BM Joel João 
Coelho Rezende, conforme placa afixada à entrada do antigo QCG.

Tombamento do QCG
No dia 15 de dezembro de 1982 o prédio do Corpo de Bombeiros foi tombado pela 

Coordenadoria do Patrimônio Histórico da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo 
do Estado. Assim diz o Diário Oficial:

Tombamento
Base Legal: Lei nº 4.855 de 03 de setembro de 1979
Bem: Prédio eclético que abriga o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 

Estado, situado à Rua João Diogo, nº 246, esquina da Av. 16 de Novembro, em Belém 
do Pará.

Processo: nº 0993 de 14 de maio de 1981.
Tombo: Livro nº 1 – Tombo arqueológico, etnográfico, científico, paisagístico 

e turístico. E nº 2 – Tombo histórico pertencente à Coordenadoria do Patrimônio 
Histórico, Artístico e Científico da SECDET.

 

Desincorporação
Entre 1980 e 1985 os Bombeiros tiveram também uma seção de Combate a 

Incêndio no bairro da Sacramenta, na esquina da Av. Dr. Freitas com a Av. Senador 
Lemos, com a frente para o antigo mercado municipal do bairro e que foi desativada 
para construção da Unidade Municipal de Saúde, esta com a frente para a Av. Senador 
Lemos.

Em 18 de julho de 1985, a Lei estadual nº 5.230 autoriza o aumento do efetivo do 
CCB para 643 homens, sendo 47 oficiais e 596 praças.

Apesar de ver atendidas algumas reivindicações e de ter registrado um crescimento 
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sem precedentes, o Corpo de Bombeiros continuava sem autonomia para atender suas 
necessidades mais elementares. “Os quartéis não tinham como comprar um rolo de 
papel higiênico, sem mexer com toda a burocracia da PM”, comentou o Cel Gilberto, 
“e isso fazia crescer entre a oficialidade um desejo de separação”.

Nessa época o então Major Nonato deixa o comando do 1º Grupamento de 
Incêndio e vai, por algum tempo, como Assessor de Defesa Civil, para a Secretaria 
de Planejamento do Estado, onde descobre que parte dos recursos orçamentários 
destinados aos Bombeiros eram aplicados na Polícia Militar.

Isso foi motivo de cobranças ao Comando Geral da PM (Coronel PM Aílton 
Carvalho Guimarães) e de muitas dores de cabeça para o Major Nonato, que começou 
a articular a separação, primeiramente com a desvinculação orçamentária. Em 29 de 
julho de 1987, já como Tenente Coronel, Nonato assumia o Comando do Corpo de 
Bombeiros (CCB) da Polícia Militar.

Começava, nessa época, em todo o País, o movimento popular por uma nova 
Constituição e uma comissão de oficiais alertada por colegas de outras corporações 
coirmãs do Rio de Janeiro e do Distrito Federal, as duas únicas que nunca tiveram 
incorporadas à Polícia Militar, iniciou contatos políticos para obter na Constituição 
que se anunciava uma norma que contemplasse a desincorporação dos Corpos de 
Bombeiros das Polícias Militares.

Promulgada a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, restava trabalhar 
para incluir na Constituição Estadual, que também estava em discussão, normas que 
autorizassem a separação.

Comissões de oficiais Bombeiros começaram um lobby junto a deputados 
estaduais, na Assembléia Legislativa, manifestando suas aspirações e o Comandante 
do CCB, TCel Nonato apresentou ao Presidente da AL, deputado Mário Chermont, e ao 
deputado Agostinho Linhares, autor da minuta 

(9)
 do Anteprojeto de desincorporação, 

o documento “CB-Autonomia – Em prol da Emancipação do Corpo de Bombeiros no 
Estado do Pará”.

Este documento apresentava as razões históricas pelas quais os Bombeiros não 
poderiam mais continuar subordinados à Polícia Militar e apresentava aspectos 
relacionados com a estrutura organizacional, efetivo e uma avaliação de custos e 
vantagens decorrentes da emancipação, além da posição legal do Corpo diante da 
nova Constituição Federal.

“O Corpo de Bombeiros não é um órgão policial; está para a Defesa Civil assim 
como a Polícia Militar está para a Defesa Interna e as Forças Armadas, para a 
Segurança Nacional. São campos distintos e inconfundíveis da Segurança Pública”, 
afirma o documento logo no seu preâmbulo, acrescentando depois que “não se tem 
notícia de que em qualquer outro país do mundo, com exceção do Brasil, os Corpos 
de Bombeiros sejam subordinados a órgãos policiais...”
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Em 5 de outubro de 1989 foi promulgada a nova Constituição estadual, que 
finalmente autorizava a desincorporação. Só faltava marcar a data.

Segundo o Cel Nonato, vendo que ia perder o Corpo de Bombeiros, o Comando 
Geral da Polícia Militar passou a criar uma série de obstáculos para a separação, o 
que obrigou os Bombeiros a procurarem a SEPLAN para obter de pronto a separação 
orçamentária para 1990.

Com recursos garantidos, os Bombeiros passaram a viver uma contagem regressiva 
para a separação BM/PM, que foi marcada para o dia 21 de abril, dia de Tiradentes, 
patrono da Polícia Militar.

No dia 19 de abril o Governador Hélio Gueiros assina o Decreto nº 6.781 
disciplinando a desvinculação (10) e no dia 21 de abril foi efetivada a desincorporação, 
durante solenidade realizada diante do quartel do antigo Batalhão de Trânsito da PM, 
que já fora a Sucursal dos Bombeiros na época de Antônio Lemos, na Av. Alcindo 
Cacela esquina com Rua Fernando Guilhon, na Cremação.

Promovido a Coronel, o até então  TCel Nonato se torna o primeiro Comandante  
Geral do CBMPA, função que ocupa até março de 1991, quando o então novo 
Governador, Jader Barbalho, nomeia Comandante Geral o Cel BM Gilberto.

Com a desincorporação dos Bombeiros da Polícia Militar, continuou existindo na 
Corporação um Quadro de Bombeiros em extinção, destinado àqueles Oficiais que na 
época da autonomia preferiram continuar nos quadros da PM para não perder alguns 
direitos adquiridos.

No final de 1997, quando da elaboração da primeira edição deste livro, faziam 
parte desse quadro em extinção três Tenentes Coronéis, um Major e um Capitão, hoje 
todos na reserva. 

NOtAs dO CAPÍtulO 16
1 Trechos desse Decreto-Lei, na parte que se refere aos Bombeiros, na seção                                    

de “Anexos”.

2 Nélio Dacier Lobato, Coronel do Exército, empossado Prefeito de Belém                                
em 23 de março de 1971.

3 Fernando José de Leão Guilhon, engenheiro, eleito indiretamente pela Assembléia              
Legislativa em 3 de outubro de 1970 e empossado em 15 de março de 1971.

4 Ver íntegra desse Decreto nº 7.682 na seção                                                                                    
de “Anexos”

5 Antes de ser aberta a Avenida Pedro Álvares Cabral, lá existia um ramal destinado 
ao transporte de carga da Estrada de Ferro de Bragança, que ligava o cais do porto ao 

Entroncamento, mesmo traçado da avenida hoje. 

6 Ver detalhes da criação de cada unidade no Capítulo 17                                                          
 “Os Bombeiros hoje”.

7 O Cel Amarante foi assassinado em uma tentativa de assalto em abril de 2005 e num última 
homenagem, seu corpo foi levado à sepultura numa viatura do CBMPA, o ABSR-01.

8 Alacid da Silva Nunes, Major do Exército, foi o segundo Governador do Pará após a 
Revolução de Março de 1964, ainda eleito pelo voto popular. O primeiro foi Jarbas 

Passarinho. Alacid governou de 31 de janeiro de 1966 a 15 de março de 1971.

9 Minuta do Anteprojeto na seção                                                                                                 
de “Anexos”.

10 Integra desse decreto na seção                                                                                                  
de “Anexos”.
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Com a promulgação da Constituição estadual de 05 
de outubro de 1989, o então Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado do Pará se emancipou, ganhou 

autonomia e novo regime jurídico, subordinado diretamente ao 
Governo do Estado, com a denominação de Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Pará.

A nova Constituição também unificou o Comando do 
CBMPA com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, até então 
vinculada à Secretaria de Planejamento, passando o Comandante 
do CBMPA a ser também titular da CEDEC.

Com a nova denominação e novo regime jurídico, os 
Bombeiros viram também ampliadas suas atribuições. O Artigo 
nº 200 da nova Constituição estadual 

(1)
 enumera uma série de 

atribuições dos Bombeiros, que foram mais detalhadas na Lei 
de nº 5.731 (Lei de Organização Básica 

(2)
 do CBMPA), de 15 

de novembro de 1992, aprovada pela Assembléia Legislativa e 
sancionada pelo Governador Hélio Gueiros, e que com pequenas 
alterações está em vigor até hoje.

No Título I, Generalidades, Capítulo Único, estão definidas a 
destinação, missões e subordinação do CBMPA

Art. 1º - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, é 
uma Instituição permanente, Força Auxiliar e Reserva do Exército, 
organizado com base na hierarquia e disciplina militar, subordinando-
se diretamente ao Governador do Estado, em conformidade com o § 
6º do art. 144 da Constituição Federal e art. 200 da Constituição do 
Estado do Pará, competindo-lhe realizar os serviços específicos de 
Bombeiros em todo o território do Estado do Pará.

Art. 2º - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará realizar:

I - Planejar, coordenação e execução de atividade de Defesa 
Civil;

Capítulo 17
 O Corpo de Bombeiros hoje



18�

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

II - Serviço de prevenção e extinção de incêndios;
III - Serviços de busca e salvamento de pessoas e bens;
IV - Socorro de emergência;
V - Perícia de incêndios e explosões;
VI - Serviço de guarda-vidas em praia e balneários;
VII - Proteção e prevenção de acidentes e incêndios marítimos e fluviais;
VIII - Proteção e prevenção contra incêndios florestais;
IX - Atividades e pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção de produtos e 

processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio 
e pânico;

X - Atividades de segurança contra incêndio e pânico com vistas à proteção de 
pessoas, dos bens públicos e privados, incluindo a proteção de locais, o transporte, o 
manuseio e a operação de produtos perigosos;

XI - Atividades de proteção contra incêndio, com vistas à proteção ambiental;
XII - Socorros nos casos de sinistro, calamidades públicas, catástrofes, sempre 

que haja ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminentes perigo 
de vida.

Art. 3º - O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado, o qual é o seu Comandante Supremo.

Art. 4º - O Comando, a administração e o emprego da Corporação são da 
competência e responsabilidade do Comandante Geral da Corporação, assessorado 
e auxiliado pelos Órgãos de Direção.

Estrutura
Atualmente, o CBMPA, de acordo com a LOB, que já sofreu algumas alterações 

em relação ao texto original, obedece à seguinte estrutura, com órgãos de Direção 
Geral, Direção Setorial, de Apoio e de Execução.

DIREÇÃO GERAL (comando):
Comandante Geral e Coordenador Estadual de Defesa Civil. 
Sub-Comandante Geral e Chefe do Estado Maior Geral (EMG). O Estado Maior 

Geral compreende:
1ª Seção (BM/1) - Assuntos de pessoal e legislação;
2ª Seção (BM/2) - Assuntos relativos a informações;
3ª Seção (BM/3) - Assuntos de instrução e ensino;
4ª Seção (BM/4) - Estatísticas, logística, planejamento administrativo e 

orçamentação;
5ª Seção (BM/5) - Assuntos de relações públicas, cerimonial e imprensa;
6ª Seção (BM/6) - Serviços técnicos.
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DIREÇÃO SETORIAL (administração):
Diretorias: 
- Finanças – DF;
- Pessoal – DP (Criada pelo Decreto nº 2.097 de 22 de junho de 1998);
- Apoio Logístico – DAL (Criada em março de 1998);
- Ensino e Instrução – DEI (Criada pela Lei estadual nº 5.731 de 15 de dezembro 

de 1992, mas só ativada em 12 de agosto de 1994);
- Serviços Técnicos – DST (Criada em janeiro de 1995, englobando o Centro de 

Atividades Técnicas, seu órgão executor, que foi criado pela Lei estadual nº 4.453 de 
22 de dezembro de 1972 e modificado pela Lei estadual nº 5.088 de 19 de setembro 
de 1983);

- Saúde – DS;
- Telemática e Estatística – DTE.
Ajudância Geral;
Comissões;
Assessorias.

APOIO: Os órgãos de apoio são:
 Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE);
 Centro de Suprimento e Manutenção de Viaturas e Material Operacional 

(CSMV/Mop);
 Policlínica (Polibom);
 Almoxarifado Geral (Almx.G)

EXECUÇÃO: Os órgãos de execução (atividade fim) são:
 Unidades Operacionais da Corporação;
Centro de Atividades Técnicas (CAT) 
Centro de Operações Bombeiros Militar (COBOM).
O artigo 32 da LOB foi o mais modificado até hoje, com a transformação dos 

antigos Grupamentos e Sub-Grupamentos de Incêndio (GI e SGI) em Grupamentos e 
Sub-Grupamentos Bombeiros Militar (GBM e SGBM).

Além dessas, as Unidades de Bombeiros Militar podem ser dos seguintes tipos: 
Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF); Grupamento de Incêndio Florestal (GIF); 
Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e mais recentemente Grupamento Aéreo de 
Busca e Salvamento (GABS). Poderão existir, quando necessário, Sub-Grupamentos 
de Bombeiros Independentes (SGBM/I) e a Seção de Incêndio, que é a menor Unidade 
do CBMPA.

Em relação a Pessoal, o Título III da LOB, em seu Artigo 41º, diz que o pessoal do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará compõe-se de:
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 Pessoal da Ativa:
a) OFICIAIS, nos seguintes quadros:
Quadro de Oficiais Combatente BM (QOBM);
Quadro de Oficiais Complementar BM (QOCBM);
Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM);
Quadro de Oficiais de Administração 

(3)
 BM (QOABM);

Quadro de Oficiais Especialistas BM (QOEBM);
Quadro de Oficiais Capelães BM (QOCABM).
 
b) PRAÇAS (Soldado, Cabo, Sargento e Sub-Tenente).
Pessoal Inativo:
Reserva Remunerada (Oficiais e Praças BM);
 Pessoal Reformado (Oficiais e Praças BM).

Diante do crescimento da Corporação a partir da desincorporação da PM e 
das novas atribuições legais ditadas pela Constituição e Leis ordinárias, surgiu a 
necessidade do crescimento estrutural e orgânico da Corporação. O efetivo do Corpo 
de Bombeiros – 3.193 Militares – foi fixado na Lei nº 6.005, de 23 de dezembro de 
1996 (Lei de Fixação do Efetivo 

(4)
), mas até o final de 2007 esse número não tinha 

sido alcançado.

Quadro Complementar
Para amenizar essa situação e principalmente a deficiência de conhecimentos 

técnicos específicos em algumas áreas de atuação dos Bombeiros foi criado – ainda na 
administração do Comandante Coronel Nonato – o Quadro de Oficiais Complementar 
(QOC), fato inédito em todo o país.

Foram admitidos, mediante concurso público, 12 profissionais de nível superior 
(engenheiros civis, engenheiros elétricos, arquitetos e contadores), que após um 
período de adaptação militar de seis meses, se formaram no dia 9 de agosto de 1991.

Assim o CBMPA começava a preparar sua própria mão de obra especializada para 
serviços técnicos de perícia e execução de importantes obras civis internas como a 
construção da Escola de Formação de Oficiais (EFO), reforma e ampliação do Centro 
de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE), construção de quartéis no 
interior do Estado, serviços para os quais antes os Bombeiros tinham que contratar 
profissionais civis.

Integraram a primeira turma de QOC, atualmente todos Oficiais Superiores do 
CBMPA (Tenentes Coronéis e Majores) os seguintes Oficiais:

Engenheiros Elétricos:
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Francisco de Assis Carvalho, Fernando Augusto Corrêa de Miranda, Geraldo 
Pantoja de Menezes e Petrônio Maranhão dos Santos Lima Júnior.

Arquitetos:
Francisco de Assis Queiroz Moreira, Edmilson Farias Lima, Carlos Daniel Vale da 

Rosa e Abelardo Sérgio Bacelar da Silva.
Engenheiro Civil:
Rui Eurides dos Santos Lobato
Contador: Carlos Pontes de Sousa
Por motivos particulares, pediram exclusão ainda quando Tenentes os arquitetos 

Cezar Augusto Pereira e Leonel Figueiredo Cavalcanti.
Em 1992, o Artigo 44º da LOB oficializa o Quadro Complementar (QOCBM) e 

determina que ele “será constituído por Oficiais que, mediante concurso, ingressarem 
na Corporação, com qualificação de nível superior em Arquitetura, Administração 
de Empresas, Direito, Bacharel em Ciência da Computação, Comunicação Social, 
Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Nutrição e Psicologia, por escola oficial 
ou reconhecida oficialmente”.

Quadro de Saúde
Assim como a criação do Quadro Complementar, com profissionais de diversas 

áreas, o Comando do CBMPA criou também o Quadro de Saúde, pois se ressentia da 
falta de médicos e dentistas.

Até 1994 o CBMPA tinha apenas um Oficial Médico, o TCel QOSBM Paulo Cezar 
Torres e quando precisava de atendimento tinha que recorrer à Polícia Militar.

Foi então aberto concurso público para a contratação de cinco médicos e cinco 
dentistas, entre os quais estavam as duas primeiras Oficiais mulheres do Corpo 
de Bombeiros. Tal como aconteceu com os engenheiros e arquitetos do Quadro 
Complementar, os aprovados para o Quadro de Saúde, após um estágio de adaptação à 
vida militar, foram admitidos já como 1º Tenentes e se formaram no dia 19 de agosto 
de 1994, em solenidade no auditório da Academia Paraense de Letras, presidida pelo 
Governador Carlos Santos.

Integravam originalmente o Quadro de Oficiais de Saúde os seguintes 1º 
Tenentes:

Médicos:
Roberto Antônio F. Magalhães (em 2007, Diretor de Saúde), Hélton José D. 

Nóvoa, João Roberto de Araújo e Lilyani Mara Rodrigues e José Ivanildo da Costa 
Navegantes (estes dois últimos excluídos a pedido, quando Capitão).

Dentistas:
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Sílvia do Socorro Brito de Souza, Wilson Tadeu Dahás Jorge, Mauro Tadeu da 
Silva Oliveira, Cássio Murilo Coelho Corrêa e Osvaldo dos Santos Braga Júnior.

Inicialmente os consultórios médicos e odontológicos  funcionavam no térreo do 
anexo do antigo QCG, onde hoje está o 7º Sub-Grupamento, na Rua João Diogo. 
Atualmente funcionam na Policlínica Bombeiro Militar (Polibom) e eventualmente 
no ônibus-consultório, durante as ações de assistência social desenvolvidas pelo 
CBMPA.

Somente 15 anos depois, em meados de 2007, novo concurso foi realizado para 
o QOCBM e QOSBM, desta vez oferecendo 19 vagas (5 médicos, 5 dentistas, 3 
psicólogos, 3 advogados, 2 bacharéis em computação e 1 nutricionista). Até setembro, 
entretanto, o estágio básico de adaptação para o QOC não havia sido iniciado, prevendo-
se que os novos profissionais só começarão a atuar a partir de 2008.

    

Capelanias
Tal como fez para o Quadro Complementar e o Quadro de Saúde, em 1994 o 

CBMPA abriu concurso também para o Quadro de Capelães, com base na Lei federal 
nº 6.923 de 29 de junho de 1981, que disciplina a admissão de capelães nas Forças 
Armadas, e na Lei estadual nº 5.411 de 3 de dezembro de 1987, que trata da admissão 
de Capelães pela Polícia Militar, na falta de uma lei específica sobre a admissão de 
Capelães pelos Bombeiros.

A exigência básica para os candidatos era o Curso Superior de Teologia e disso 
resultaram dois fatos inéditos na história dos Corpos de Bombeiros do Brasil: pela 
primeira vez foi admitido um Capelão católico casado, não padre, mas diácono: 
Emanuel José Santos Duarte; e o CBMPA se tornou o primeiro Corpo de Bombeiros 
do País a ter um Capelão evangélico, o pastor da igreja Batista Aluísio Laurindo da 
Silva, que em 1997 optou pela reserva por já contar tempo de serviço prestado ao 
Estado antes de ingressar nos Bombeiros em 1994.

Os dois Capelães passaram por um estágio de adaptação militar junto com 
médicos e dentistas e após seis meses de curso, no dia 19 de agosto foram 
promovidos a 1º Tenente em meio a uma cerimônia de formatura na Academia 
Paraense de Letras.

Oficialmente o CBMPA não dispunha de amparo legal para funcionamento 
da Capelania. Uma Portaria do Comando, nº 120, de 13 de maio de 1996, criou o 
Serviço de Assistência Religiosa (SAR), lotando mos Capelães na 5ª Seção, mas só 
a lei estadual nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, assinada pelo Governador Almir 
Gabriel, criou efetivamente o SARCBM/PA, subordinando-o administrativamente à 
Ajudância Geral. Em seu Artigo 22, a lei de 1997 regularizava a situação dos Capelães 
admitidos em 1994.
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BREVE HISTÓRICO - Os primeiros registros históricos de prestação de 
assistência religiosa a militares remontam à Antiguidade, aos tempos do Imperador 
romano Constantino, que levava uma tenda-capela para os campos de batalha.

Já no Condado Portucalense, berço da nacionalidade lusa, há referências a monges-
soldados nas organizações militares. É dessa época a Ordem dos Pobres Cavaleiros 
de Cristo e do Templo de Salomão, melhor conhecida como Ordem dos Templários, 
criada em 1118, na cidade de Jerusalém e extinta pelo papa Clemente V, e a Ordem 
Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo, instituída por D. Diniz, em Portugal, em 1319.

Na época dos descobrimentos, esses “militares religiosos” acompanhavam os 
navegadores. Assim, quando Cabral descobriu o Brasil, a Primeira Missa (de Frei 
Henrique de Coimbra), assistida pelos militares da Ordem de Cristo presentes na 
tripulação, pode ser considerada como o primeiro serviço de assistência religiosa 
prestado no Brasil.

Em 24 de maio de 1741, um Aviso Régio considera os capelães militares como 
“párocos soldados”. E poucos anos depois da Independência, o Decreto Imperial de 
7 de julho de 1825 criou o cargo de Capelão-Mor, provendo-o do uso de uniforme 
militar.

Em 24 de dezembro de 1850, outro Decreto Imperial, o de nº 743 criou a Repartição 
Eclesiástica do Exército. Durante a Tríplice Aliança, Caxias chegou a conduzir seu 
altar de campanha para celebração de missas antes e após as batalhas. Em 27 de junho 
de 1874 foi criado o Corpo Eclesiástico do Exército.

Já no Século XX, a Constituição de 16 de julho de 1934 autorizava a assistência 
religiosa aos militares, desde que sem ônus para os cofres públicos.

Em 26 de maio de 1944, o Decreto-Lei nº 5.573 criou o Serviço de Assistência 
Religiosa para a Força Expedicionária Brasileira (SAR/FEB), incluindo padres 
católicos e pastores evangélicos. Em 20 de fevereiro de 1945, véspera da Batalha de 
Monte Castelo, o Capitão Capelão Frei Orlando (nascido Antônio Álvares da Silva) foi 
morto por um tiro disparado por um civil italiano, quando tirava do caminho uma pedra 
que atrapalhava o prosseguimento de seu jeep. O Decreto nº 20.680 de 28 de janeiro de 
1946 consagrou Frei Orlando como patrono do SAR do Exército Brasileiro.

Terminada a Guerra, extinta a FEB e conseqüentemente o SAR/FEB, o Serviço de 
Assistência Religiosa pode continuar graças ao Decreto-Lei nº 8.921 de 26 de janeiro 
de 1946, que o reativou, e pelo DL nº 21.495 de 26 de julho do mesmo ano, que 
o regulamentou. A Constituição de 18 de setembro de 1946 consolidou o SAR nas 
Forças Armadas do Brasil. Quatro anos mais tarde, em 6 de dezembro de 1950, foi 
criado o Vicariato Militar do Brasil.

Em 1971, a Lei nº 5.711 de 18 de outubro, descentralizou o SAR, até então único 
para as três Forças Armadas.

Em 29 de junho de 1981, a Lei nº 6.923 criou o Quadro de Capelães do Exército.
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Em 1989 foi constituído pela Santa Sé o Ordinário Militar do Brasil, criando-se a 
Arquidiocese Militar brasileira.

De parte dos evangélicos, sua presença no seio das Forças Armadas começou em 
1944, no SAR/FEB, com o pastor batista João Filson Soren, do Rio de Janeiro, e o 
pastor metodista Juvenal Ernesto da Silva, de São Paulo.

  

De 1��1 a 1��4
No dia 15 de março de 1991 assumiu o Governo do Estado o Governador Jader 

Fontenele Barbalho (PMDB), que através de Decreto de 26 de março do mesmo ano 
exonerou o Comandante Coronel BM Raimundo Nonato da Costa e nomeou para 
substituí-lo o Cel BM Gilberto Fernandes de Sousa Lima, que em março de 1994, 
com a renúncia de Jader para concorrer ao Senado, foi mantido no cargo pelo Vice-
Governador Carlos José de Oliveira Santos. O Cel Gilberto teve como seu Sub-
Comandante e Chefe do Estado Maior Geral inicialmente o TCel  BM Pedro de Abreu 
Costa e pouco mais tarde o Coronel BM José Ribamar Matos.

Ao se desvincular da PM em 1990, o Corpo de Bombeiros era uma Corporação 
quase que exclusivamente da área metropolitana de Belém, com o QCG na Rua João 
Diogo, o 1º Grupamento de Incêndio na Av. Padre Eutíquio (Cremação), uma Seção de 
Combate a Incêndio no Centur, outra na Cidade Nova, anexa ao CFAE (Ananindeua), 
um 2º Grupamento de Incêndio em Castanhal (Ginásio de esportes Loyola Passarinho) 
e duas Seções de Combate a Incêndio no interior, uma em Santarém e outra em 
Marabá.  

Logo ao assumir o Comando, o Coronel Gilberto preocupou-se com o envio 
à Assembléia Legislativa de dois Projetos de Lei, um criando a Lei de Fixação de 
Efetivo e outro, a Lei de Organização Básica, já que embora separados, os Bombeiros 
ainda eram regidos pelas Leis da Polícia Militar.

Com o apoio efetivo do Governo do Estado, o Comando do CBMPA providenciou 
reformas nos quartéis já existentes, abriu uma série de cursos de formação e 
aperfeiçoamento para Oficiais e Praças e passou a ser preocupar mais com a 
interiorização dos serviços, para o que era preciso aumentar o efetivo.

Em 1992, num tempo recorde de 45 dias, foram construídas as instalações da 
Escola de Formação de Oficiais BM, que foi inaugurada em março, e foram iniciadas 
obras de construção dos quartéis definitivos de Santarém, Marabá e Abaetetuba, de 
ampliação do quartel de Castanhal e foi inaugurado o Bloco Administrativo do antigo 
QCG, onde passariam a funcionar as Seções do EMG.

Ainda em 1992, o efetivo foi aumentado em 317 homens, passando para um 
total de 1.180 e foi implantado o Projeto Social “Escola da Vida”, como veremos 
mais adiante.



1�4

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

Em 1993 continuam as obras no interior e começa a construção, em Salinópolis, 
da então denominada 2ª Seção de Incêndio do 2º GI, depois retificada como 4º Sub-
Grupamento de Incêndio do 1º GI, mais tarde 4º Sub-Grupamento de Incêndio/
Independente e atualmente 4º Sub-Grupamento Bombeiro Militar/Independente. 
Também são dessa época projetos de aquisição de um terreno no Distrito de Icoaraci, 
para a instalação do Grupamento Marítimo e Fluvial e de outro no município de 
Tailândia, onde os alunos da EFO realizavam exercícios de sobrevivência na selva, 
para instalação do Grupamento de Incêndio Florestal. Com a mudança de governo, 
esses projetos foram abandonados.

Novos cursos são realizados e no final de 1993 o efetivo já estava em 1.800 
homens.

O ano de 1994, último do Governador Jader Barbalho e do Comando do Coronel 
BM Gilberto Lima, foi um dos mais frutíferos para a Corporação. Foram inaugurados, 
pela ordem, os quartéis definitivos dos Bombeiros em Marabá (antigo 2º SGI, hoje 5º 
Grupamento Bombeiros Militar), em Santarém (antigo 1º SGI, hoje 4º Grupamento 
Bombeiros Militar), de Castanhal (antigo 2º GI, hoje 2º Grupamento Bombeiros 
Militar) e criado, em Capanema, o quartel (em instalações provisórias) do 2º Sub-
Grupamento de Incêndio do 2º GI (hoje 5º Sub-Grupamento Bombeiros Militar). 
Simultaneamente continuavam as obras dos quartéis de Abaetetuba e Salinópolis.

Em março de 1994, forma-se no Pará a primeira turma de Oficiais Bombeiros 
Combatentes fora das academias de Bombeiros do Rio de Janeiro e Brasília (DF) e 
pela primeira vez são admitidas mulheres 

(5)
 no CBMPA.

O Coronel Gilberto é mantido no cargo pelo Governador Carlos Santos, vice 
de Jáder Barbalho, que se desincompatibilizou no início de abril para concorrer ao 
Senado. Nesse ano o efetivo chega a 2.398 homens e mulheres (2 Oficiais e 20 Cabos 
Femininos).

   

Ano de 1��5 – Intervenção
Em janeiro em 1995, Almir Gabriel (PSDB) assume o Governo do Estado e após muita 

especulação – foi o último dos auxiliares do primeiro escalão de Governo a ser designado 
– o Coronel BM José Ribamar Matos é nomeado novo Comandante Geral dos Bombeiros 
e assume o cargo em meio a uma solenidade militar realizada no dia 13 de janeiro em 
frente ao antigo Quartel do Comando Geral, na Rua João Diogo. Como Sub-Comandante 
e Chefe do EMG foi nomeado o Coronel BM Pedro de Abreu Costa.

Já no dia 2 de fevereiro, o novo Comandante Geral inaugura, com apenas 15 dias 
no Comando, a nova Unidade de Salinópolis, e determina urgência para a implantação 
dos quartéis dos Distritos de Mosqueiro e Icoaraci.

No QCG o Coronel Ribamar construiu um auditório refrigerado e acarpetado, 
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determinou melhorias para outros quartéis da capital e do interior e em Brasília, 
participou da criação da Liga Nacional de Bombeiros (Ligabom). Em abril, recebeu a 
visita do Comandante Militar do Norte e da 8ª Região Militar, General de Divisão Luiz 
de Góes Nogueira Filho, e em agosto recebeu a visita do Inspetor Geral de Polícias 
Militares e Corpos de Bombeiros Militares (IGPM), General de Brigada Pedro Augusto 
da Silva Neto.

No dia 8 de novembro, após uma série de mal-entendidos e denúncias de 
corrupção feitas na Assembléia Legislativa, mas nunca comprovadas, o Coronel BM 
José Ribamar Matos foi exonerado pelo Governador Almir Gabriel, que optou por 
chamar um Coronel da Polícia Militar para comandar os Bombeiros. Assumiu então 
o Comando Geral do CBMPA o Coronel PM Guaraci Fabiano Paranhos Guimarães, 
que trouxe da PM, para ser seu Sub-Comandante, o também Coronel João Paulo Vieira 
da Silva. Apesar da “intervenção”, que durou seis meses, todos os demais chefes de 
Seção e comandantes de Unidades foram mantidos.

Após um silêncio de quase cinco anos, em carta aberta à imprensa, datada de 
19 de abril de 2000, o Coronel Ribamar faz uma série de acusações e comenta pela 
primeira vez seu afastamento do cargo. “Passados anos e aguardando com resignação 
as inspeções do Tribunal de Contas e do Ministério Público, ficou comprovada a 
minha inocência”. Na mesma carta, o Coronel informa estar movendo uma ação por 
danos morais contra o Estado e seus acusadores.

Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização (CFAE)

O Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização “Major Henrique 
Rubin” 

(6)
, criado em 10 de março de 1988 dentro do 1º Grupamento de Incêndio (1º 

GI, na época no Comando Geral) com o objetivo de ministrar cursos de formação e 
especialização de Praças (Soldados, Cabos e Sargentos). Mas segundo o Subtenente 
BM Manuel Moraes, hoje na reserva, o CFAE tem suas raízes histórias ainda no ano 
de 1987, quando a Companhia de Habitação do Estado (Cohab) colocou à disposição 
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar uma área que seria uma praça de esportes 
no Conjunto Cidade Nova VI, então em construção.

A Corporação, que estava em fase de ampliação, instalou no local uma guarda 
permanente, a partir de 10 de novembro de 1987 e passou a fazer adaptações no imóvel 
existente, criando na área um Posto de Bombeiros. 

No dia 16 de junho de 1989 o Comando transferiu do quartel do 1º GI, que dias 
depois se mudaria para a Cremação, a carga de materiais para o Posto da Cidade Nova, 
que entrou em atividade operacional no dia 22 de novembro de 1989, tendo como seu 
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primeiro comandante o então Capitão BM Marcos Aurélio Aquino Lopes.
A denominação do Posto de Bombeiros da Cidade Nova só foi mudada para CFAE 

através da Portaria nº 010 de 8 de maio de 1990. Nesta data, já estava no comando do 
CFAE o então Capitão BM José Cupertino Corrêa, que havia assumido o cargo poucos 
dias antes, no dia 23 de abril de 1990.

O CFAE já funcionava na Cidade Nova quando o Decreto nº 696 de 16 de março 
de 1992, do Governador Jáder Barbalho, criou a Escola de Formação de Oficiais, 
sendo seu efetivo deduzido do efetivo do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e 
Especialização.

No dia 12 de agosto de 1994, com a ativação da Diretoria de Ensino e Instrução 
(DEI), de acordo com o Decreto nº 2.713 de 2 de julho desse ano e com base no 
Artigo 51º da Lei nº 5.731 de 15 de dezembro de 1992, a EFO se desvinculou do 
CFAE, passando cada qual a compor um comando autônomo dentro de estrutura 
organizacional do CBMPA.

A partir de 1999 o CFAE transferiu-se junto, junto com a EFO, para o Instituto de 
Ensino de Segurança do Pará (IESP), em Marituba, mas três anos depois voltou para 
a Cidade Nova.

Escola de Formação de Oficiais (EFO)
A Escola de Formação de Oficiais “Capitão Antônio Veríssimo Ivo de Abreu”

(7) 

(EFO) foi criada em 16 de março de 1992, através do Decreto nº 696 do então 
Governador Jáder Barbalho com o pomposo nome de Academia de Bombeiros Militar 
da Amazônia, vinculada ao Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização 
(CFAE) e tecnicamente subordinada à Diretoria de Ensino e Instrução, à qual compete 
formar, aperfeiçoar e especializar Bombeiros Militares Combatentes.

A decisão para criar, com caráter de permanência, um Curso de Formação de 
Oficiais (CFO) BM surgiu da necessidade de atender a demanda, não apenas do Pará, 
mas de outros estados da Amazônia e até do Nordeste, que dependiam das pouquíssimas 
vagas – as que sobravam – nas Academias dos Corpos de Bombeiros do Rio de Janeiro 
(CBERJ) e do Distrito Federal (CBMDF), já que os Bombeiros de São Paulo são até 
hoje integrantes da Polícia Militar.

Assim, em dependências adaptadas em alguns galpões de um velho canteiro de 
obras da Cidade Nova VI, município de Ananindeua, onde está hoje o 3º Grupamento 
Bombeiros Militar, nascia a EFO, que foi a terceira Escola de Oficiais Bombeiros 
combatentes do Brasil. Pela EFO já passaram Oficiais BM de quase todos os estados 
da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Em 18 de março de 1994, em solenidade presidida pelo Governador Jader Barbalho, 
a EFO formou sua primeira turma de 39 Aspirantes a Oficiais, 24 dos quais eram do 
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Pará, quatro do Maranhão, quatro do Amazonas, quatro do Mato Grosso do Sul e dois 
do Acre. Embora o CFO tenha oficialmente a duração de três anos (4.328 horas/aula), 
a primeira turma o concluiu em apenas dois anos, por uma decisão do Governo do 
Estado, com aulas intensivas, inclusive à noite e nos fins de semana.

Logo após sua formatura os então primeiros 24 Oficiais BM foram assim 
distribuídos:

Quartel do Comando Geral:
Aspirantes a Oficial BM Cláudio da Silva Cavalcanti, José Farias de Almeida, 

Paollo Schmullermann Cipriano de Oliveira.
1º Grupamento de Incêndio:
Aspirantes a Oficial BM Idbas Filho dos Santos Ribeiro, Augusto S. Lima de 

Almeida, Carlos Antônio Souza Cunha, Francisco Cantuária Moutinho Júnior, José 
Marcos Reis Cavalcante, Luís Mário das Neves Figueiredo.

2º Grupamento de Incêndio:
Aspirantes a Oficial BM Márcio Vinícius de Lima Pereira, Alexandre Costa do 

Nascimento, Zanelli A. Melo Nascimento, Mário Matos Coutinho.
CFAE:
Aspirantes a Oficial BM Hayman Apollo Gomes de Souza, Cláudio Fernando 

Tavernard Trindade, Luís Fernando Cajango Pereira.
1º Sub-Grupamento de Incêndio (Santarém):
Aspirantes a Oficial BM Roger Ney Lobo Teixeira, José Ribamar Silva de Freitas 

e Marcos Victor L. Norat.
2º Sub-Grupamento de Incêndio (Marabá):
Aspirantes a Oficial BM Aristides Pereira Furtado, Murilo Moura Borges e Carlos 

Alberto Sarmanho da Costa.
3º Sub-Grupamento de Incêndio (Abaetetuba):
Aspirantes a Oficial BM Sérgio Nonato Brito de Souza e Frederico A. Corrêa 

Pamplona.
Em agosto de 1994, com a ativação da Diretoria de Ensino e Instrução (DEI), 

como já vimos nos histórico do CFAE, a EFO se desvinculou do Centro de Formação, 
passando a compor um comando autônomo dentro de estrutura organizacional do 
CBMPA.

No dia 15 de dezembro de 1995 formou-se a segunda turma da EFO, com mais 
30 Aspirantes a Oficial BM, em solenidade presidida pelo Governador Almir Gabriel. 
Eram 13 Aspirantes do Pará, cinco do Amapá, quatro do Maranhão, três do Piauí, dois 
do Acre, dois de Roraima e um do Amazonas.

A terceira turma da EFO, com 28 homens, formou-se no dia 24 de novembro de 
1996, com 14 Aspirantes do Pará, sete de Alagoas, três do Maranhão, dois do Acre, um 
do Mato Grosso do Sul e um do Amapá.
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A quarta turma saiu em 24 de novembro de 1997 (25 novos Aspirantes a Oficiais 
BM, sendo 9 do Pará). No final de 1997, a EFO tinha 68 cadetes nos três anos do CFO, 
sendo 35 do Pará.

Ao longo dos seus 15 anos de existência, completados em 16 de março de 2007, a 
EFO já formou 262 Oficiais BM combatentes, sendo 145 do Pará.

Em 15 de setembro de 1999, com a inauguração do Instituto de Ensino de 
Segurança do Pará (IESP), no município de Marituba, a EFO mudou de endereço. O 
IESP, oficialmente criado pela Lei nº 6.257, de 17 de novembro de 1999, dois meses 
após sua inauguração pelo Governador Almir Gabriel, é uma unidade de ensino 
com gestão própria, com autonomia didática, cientifica e disciplinar, mantida pela 
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará, com a finalidade de promover a 
formação e a qualificação de recursos humanos destinados às atividades de proteção 
e defesa do cidadão, quanto à segurança, riscos coletivos, perícias técnicas, gestão 
penitenciária, defesa civil e atividades afins, através de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Com sede na cidade de Marituba, mantém atividades também em outros 
campi no Estado.

Apoio setorial
Um dos principais órgãos de Apoio Setorial é o Centro de Atividades Técnicas 

(CAT), que foi criado pela Lei estadual nº 4.453 de 22 de dezembro de 1972 e 
modificado pela Lei estadual nº 5.088 de 19 de setembro de 1983. O CAT é hoje 
subordinado à Diretoria de Serviços Técnicos e a ele compete estudar, analisar, exigir, 
fiscalizar as atividades pertinentes à segurança contra incêndio e pânico, bem como 
proceder exame de projetos e realizar perícias e vistorias e notificar, cobrar taxas, 
multar e interditar de acordo com as Leis nº 5.088 de 19 de setembro de 1983 e nº 
6.010, de 27 de dezembro, do mesmo ano. Nas Unidades no interior existem hoje 17 
Seções de Atividades Técnicas (SATs).

A portaria nº 098 de 26 de fevereiro de 2002 transformou a DST em Comando 
Prevencional, mas essa denominação nunca entrou em vigor.

Também fazem parte do Apoio Setorial o Centro de Manutenção de Viaturas 
e Material Operacional (CMV/MOp), órgão de caráter logístico incumbido da 
manutenção e recuperação das viaturas, armamentos e materiais especializados do 
Corpo de Bombeiros. Funciona na Cidade Nova, anexo ao 3º GBM. E o Almoxarifado 
Geral, responsável pela estocagem e distribuição de suprimentos específicos para a 
execução da atividade fim da Corporação.
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Unidades de execução
As Unidades Bombeiro-Militar são os órgãos responsáveis pelas operações de 

combate a incêndio, prevenção, busca e salvamento e outras missões específicas. 
Podem ser, hoje: Grupamento Bombeiro Militar (até o final de 1999 a denominação 
era Grupamento de Incêndio), Sub-Grupamento Bombeiro Militar Independente 
(subordinado diretamente ao Comando Geral) e Seção Bombeiro Militar Independente. 
Todas as Unidades estão subordinadas hoje ao Comando Operacional Metropolitano 
(COP), criado pela Portaria nº 566, de 6 de outubro de 1999, inicialmente com o nome 
de Comando de Emprego Operacional (CEOBM), responsável pelo planejamento e 
emprego de toda a estrutura operacional do CBMPA. 

 As Unidades Operacionais do CBMPA, são hoje 27 em todo o Estado:
1º Grupamento Bombeiro Militar (1º GBM) – Belém
2º Grupamento Bombeiro Militar (2º GBM) – Castanhal
3º Grupamento Bombeiro Militar (3º GBM) – Ananindeua
4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM) – Santarém
5º Grupamento Bombeiro Militar (5º GBM) – Marabá 
6º Grupamento Bombeiro Militar (6º GBM) – Barcarena
7º Grupamento Bombeiro Militar (7º GBM) – Itaituba
1º Grupamento de Busca e Salvamento (1º GBS) – Belém
2º Grupamento de Busca e Salvamento (2º GBS) conhecido como Grupamento de 

Socorro e Emergência (GSE)
Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) e 1º Subgrupamento Marítimo Fluvial (1º 

SGMAF) no navio “Grão Pará”.
1º Subgrupamento Bombeiro Militar (1º SGBM) – Infraero
2º Subgrupamento Bombeiro Militar (2º SGBM) – Marambaia
3º Subgrupamento Bombeiro Militar (3º SGBM) – Abaetetuba
4º Subgrupamento Bombeiro Militar (4º SGBM) – Salinópolis
5º Subgrupamento Bombeiro Militar (5º SGBM) – Capanema
6º Subgrupamento Bombeiro Militar (6º SGBM) – Mosqueiro
7º Subgrupamento Bombeiro Militar (7º SGBM) – Comércio
8º Subgrupamento Bombeiro Militar (8º SGBM) – Santa Izabel
9º Subgrupamento Bombeiro Militar (9º SGBM) – Cametá
10º Subgrupamento Bombeiro Militar (10º SGBM) – Parauapebas
11º Subgrupamento Bombeiro Militar (11º SGBM) – no QCG/Av. Júlio César
12º Subgrupamento Bombeiro Militar (12º SGBM) – Bragança
1º Subgrupamento de Proteção Ambiental (1º SGPA) – Paragominas
1ª Seção Bombeiro Militar Independente (1ª SBM/I) – Marituba
2ª Seção Bombeiro Militar Independente (2ª SBM/I) – Icoaraci
5ª Seção Bombeiro Militar Independente (5ª SBM/I) – Mangueirão
6ª Seção Bombeiro Militar Independente (6ª SBM/I) – PAAR
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O novo Quartel do Comando Geral
No dia 2 de julho de 2004, o Comando Geral do Corpo de Bombeiros deixou 

oficialmente o antigo “casarão vermelho” da Rua João Diogo, que em fevereiro desse 
ano havia completado seu centenário, e inaugurou o novo QCG, na Avenida Júlio 
César nº 3.000, esquina com a Avenida Pedro Álvares Cabral.

Adquirido no inicio de 2004 pelo Governo do Estado junto ao Governo Federal 
(Comando da Aeronáutica), o prédio, onde funcionava o Serviço Regional de Proteção 
ao Vôo (SRPV) teve de passar por reformas e adaptações em tempo recorde. Um artigo 
do Major BM (na época) Hegésipo Donato Teixeira Júnior, que chefiou as obras, dá a 
idéia do que foi essa mudança:

“Durante três meses (fevereiro, março e abril de 2004) estávamos na indecisão 
sobre a aquisição do prédio do Serviço Regional de Proteção ao Vôo (SRPV) para 
a Corporação. Somente no final do mês de abril se confirmou que o prédio do SRPV 
ficaria para o Corpo de Bombeiros.

Neste momento, deslocou-se uma equipe para fazer uma reforma no prédio 
principal, comandada pelo Ten BM Rômulo. Porém, o número de militares para a 
reforma era insuficiente para ser concluída em três meses. Então eu, Major BM Donato, 
e o Major BM Moraes, após uma visita às dependências do prédio a ser reformado, 
verificamos a situação geral e informamos ao Comandante que a equipe que estava 
no local terminaria em um ano e meio. Com isso nos prontificamos para coordenar a 
reforma e solicitamos uma lista de vários materiais para agilizar o serviço, tais como: 
materiais de construção, um caminhão, uma VTR administrativa, um computador e 
todo o apoio possível. E uma solicitação foi para os Recursos Humanos, ao qual 
foram pedidos mais oito militares e os 170 alunos do Curso de Formação de Soldados 
(CFSD) 2004 para trabalharem durante três meses, de segunda a sábado. Os alunos 
foram liberados apenas de quinta a sábado, para não atrapalhar suas aulas.

Solicitamos também, para completar a equipe de trabalho, o Major QOCBM 
Lobato (engenheiro civil). Assim estava composta a equipe de oficiais:

1- Major QOBM Donato (engenheiro civil)
2- Major QOCBM Lobato (engenheiro civil)
3- Major QOBM Moraes (combatente)
4- Tenente QOBM Rômulo (arquiteto)
E de praças:
1- Sargentos Jorge, Rezende, Aguiar e Lima
2- Cabos Silva Júnior, Raimundo e Prata
3- Soldados Oscar, Cardoso, Azevedo, Edson Maia, Ivan, Amador, Domingos, 

Albuquerque e De Azevedo.
4- E mais os alunos do CFSD 2004, totalizando 190 militares trabalhando na 

reforma.
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A partir da equipe formada, a reforma iniciou com todo o fervor. Solicitamos 
também o apoio da plataforma.

Toda a reforma foi planejada e organizada no PC montado na sala, onde funciona 
hoje a garagem. Trouxemos cadeiras e um frigobar da 3ª e da 6ª Seção do EMG e 
outro computador para melhorar a organização da missão.

No meio da reforma, verificamos a necessidade de terceirizar alguns serviços 
como a reforma da parede do prédio principal, devido às infiltrações oriundas das 
chuvas, a parte elétrica e o paisagismo.

Na reforma tivemos apoio também efetivo do 3º GBM, através do seu comandante 
na época, TCel BM Lisboa, e no corte de árvores, do pessoal do 1º GBM, cedido 
pelo Cap BM Gouveia. E o apoio da DAL, através dos seguintes militares: Cel BM 
Bendelack, Sgt BM Miguel, do Sd BM de Azevedo (cozinheiro) e da civil Vilma.

Com a união de todos, conseguimos reformar o prédio principal e também outras 
estruturas como o campo de futebol, quadra de esportes, hotel de trânsito, anexo, 
garagem e prédio onde funcionam hoje a Defesa Civil, DEI e o Auditório, totalizando 
111.000 metros2 de área, sendo 5.000 metros2 de área construída.

A reforma foi no tempo recorde de dois meses e meio. Em tempo normal duraria 
um ano e meio, se fosse feita por uma empresa particular. Foram retiradas mais de 80 
carradas de entulho no caminhão dos Bombeiros. E o trabalho foi diário, das 7h30 às 
18h00, de segunda a sábado.

Hoje o novo Comando Geral do Corpo de Bombeiros é considerado por todos, até 
mesmo por pessoas de outros estados, o quartel de Comando Geral mais bonito do Brasil. 
É elogiado pelos nossos governantes e se transformou num cartão postal para quem visita 
nossa cidade de Belém através do aeroporto. Tudo graças ao empenho desses briosos 
militares que não mediram esforços para que a missão fosse concluída com êxito.

Esta é uma pequena homenagem para todos aqueles que trabalharam direta ou 
indiretamente na reforma no novo QCG.

Major QOBM Hegésipo Donato Teixeira Júnior”

No domingo, 27 de junho de 2004, uma semana antes da inauguração oficial em 2 
de julho, Dia do Bombeiro, uma marcha comandada pelo então Comandante Geral do 
CBMPA, Cel BM Raimundo Nonato da Costa, marcou a transferência dos Bombeiros do 
centenário QCG do bairro do Comércio para o novo QCG no bairro de Val-de-Cães.

Exatos 100 anos depois, a marcha procurou repetir a que em 24 de fevereiro de 
1904 marcou a inauguração do velho QCG. Todo o efetivo disponível do CBMPA, 
acompanhado das viaturas da região Metropolitana de Belém, marchou desde a Rua 
João Diogo até a Avenida Júlio César, onde a entrada foi triunfal.

Em 2006, o novo QCG, já no comando do Cel BM Orlando Frade, passou por 
novas adaptações e reformas.
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Histórico de algumas unidades
1º Grupamento Bombeiro Militar (1º GBM) - Antigo 1º Grupamento de Incêndio 

(1º GI), o 1º GBM fica localizado na Av. Padre Eutíquio, bairro da Cremação. Embora 
uma placa existente na sala comando do 1º GBM indique o dia 17 de junho de 1974 
como a data de sua criação, pesquisa do 1º Sgt BM Manoel Moraes, estudioso da 
história da Corporação, revela que a unidade foi criada de fato no dia 20 de junho de 
1974, quando foi sancionada a Lei de Organização Básica (LOB) da Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros – então orgânico da PM – que criava um Grupamento de Incêndio, 
que só começou a operar de fato seis meses mais tarde, em janeiro de 1975, quando foi 
nomeado o comandante da recém-criada unidade, o então 1º Ten Raimundo Nonato 
da Costa, depois Comandante Geral por duas vezes do CBMPA. Desde que foi criado 
e até 1986, o 1º GI, hoje 1º GBM, funcionava dentro do velho QCG da João Diogo, 
atrelado ao CCB (Comando do Corpo de Bombeiros), sem autonomia administrativa. 

Segundo o Subtenente BM Manuel Moraes, a localização de uma unidade militar 
na “invernada” remonta os idos de 1940, quando a Cavalaria da Polícia Militar foi 
instalada no quartel da Cremação (antiga Sucursal dos Bombeiros). O terreno da 
“invernada”, desabitado e pantanoso, era o local de corte de capim e de pastagem dos 
animais. Recrutas da PM eram levado aos local semanalmente para fazer a limpeza.

Só a partir de 1961 a PM estabeleceu no terreno uma espécie de caseiro para zelar 
por ele e prevenir invasões. Era o Soldado PM Benjamim André, já falecido, que 
passou a residir no local.

Em 1963 foi construída na área a Escola Estadual Antônia Paes, que foi transferida 
em 1973 para mais perto da Travessa Quintino Bocaiúva, passando as antigas 
instalações da escola para a Fundação do Bem Estar Social do Pará (FBESP).

Em 1971 surge na área a República de Emaús (do Pequeno Vendedor) e em 1978 
começa a funcionar a Creche da FBESP.

A partir de 1978 o Comando do Corpo de Bombeiros passou a tomar conta do 
terreno, mediante um acordo entre o Coronel Acindino, dos Bombeiros, e o Coronel 
Joubert Siqueira, da PM, para compensar a perda, pelos Bombeiros, do Quartel 
(Sucursal) da Cremação. 

Acindino mandou limpar o terreno, construiu uma guarita, e durante nove anos 
ficou só nisso, sempre com a crescente preocupação de uma invasão.

Em 1987, um convênio entre o Corpo de Bombeiros e a Companhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa) permitiu que esta construísse as instalações do quartel em troca de 
uma parte do terreno para a instalação de um Setor de Águas.

Assim feito, a Portaria nº 007 de 30 de junho de 1988 autorizou a transferência do 
1º GI do Quartel do Comando Geral para as novas instalações que foram inauguradas 
em 2 de julho.

Em 1993 parte do terreno dos Bombeiros foi cedido à Polícia Civil para a construção 
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da Seccional da Cremação. 
Quase todos os Comandantes Gerais do CBMPA passaram pelo comando do 1º 

GI ou GBM: TCel BM Raimundo Nonato da Costa (01/01/86 a 28/07/87), TCel BM 
Gilberto Lima (28/07/87 a 22/04/90), TCel José Ribamar Matos (22/05/90 a 05/08/92), 
TCel José Cupertino Corrêa (16/01/95 a 20/05/96) e TCel Orlando Sarmanho Frade.

2º Grupamento Bombeiro Militar (2º GBM) – Antigo 2º Grupamento de Incêndio 
(2º GI), o atual 2º GBM foi criado em 30 de dezembro de 1981 e fica localizado no 
município de Castanhal, bairro de Pirapora, onde o quartel definitivo foi inaugurado 
em 30 de março de 1994.

A decisão do Comando da Polícia Militar, na época, de criar uma Unidade de 
Bombeiros em Castanhal decorreu da necessidade de acompanhar mais de perto o 
crescimento do Estado para sua região Nordeste, conhecida antigamente como Zona 
Bragantina, onde o número de ocorrências também crescia.

No final desse ano de 1981, um grande incêndio destruiu os galpões da Companhia 
Têxtil de Castanhal (CTC), o que obrigou os Bombeiros a fazerem vários deslocamentos 
a partir de Belém. Surgiu então a idéia de estabelecer em definitivo uma guarnição de 
Bombeiros em Castanhal. Através de convênio com a Prefeitura local, os Bombeiros se 
instalaram inicialmente nas dependências do Ginásio de esportes Loyola Passarinho, 
só mudando para o quartel no bairro de Pirapora no início dos anos 90, onde o quartel 
foi inaugurado em 1994.

3º Grupamento Bombeiro Militar (3º GBM) – Foi criado em 31 de março de 
1999, através do Decreto estadual nº 3.383 do Governador Almir Gabriel, ainda com 
o nome de 3º Grupamento de Incêndio (3º GI). A unidade ocupa as instalações, na 
Cidade Nova VI, da antiga Escola de Formação de Oficiais (EFO), que se mudou em 
1998 para o IESP, em Marituba.

4º Grupamento Bombeiro Militar (4º GBM) – Esta Unidade BM, no município 
de Santarém, foi criada em 1977 com o nome de 1º Subgrupamento de Incêndio 
Independente (1º SGI/I), adido ao 3º Batalhão de Polícia Militar do município. Em 
1990, com a desincorporação dos Bombeiros da PM, passou para um imóvel da 
Infraero, no aeroporto local, e no dia 26 de março de 1994 teve suas instalações 
definitivas inauguradas na Avenida Irurá, bairro da Prainha, no município tapajoara. 
Em 2005, primeiro através da Portaria nº 089 de 28 de fevereiro, do Cel BM Orlando 
Frade, então Comandante Geral, e depois através do Decreto nº 1.743 de 25 de julho, 
do Governador Simão Jatene, foi transformado em 4º Grupamento Bombeiro Militar 
(4º GBM), com atuação em todo o Baixo-Amazonas.   
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5º Grupamento Bombeiro Militar (5º GBM) - Esta Unidade BM, no município 
de Marabá, foi criada em 8 de abril de 1985 com o nome de 2º Subgrupamento de 
Incêndio Independente (1º SGI/I). Inicialmente para garantir a segurança no aeroporto 
de Marabá, área considerada economicamente estratégica e de segurança nacional, 
durante o regime militar. Depois, com a necessidade de ampliar sua área de atuação, 
sobretudo por causa das enchentes que todos os anos ocorrem nas calhas dos rios 
Tocantins e Itacaiúnas, se transferiu para um quartel provisório, onde aguardou 
a inauguração das instalações definitivas em 21 de março de 1994, na Rodovia 
Transamazônica, bairro da Cidade Nova. 

 
6º Grupamento Bombeiro Militar (6º GBM) – Desde a implantação do Projeto 

Albrás/Alunorte em Barcarena, os Bombeiros pensavam em criar uma Unidade BM 
no município, mas em determinado momento as empresas condicionaram seu apoio à 
instalação da unidade desde que essa fosse exclusiva para suas plantas industriais, o 
que os Bombeiros não aceitavam.

Somente no comando do Cel BM Orlando Frade, a Portaria nº 089 de 28 de 
fevereiro de 2005, depois confirmada pelo Decreto nº 1.743 de 25 de julho de 2005, 
considerando a necessidade de reduzir o tempo-resposta no atendimento de ocorrências 
naquela região do Pará, e mediante convênio com a Prefeitura e o apoio da Companhia 
Docas do Pará e de entidades empresariais locais, criou o 6º Grupamento Bombeiro 
Militar (6º GBM).

5º Subgrupamento Bombeiro Militar Independente (5º SGBM/I) – Localizado 
no município de Capanema, o 5º SGBM/I nasceu como 2º Subgrupamento do 2º 
Grupamento de Incêndio de Castanhal (2º SGI/2) e foi inaugurado em 30 de março de 
1994, em instalações provisórias e precárias na Rodovia PA-42. Tem como curiosidade 
o fato de ter sido, até hoje, a única UBM a ser comandada por um Oficial do Quadro 
Complementar, o então Tenente QOCBM Edmilson Farias Lima, seu primeiro 
comandante.

Em 31 de março de 1999, através do Decreto estadual nº 3.384, o 2º SGI/2 
tornou-se independente, passando a chamar-se 5º Subgrupamento Bombeiro Militar 
Independente (5º SGBM/I). Em 2 de julho de 2003 foram inauguradas melhorias e 
ampliação do quartel, que cobre cerca de 18 municípios da Zona Bragantina.

4º Subgrupamento Bombeiro Militar Independente (4º SGBM/I) – Localizado 
no município de Salinópolis, esta UBM surgiu como 4º Subgrupamento de Incêndio / 
Independente, mas antes, no município, já existia, desde 1993, uma Seção de Combate 
a Incêndio, subordinada ao 2º GI de Castanhal, e voltada especialmente para o serviço 
de proteção balneária, feito por Guarda-Vidas. Posteriormente transformado em 2º 
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Subgrupamento de Incêndio do 2º GI, após a criação do 2º SGI/2 em Capanema, em 
1994, a UBM de Salinópolis voltou à condição de SCI, até que em 2 de fevereiro 
de 1995 foi inaugurado o quartel com o nome de 4º Subgrupamento de Incêndio 
Independente, hoje 4º Subgrupamento Bombeiro Militar, na Rodovia PA-124. 

1º Grupamento de Busca e Salvamento (1º GBS) – Foi criado em 24 de 
novembro de 1999, através de convênio com a Companhia Docas do Pará (CDP) e está 
localizado na Rodovia Arthur Bernardes, Miramar, no local onde antes funcionava a 
Escola Abigail de Oliveira, cedida para o CBMPA em regime de comodato.

2º Grupamento de Busca e Salvamento (2º GBS) – Foi criado pela Portaria 
nº 253 de 25 de abril de 2005, do Cel BM Orlando Frade, em caráter provisório e 
com a determinação (artigo 2º da Portaria) de se chamar Grupamento de Socorro de 
Emergência e Núcleo de Operações com Produtos Perigosos e Emergências Ambientais 
(GSE/NOPP).

O GSE, cujas atividades estão regulamentadas pela Portaria nº 254 de 25 de abril 
de 2005, é uma unidade destinada a promover o atendimento de emergência pré-
hospitalar, sob supervisão médica, e substitui o Serviço de Atendimento de Resgate e 
Emergência (SARE), criado pela Portaria 092 de 22 de junho de 1998.

No CBMPA, os serviços de atendimento pré-hospitalar começaram ainda quando 
os Bombeiros estavam na Polícia Militar, com a Força Especial de Resgate em 
Acidentes (FERA), que operava com três ambulâncias e um efetivo de 26 homens.

Com a desincorporação dos Bombeiros da PM foi criada a Unidade Tática de 
Emergência (UTE), vinculada à Policlínica Bombeiros Militar (Polibom). Com 
a chegada, a partir de 1998, das modernas UTIs móveis, foi criado o Serviço de 
Atendimento de Resgate em Emergência (SARE).

Em 2000, a Portaria nº 523 de 10 de setembro “institui o Sistema de Atendimento 
de Resgate em Emergências - SISREM, constituído pelas unidades do Corpo de 
Bombeiros Militar, destinado a operar de modo unificado a gestão e o atendimento de 
resgate em emergências na Capital e no interior do Estado”.

1º Grupamento Marítimo e Fluvial (1º GMAF) – Criado pela Portaria nº 255 de 
25 de abril de 2005 com objetivo de atendimento em áreas ribeirinhas e dar apoio aos 
projetos sociais e de cidadania nas ilhas e outras localidades de acesso fluvial. A mesma 
Portaria criou o 1º Subgrupamento Marítimo e Fluvial (1º SGMAF) como órgão de 
execução do 1º GMAF e baseado no navio Grão Pará I, antigo navio “Barcarena”, da 
Empresa de Navegação da Amazônia (Enasa), adquirido pelo Governo do Estado e 
entregue ao CBMPA.
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1º Subgrupamento de Proteção Ambiental (1º SGPA) – Fica localizado no 
município de Paragominas. Foi criado com o nome de 1º Grupamento de Incêndio 
Florestal (1º SGIF) através do Decreto estadual nº 4.855 de 1º de outubro de 2001, do 
Governador Almir Gabriel.

Grupamento Aéreo de Busca e Salvamento (GABS) – Criado em julho de 
2007 como unidade executora da Coordenadoria  de Operações Aéreas do CBMPA, 
cujos pilotos já vinham, desde 2004, participando do Grupamento Aéreo do Estado 
(GRAER) em conjunto com a Polícia Militar, operando o helicóptero “Estrela Azul”.

O GABS opera um helicóptero Esquilo B, chamado “Estrela Vermelha”, de 
fabricação franco-alemã, mas montado no Brasil pela Helibrás, e além do Major 
comandante, conta com quatro Capitães pilotos da aeronave, um Tenente mecânico e 
cinco Praças de apoio.  

  O CBMPA já teve também algumas UBMs que funcionaram em Belém (no 
Centur e na Sacramenta) e que foram desativadas. No interior, mais precisamente no 
município de Oriximiná, também funcionou, de 1º de setembro de 1996 até final dos 
anos 90, a Seção de Incêndio de Porto Trombetas, em convênio com a Mineração Rio 
do Norte, com objetivo de dar segurança contra incêndio nas instalações da empresa 
que extrai bauxita. O convênio não foi renovado porque as instalações dos Bombeiros, 
além de precárias, não permitiam – em razão da distância da sede do projeto da cidade 
– atender à comunidade de Oriximiná.

Guarda-vidas
Afora o combate a incêndios e o resgate, hoje a atividade com maior número 

de saídas, o CBMPA desempenha um importante serviço de proteção balneária, que 
nas épocas de veraneio – mês de julho – chega a mobilizar um terço do efetivo em 
cerca de 70 praias ou balneários em mais de 35 municípios, serviço este previsto na 
Constituição estadual (Artigo nº 200) e que, além de pessoal especializado, com cursos 
de natação, mergulho e resgate aquático, conta hoje com lanchas rápidas, jet-skis e 
apoio de helicóptero.

O serviço de Guarda-Vidas teve origem em 1914 quando o Comodoro Wilber 
E. Longfellon fundou o Serviço de Salvamento da Cruz Vermelha norte-americana, 
organizando e treinando corpos de voluntários para executarem os primeiros serviços 
de proteção balneária pelo país. Seu slogan era “Toda pessoa deve saber nadar e todo 
nadador ser treinado para salvar vidas”.

No Brasil, a primeira referência ao serviço de Guarda-Vidas data de 1º de janeiro 
de 1917, no Rio de Janeiro, onde foi criado um Serviço de Salvamento Marítimo.
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No Pará, a primeira referência a Guarda-Vidas só ocorre em 1958, quando uma 
Portaria do então Prefeito Municipal, Lopo Alvarez de Castro, determina que sejam 
selecionados entre os praças Bombeiros alguns “exímios nadadores” para compor um 
serviço de proteção balneária nas praias do Mosqueiro.

Atualmente todos os serviços de Guarda-Vidas se concentram no 1º Grupamento 
de Busca e Salvamento e no 1º Grupamento Bombeiro Militar, mas todas as UBMs 
dispõem de pessoal especializado nessa atividade.

 

NOtAs dO CAPÍtulO 17
1 Ver “Os Bombeiros na Constituição” na seção                                                                            

de “Anexos”

2 Integra da Lei Lei nº 5.731, de 15 de novembro de 1992, na seção                                               
de “Anexos”.

3 Segundo a LOB, os Quadros de Oficiais de Administração BM (QOABM) e de Oficiais 
Especialistas BM (QOEBM) são constituídos de oficiais oriundos da situação de praças, 

mediante curso de habilitação.

4 Integra da Lei nº 6.005, de 23 de dezembro de 1996 (Lei de Fixação do Efetivo),                     
na seção de “Anexos”.

5 Ver o Capítulo 18 “A Mulher                                                                                                            
no CBMPA”.

6 Denominação que homenageia o Oficial paraense que primeiro hasteou a Bandeira Nacional 
no Arraial de Canudos, conforme vimos no Capítulo “Os Bombeiros e as Revoluções no 

Pará – Parte I”. Foi adotada a partir do novo Regulamento do Centro – o RCFAE, que consta da 
Portaria do Comando Geral nº 679, de 2 de dezembro de 2003, publicada no Boletim nº 224 do 
dia 18 do mesmo mês e ano.

7 Essa denominação da EFO, uma homenagem ao primeiro comandante dos Bombeiros, só foi 
adotada em 2006. A Portaria do Comando Geral nº 423, de 18 de junho de 2002, criou uma 

comissão para tratar da nova denominação da EFO e do CFAE, mas essas mudanças demoraram 
a ser implantadas.
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O Corpo de Bombeiros do Pará, mesmo antes de criar um 
quadro feminino, sempre manteve suas portas abertas 
à brejeirice e à beleza da mulher paraense, haja vista 

as promoções sociais de que participava, como a “Favorita dos  
Bombeiros”, nos anos 60, e “Madrinha dos Bombeiros”, já nos 
anos 90. 

A “Favorita dos Bombeiros” era uma promoção realizada por 
colunistas sociais dos grandes jornais no final dos anos 60 e até 
meados dos anos 70, quando os concursos de beleza ganhavam 
grandes espaços da imprensa. 

Algum material fotográfico dessa época ainda existente 
no CBMPA mostra o Comandante dos Bombeiros, Coronel 
Paulo Pereira da Silva, ao lado do Prefeito Municipal, Stélio de 
Mendonça Maroja e do Vice-Prefeito, Ájax D’Oliveira, todos 
participando, na sede da Sociedade União Espanhola 

(1)
, da festa 

do “Dia do Bombeiro” de 1966 na qual foi escolhida e coroada a 
“Favorita dos Bombeiros” daquele ano. Numa das últimas vezes 
em que a promoção foi realizada foi em 1988, e a “Favorita” foi a 
senhora Aida Freire Martins. 

Em 1992, por indicação do então Major BM José Cupertino 
Corrêa, a cantora Lucinha Bastos foi escolhida “Madrinha” do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, uma homenagem prestada à 
mulher paraense a exemplo da que, anos antes, havia sido prestada 
pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro à cantora Alcione, 
escolhida “Madrinha” daquela Corporação.

Quadro feminino
Desde 1994 o Corpo de Bombeiros vem dando seguros passos 

Capítulo 18
 
 A mulher no CBMPA
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para se modernizar, mas nenhum deles, provavelmente, foi tão marcante quanto a 
abertura da Corporação à mão-de-obra feminina. 

A admissão de mulheres no Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi autorizada 
pelo Artigo 33 do Decreto Estadual nº 3.768, de 15 de abril de 1985, combinado com 
o Artigo 22 das Disposições Transitórias da Constituição do Pará de 1989. 

Os primeiros editais de convocação para o concurso que admitiria mulheres – 
Oficiais ou Praças – no Corpo de Bombeiros Militar do Pará, foram publicados em 1º 
de outubro do ano de 1993. 

No dia 7 de fevereiro de 1994 teve início o curso de Cabos Auxiliares de 
Enfermagem – posteriormente Auxiliares de Saúde – com vinte mulheres e cinco 
homens, quase simultaneamente com o estágio probatório dos Oficiais Médicos e 
Dentistas que incluíam as duas primeiras mulheres Oficiais BM paraenses. 

Pelas datas de admissão no CBMPA verifica-se que os Cabos Femininos foram 
incluídos primeiro na Corporação, por força da Portaria nº 039 de 25 de fevereiro de 
1994, com efeito retroativo a 1º de fevereiro. Já as duas Oficiais de Saúde só tiveram 
sua admissão oficializada pelo Decreto nº 2.363, de 11 de março de 1994, embora 
aprovadas desde 7 de fevereiro. Os Cabos Femininos foram, portanto, pioneiros nesse 
aspecto. 

As duas primeiras oficiais
No dia 19 de agosto de 1994 formaram-se as duas primeiras Oficiais mulheres 

do CBMPA, na época 1ª Tenente QOSBM Liliany Mara Rodrigues da Silva, médica, 
e 1ª Tenente QOSBM Sílvia do Socorro Brito de Sousa, dentista. Antes de se 
formarem, passaram por um estágio probatório de aproximadamente seis meses, no 
qual receberam instrução militar prática e teórica junto com os alunos Oficiais do 
Quadro Complementar e realizaram todo tipo de exercícios no Centro de Formação, 
Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE). 

A admissão de Oficiais de Saúde, incluindo as duas primeiras Oficiais mulheres 
foi decidida em setembro de 1993 e teve os seguintes passos:

22 de setembro de 1993 – É publicada Portaria nº 045/93 de 21 de setembro de 
1993, do Comando Geral, nomeando a Comissão para elaboração do Concurso de 
Admissão ao Curso de Formação de Oficiais QOSBM/94. (Boletim Geral nº 173, 
página 670).

1º de outubro de 1993 – É designada a Comissão para proceder a inscrição ao 
Concurso Público de Oficial de Saúde. (BG nº 180, página 731).

Ainda em 1º de outubro de 1993 foi publicado aditamento ao BG nº 180 
determinando que o Concurso fosse realizado no dia 17 de dezembro de 1993 às 08h00 
na Escola Superior de Educação Física. (BG nº 180, página 736)
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3 e 4 de fevereiro de 1994 – São publicados os resultados do Teste de Aptidão 
Física (TAF) e da Junta de Inspeção de Saúde Geral (JISG) dos aprovados no concurso. 
(BG nº 024 e 025, páginas 222 e 246)

7 de fevereiro de 1994 – Sai o resultado dos aprovados no concurso para QOSBM. 
(BG nº 026 página 256)

23 de fevereiro de 1994 – O BG nº 035 publica diretrizes para a realização do 
Curso para candidatos a Oficiais de Saúde e a relação dos instrutores. (páginas 345 e 
346)

11 de março de 1994 – O Governo do Estado publica o Decreto nº 2.363 admitindo 
como 1º Tenentes do CBMPA os candidatos aprovados em concurso. 

23 de março de 1994 – BG nº 054, pg 635, inclui os candidatos aprovados no 
Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiro Militar (QOSBM). 

19 de agosto de 1994 – Formatura dos Oficiais do Quadro de Saúde do CBMPA no 
auditório da Academia Paraense de Letras. 

2 de julho de 1997 – As duas 1º Tenentes são promovidas a Capitão, junto com os 
demais colegas do Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiro Militar. 

Atualmente, só a Major QOSBM (dentista) Sílvia do Socorro Brito de Sousa 
continua na ativa. A drª Liliany Mara Rodrigues da Silva pediu dispensa ainda quando 
era Capitão. 

Cabos femininos auxiliares de enfermagem
Embora incluídas antes, as candidatas a Cabo Feminino Auxiliares de Enfermagem 

somente se formaram uma semana depois das duas primeiras mulheres Oficiais 
Bombeiros, no dia 26 de agosto de 1994, em meio a uma grande festa de conclusão de 
curso de 273 Sargentos, Cabos e Soldados, realizada no CFAE, na Cidade Nova. 

O objetivo do Comando ao admitir a primeira turma de Cabos Auxiliares de 
Enfermagem era ter mão-de-obra especializada para atuar no atendimento de seu 
próprio pessoal, de seus dependentes e inativos e no serviço externo, em apoio às 
missões de busca e salvamento, Guarda-Vidas, prevenção, etc...”

Os primeiros Cabos BM Femininos receberam, durante os seis meses de seu curso 
de formação, noções de técnicas de combate a incêndio, de busca, resgate e salvamento, 
além de instrução específica de primeiros socorros, técnicas de ressuscitação cárdio-
pulmonar, tratamento de fraturas e hemorragias, etc. 

O Boletim Geral do dia 26 de agosto de 1994 saiu com os nomes das primeiras 
20 Cabos Femininos do CBMPA. Em 1998 eram apenas 16 as que continuavam na 
Corporação.   

Sandra de Nazaré Costa Monteiro, Firmina Furtado dos Santos, Cristiane Leite 
da Silva, Maria do Socorro das Mercês Rodrigues, Elen Cristina Mendes Gonçalves, 



211

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

Andréa Souza Brito, Francisca do Couto Lima, Miréia de Lacerda Cafezakis, Eronildes 
dos Santos Souza, Maria do Perpétuo Socorro Aviz, Cislene dos Santos Pinheiro, Mara 
Leila Costa do Rego, Shirley de Nazaré Souza da Silva, Gerusa Teixeira Pinto, Roseane 
Tavares Trajano, Laura Palheta Rodrigues, Belta Maria Leite, Rubenita Trindade de 
Sousa, Nazaré Eufrásia Alvim da Silva e Sílvia Eliane Elesbão. 

Dessas, quatro já deixaram o Corpo de Bombeiros. Duas foram aprovadas para 
o Quadro de Enfermagem do Hospital Barros Barreto (Shirley de Nazaré Souza da 
Silva e Laura Palheta Rodrigues), uma ingressou no Curso de Sargento Enfermeiro da 
Aeronáutica (Sandra de Nazaré Costa Monteiro) e Andréa Sousa Brito foi reformada 
por motivo de saúde. 

No final do ano 2000, quatro Cabos BM Femininos (Francisca do Couto Lima, 
Miréia de Lacerda Cafezakis, Eronildes dos Santos Souza e Geruza Teixeira Pinto) 
foram promovidas a 3º Sargento, após concluírem o CFS, se tornando as primeiras 
Sargentos Femininos da Corporação. No dia 12 de abril de 2006 os demais Cabos 
Femininos concluíram outro CFS iniciado em agosto de 2005 e foram promovidos 
a Sargento, enquanto as quatro primeiras fornadas em 2000 iam a 2º Sargento. Em 
2007, somente Sílvia Eliane Elesbão continuava como Cabo BM, mas aguardando 
promoção, graças a um recurso judicial. 

A admissão passo a passo
A decisão quanto à criação de um Corpo de Auxiliares de Enfermagem que incluísse 

mulheres foi tomada ainda em 1993. O Boletim Geral nº 180, de 1º de outubro de 1993 
(pg 736) publicou o edital de Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de 
Auxiliar de Enfermagem. Em forma de aditamento, o edital foi republicado mandando 
que o Curso de Formação fosse de Cabos Socorristas Auxiliares de Enfermagem. 

O BG nº 198 de 4 de novembro de 1993 designou a Comissão encarregada 
do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Cabos Socorristas 
Auxiliares de Enfermagens. 

O BG nº 200, de 9 de novembro de 1993 alterou as datas de realização do concurso 
e o de nº 020, de 28 de janeiro de 1994 já veio, na página 176, com o resultado final 
do concurso. 

Os aprovados – as 20 candidatas e os 5 candidatos – foram efetivamente incluídos 
no Corpo de Bombeiros a partir de 1º de fevereiro de 1994, conforme a Portaria nº 039 
de 25 de fevereiro publicada no Boletim Geral nº 038 no dia 28 de fevereiro de 1994 
(página 371).

O CFC iniciou no dia 7 de fevereiro de 1996 e foi realizado, em parte, no 1º 
Grupamento de Incêndio, parte no CFAE, tendo como coordenador o então 1º Tenente 
QOCBM Francisco de Assis Carvalho. 
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O Boletim nº 040, de 2 de março de 1994 (página 399) publicou o mapa de 
instrutores e monitores para o CFC/BM e o BG nº 156 de 26 de agosto de 1994 (página 
1497), a Ata de Conclusão do CFC Auxiliares de Enfermagem e a Portaria nº 142 do 
Comando, de 24 de agosto, promovendo a Cabo os alunos concluintes do CFC, 1ª 
turma de 94. 

Na data de 12 de setembro de 1994 o BG nº 164 (página 1593) publicou a 
classificação dos Cabos recém-formados para várias UBMs da capital e interior do 
Estado. 

A mulher militar
Em 1994, a mão-de-obra feminina militar não era mais novidade no Brasil. A 

Polícia Militar de São Paulo, desde 1955, já empregava o elemento feminino em 
suas atividades, mas foi só em junho de 1977 que uma Portaria do Estado Maior do 
Exército que reorganizou as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros, encampou uma 
sugestão da Inspetoria Geral de Polícias Militares (IGPM) e permitiu a admissão do 
elemento feminino nas PMs, Corporações que desde 1971, por força do Decreto nº 
667 já encampavam os Corpos de Bombeiros em quase todo o Brasil. 

Em 1971, entretanto, as Forças Armadas ainda não tinham mulheres em seus 
quadros. Só em 7 de julho de 1980 a Lei nº 6.807 criou o Corpo Auxiliar Feminino da 
Marinha e em 29 de junho de 1981 a Lei nº 6.924 criou o Corpo Feminino da Reserva 
da Aeronáutica. O Exército só começou a admitir mulheres a partir de 1994. 

Embora só no dia 6 de fevereiro de 1984 o Decreto-Lei nº 2.106 tenha dado nova 
redação ao parágrafo 2º do Artigo 8º do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, 
autorizando os Estados, Territórios e o Distrito Federal a admitirem mulheres como 
oficiais e/ou praças em suas Polícias Militares, quase todos os Estados já dispunham 
de Polícias Femininas, serviço do qual foi pioneiro o Paraná, em 1977, seguido do 
Amazonas, em 1980; Minas Gerais, em 1981; Pará, Maranhão e Rio de Janeiro, em 
1982; Distrito Federal, Pernambuco e Rondônia, em 1983; Espírito Santo, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul, em 1984; Acre em 1985; Goiás, Rio Grande do Sul e 
Paraíba, em 1986; e Rio Grande do Norte e Piauí em 1987.

Não havia, entretanto, o elemento feminino em Corpos de Bombeiros. 

A mulher Bombeiro Militar
Quanto à mulher Bombeiro Militar, informa o Major QOPM/SP Edson Alves 

Rodrigues, que “...foi o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo o primeiro no emprego do elemento feminino nas atividades de Bombeiros”. 
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Segundo ele: “O primeiro estágio de Bombeiro para mulheres, em São Paulo, foi 
realizado no período de 27 de setembro de 1991 a 4 de dezembro de 1991. Hoje 
as mulheres Bombeiros paulistas integram todas as guarnições, o que significa um 
grande avanço na conquista do espaço feminino, apesar de ainda não trabalharem 
isoladamente, ou em guarnições constituídas apenas por elas...”. 

Assim, seguindo o exemplo dos Bombeiros paulistas, logo foram, admitidas mulheres 
nos Corpos de Bombeiros do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Ceará. 

“Essa iniciativa – explica o Major paulista no seu trabalho “A Mulher nos 
Serviços de Bombeiros” – foi também influenciada pela experiência dos Bombeiros 
da Europa, principalmente de Portugal e França, onde as mulheres estão presentes 
não só no atendimento das vítimas, como também na recepção dos chamados de 
emergência”. 

O site do Corpo de Bombeiros de São Paulo registra, entretanto, que as 
primeiras mulheres começaram a trabalhar na Corporação como enfermeiras, 
no início dos anos 30, coincidindo com a Revolução Constitucionalista (1932). 
Em outro local, o site informa – erroneamente – que “a utilização da mulher nos 
serviços de bombeiros iniciou-se em 1990, a partir da idéia de empregá-la nos 
serviços de resgate.

No Pará a admissão de mulheres no Corpo de Bombeiros Militar do Pará se tornou 
possível pelo estabelecido no Artigo 33 do Decreto Estadual nº 3.768, de 15 de abril 
de 1985, que continuava em vigor graças ao Artigo 22 das Disposições Transitórias da 
Constituição do Pará de 1989. 

As primeiras Oficiais combatentes
No início de 1997, novo passo do CBMPA rumo à igualdade de oportunidades: pela 

primeira vez a Escola de Formação de Oficiais abriu cinco vagas – foram preenchidas 
apenas 4 – para as candidatas que quisessem fazer o Curso de Formação de Oficiais 
(CFO) e seguir a carreira de Oficial Bombeiro Militar Combatente. 

A própria EFO teve que se adaptar para receber as primeiras alunas do sexo 
feminino, construindo alojamentos e banheiros embora na parte curricular o Curso 
de Formação de Oficiais seja igual para ambos os sexos, com os mesmos graus de 
dificuldades e riscos. 

No dia 24 de novembro de 1999 as três primeiras Cadetes Femininos da EFO 
– Alessandra de Fátima Vasconcelos Pinheiro, Samara Cristina Vieira Romariz e 
Adalmilena Café Duarte – concluíram o Curso de Formação de Oficiais e se tornaram 
as primeiras mulheres Oficiais Combatentes do CBMPA. A Cadete Adriana Melendez 
Alves, que fora desligada da EFO no final do 1º ano, em 1997, concluiu o CFO no 
CBMDF (Brasília) em 2000 e voltou ao CBMPA. 
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No dia 25 de setembro de 2006 as quatro foram promovidas juntas ao posto de Capitão 
BM. E em janeiro de 2007, a Capitão BM Samara Cristina Romariz de Carvalho se tornou 
a primeira mulher a comandar uma Unidade BM, o 11º Subgrupamento BM, no QCG.

 

“Primeiras” Soldados Bombeiros
Em 2005 o Corpo de Bombeiros abriu concurso para admissão de 350 novos 

Bombeiros e pela primeira vez admitiu a inscrição de mulheres – 70 vagas – para o 
Curso de Formação de Soldados (CFSd).

O Curso foi iniciado em maio de 2007 em três pólos distintos – Belém, Santarém 
e Marabá –, com previsão de conclusão para janeiro de 2008. Junto com os Bombeiros 
masculinos, o quadro de Soldados femininos deve reforçar o efetivo de algumas UBMs 
de Belém e do interior.

Segundo edital publicado pelo CBMPA em maio de 2006, estavam convocadas 
para integrar a primeira turma 

(2)
 de Soldados Femininos do CBMPA, as seguintes 

jovens (por cidade de origem):
Belém:
Lidiane Pereira Gomes, Bruna Tereza Silva dos Santos, Helen Cristina Luz de 

Oliveira, Tcheliby Melo da Silva, Loreta Alves da Cunha, Maria José Rocha do 
Nascimento, Caroline de Almeida Martins, Leyrilane de Souza, Elidiane do Socorro 
Souza de Assis, Michelle Maia Carneiro, Nelcione Roxo Xavier, Mônica de Paula 
Lima Oliveira, Ana Paula Araújo de Souza, Edielen Sampaio Farias, Nilma Aparecida 
Garcia de Araújo, Leonora Penna Baía, Carlena de Nazaré dos Reis Figueiredo, 
Michelle Alves dos Santos, Karina Raquel Moreira da Silva, Kelli Kléssia Ramos dos 
Santos, Vanessa Borges de Jesus, Nilce de Fátima Alves Dantas, Francisca Elisa de 
Sousa Matos, Bruna Valéria Pantoja Rabelo, Renata Helena Gonçalves Martins, Jenifer 
Priscila dos Santos Pantoja, Leandra Manulia Paiva, Sabrina Costa Santos, Graça Inez 
Souza Teixeira, Aureliana de Brito Silva, Ana Paula Palheta Santana, Fabiane Lima 
Barbosa, Poliana Silva Bezerra, Suzellin Silva Lino, Maria de Fátima Dias de Almeida 
e Aline Souza dos Santos.

Barcarena:
Graciete Ferreira Costa, Carla Valéria Mourão Carvalho, Ive Caroline Soares Baía, 

Flávia Suzane Góes Martins, Márcia Viviane de Carvalho Néri, Deisiane do Socorro 
Carvalho Lobato e Leda da Conceição Tavares Serrão.

Itaituba:
Rosinélia Santos da Silva, Uiliane Pereira de Sousa, Gardênia da Silva Frazão, 

Dorinalva Aureliano de Araújo, Nêmora Thayná de Freitas Pinto e Roseli da Costa 
Rego.

Tucurui:
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Vânia Cristina Costa Silva, Joana de Souza Pompeu, Aline Lemos Carvalho da 
Silva, Leidiane da Conceição Wânzeler, Ioná Roberta da Silva Pires, Jaqueline Oliveira 
Borges, Rosana Frota da Conceição, Emilene Pinto Benchimol, Josiane Cristina da 
Cruz Macedo, Alba de Oliveira Dutra, Cynthia Flannary Martins Batista e Milene 
Cristina Skeete Mota.

Canaã dos Carajás:
Luana Rodrigues Silva, Jannayna do Socorro Santos Costa, Andréia Martins 

Rocha, Karoline Aurineth Silva Campos, Ruzya Márcia Barbosa de Carvalho e 
Edineuza Farias Pereira.

Marabá:
Janete dos Santos Rabelo, Alice Cunha da Silva, Josiane dos Santos Rabelo, 

Renata Vieira dos Santos, Ellen Pereira Brito, Romilda Valentim da Silva e Fabiane 
da Silva Oliveira.

Redenção: 
Cirlane Ramira de Melo e Fabiana Araújo Silva. 

     
       

A mão-de-obra feminina militar tem sido objeto de muitos estudos e pesquisas. 
Sônia Marise Salles Carvalho, Mestra em Ciências Sociais no Amazonas, e Maria 
do Socorro Malheiros, psicóloga paraense, têm trabalhos já apresentados até em São 
Paulo sobre o assunto. 

Esses estudos sobre a participação feminina nas organizações militares tentam 
provar que embora lhes tenham sido dadas oportunidades de trabalho profissional em 
campos antes exclusivo dos homens, as mulheres ainda continuam discriminadas, 
sempre figurando nos Quadros Auxiliares ou de Saúde, não podendo chegar a postos 
de comando. No próprio Corpo de Bombeiros Militar do Pará muitos dos Cabos 
Femininos Auxiliares de Enfermagem foram deslocados de suas funções para serviços 
de atendentes e telefonistas. 

A admissão de mulheres no meio militar, por séculos exclusivamente do sexo 
masculino, trouxe à tona também outros problemas, como a falta de instalações 
(alojamentos e banheiros) apropriados à condição feminina e a denominação sempre 
masculina dos postos ou graduações.

Assim, uma mulher é Oficial Bombeiro, Cabo Enfermeiro, ou Cadete Feminino. 
Segundo o Dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, o único posto ou graduação 
militar que comporta os dois gêneros é Capitão, cujo feminino é Capitã, mas pouco usado 
e somente quando seguido do nome. Para designar o posto, usa-se o masculino. 
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NOtAs dO CAPÍtulO 18
1 A sede da Sociedade União Espanhola ficava na Av. Governador José Malcher, entre as ruas 

Dr. Moraes e Piedade, num casarão entre o Palacete Bolonha e o restaurante Lá em Casa, 
defronte da antiga sede da AABB.

2 A relação inclui 76 nomes. A relação final das alunos do CFSd foi ajustada ao número de 
vagas depois dos Testes de Aptidão Física (TAF) e do Psicotécnico.

A escada Magirus
As famosas escadas Magirus, usadas por bombeiros de todo o mundo, 

foram criadas pelo alemão Conrad Dietrich Magirus (1824-1895) na cidade de 
Ulm. A companhia começou a fabricação desses veículos de luta contra o fogo 
em 1864. O padrão elevado da engenharia permitiu que os veículos Magirus 
fossem conhecidos no mundo todo, sobretudo a plataforma giratória que se 
tornou rapidamente um artigo essencial para qualquer Corpo de Bombeiros ou 
Brigada de Incêndio. 

Em 1975 a Magirus foi adquirida pela Iveco que continuou a produzir 
alguns caminhões sob o nome Iveco-Magirus. Posteriormente a Magirus adotou 
motores Deutz e passou a se chamar Magirus-Deutz. 

Oração do Bombeiro
Toma Senhor por instrumento de tua misericórdia. 
Faz-me tuas minhas mãos e orienta meus passos, para que eu possa levar, 

no momento preciso, a quantos estejam em perigo, o ansiado salvamento. E 
multiplica, como fizeste aos pães e peixes, meu vigor físico e minha agilidade, 
para que eu nunca esmoreça ante os meus maiores obstáculos e para que eu 
possa vencê-los, sempre que disso dependa a missão de salvar os que clamam 
por socorro. 

Faz-me potente para resgatar da morte os que a ela se entregam e abençoa 
a minha boca, que eu possa soprar no peito dos moribundos o alento vital que 
se lhes foge. 

Faz-me paciente, perseverante, inteligente, abnegado, ensina-me a amar o 
próximo mais que a mim mesmo, para que eu nunca falhe no cumprimento da 
missão de Bombeiro. Dá-me, sobretudo Senhor, total desprendimento, para que 
eu jamais hesite no ato de salvar em sacrifício pela de meu semelhante a minha 
própria vida. Amém!
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Historicamente, além dos grandes incêndios que destruíram 
Roma, Londres e Lisboa, causando milhares de mortes, 
só os incêndios provocados por erupções vulcânicas são 

tragicamente mais famosos, como aconteceu com o Vesúvio no 
ano 79 DC, destruindo Pompéia, Herculano e Stabia, ou com a 
erupção do Krakatoa, em 1873, na ilha de Java (Indonésia); do 
Paleé, em 1902, em Saint Pierre, Antilhas; e mais recentemente 
com o Etna (Itália), o Nevado Del Ruiz (Colômbia), o Pinatubo 
(Filipinas) e tantos outros. 

O grande incêndio de Londres foi a 2 de setembro de 1666. 
Durou quatro dias e destruiu 13 mil casas e 90 igrejas, inclusive a 
catedral de Saint Paul. Teria irrompido numa padaria e mobilizado 
toda a população da cidade, inclusive o Rei Charles II, que esteve 
à frente do combate às chamas, carregando água em baldes, do 
rio Tâmisa até o local do fogo. Em 1940, um novo e pavoroso 
incêndio ameaçou a capital inglesa. Atualmente uma coluna de 62 
metros de altura e 311 degraus lembra esses sinistros. 

Em Lisboa, o incêndio que arrasou a cidade em 1755, 
decorrente de um terremoto, foi visto como um castigo dos Céus 
pelas autoridades religiosas da época, totalmente influenciadas 
pela Inquisição, e mais de 1.500 sobreviventes da catástrofe foram 
mortos depois, numa fogueira.

Em todo o século XIX foram registrados 12 grandes incêndios, 
que acarretaram 5.310 mortes. No século XX, de janeiro de 1900 
a abril de 1996, já haviam sido registrados 118 grandes incêndios, 
com 11.802 mortes, das quais 2.070 ocorreram nos últimos dois 
anos. Nos primeiros 40 anos do século passado (1900 a 1939) 
houve 17 grandes incêndios; nos 40 anos seguintes (1940 a 1979) 
houve 69 grandes incêndios.

No Brasil ficaram tristemente famosos os incêndios de um 

Capítulo 19
 Grandes incêndios
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circo em Niterói, em 1961, com o saldo de 211 mortos, e dos edifícios Andraus (1972) 
e Joelma (1974), também com elevado número de vítimas fatais. 

Pelo número de mortos e o elevado prejuízo que causaram, podem ser considerados 
os maiores incêndios do Século XX e primeiros anos do Século XXI: 

1902 – No dia 8 de maio a erupção do vulcão Paleé causa um incêndio que destrói 
a cidade de Saint Pierre, na ilha de Martinica, Antilhas Holandesas, matando mais de 
26 mil pessoas. 

1906 – No dia 18 de abril, um incêndio provocado por um forte terremoto arrasa a 
cidade de São Francisco, EUA, deixando pelo menos 1.000 mortos e 350 milhões de 
dólares em prejuízos. 

1918 – Incêndio florestal em Minessota, EUA. Saldo final de 559 mortos. 
1929 – Hospital de Cleveland, EUA. Total de mortos: 125 pessoas. 
1930 – Incêndio num teatro de Chicago, EUA, com 602 mortos. No mesmo ano, 

e também nos EUA, outro grande incêndio na penitenciária de Columbus, Ohio, deixa 
320 mortos. 

1933 – Incêndio do Reichstag, em Berlim. Não houve mortos, mas Hermann 
Goëring, presidente do Parlamento, acusou os comunistas e mandou prender 5 mil 
pessoas na denominada “Noite do Terror”. Posteriormente o holandês Marinus Van 
Der Lube, quase cego e mentalmente abalado, foi preso com isqueiros, fósforos e 
rastilhos de pano. Acusado de ter sido o autor do incêndio, foi fuzilado. 

1939 – Melbourne, Austrália – Incêndio florestal de grandes proporções deixa 67 
mortos no dia 13 de fevereiro, uma sexta-feira. 

1942 – Incêndio em Boston, EUA, numa casa de diversões noturnas faz 493 
mortos. 

1944 – Incêndio portuário em Bombaim, na Índia, deixa 700 mortos e prejuízos de 
mais de 20 milhões de dólares. 

1945 – Em meio à Segunda Guerra Mundial, um incêndio em Dresden, Alemanha, 
deixa pelo menos 300 mortos. 

1947 – Incêndio irrompido no cargueiro francês “Grandcamp”, carregado de 
munição e nitrato de amônia, destrói parcialmente no dia 16 de abril a cidade de Texas 
City, deixando o saldo de 554 mortos, 3600 feridos e 12 mil desabrigados. 

1961 – Incêndio num circo em Niterói, Estado do Rio, deixa 211 mortos e dezenas 
de feridos graves.

1994 – Em 2 de novembro desse ano houve um incêndio no Egito em que 
morreram 557 pessoas. Uma enxurrada, descendo a montanha, derrubou um trem com 
oito tanques cheios de combustível; o óleo começou a pegar fogo (uma versão diz 
que um raio atingiu os depósitos de combustível) e foi levado pela força das águas, 
incendiando todas as casas pelo caminho. Ainda em 1994 foram registrados 40 mil 
incêndios na China, que mataram 2.600 pessoas e deixaram 4 mil feridos.
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1995 – Um incêndio no trem do metrô da capital da ex-república soviética do 
Azerbaijão, em outubro desse ano, matou mais de 300 pessoas e feriu outras 150, no que foi 
considerado “um dos mais graves incêndios dos últimos anos nesse tipo de transporte.”

1996 – Em março, um incêndio ocorrido numa discoteca de Manila, capital das 
Filipinas, matou 150 jovens e deixou 80 feridos. No mesmo mês, na Indonésia, pelo 
menos 77 pessoas morreram queimadas num shopping center. 

1997 - Na Índia, pelo menos 180 pessoas morreram durante uma concentração 
religiosa em fevereiro desse ano. Cinco mil peregrinos participavam de festejos 
religiosos dedicados ao guru Swami Nigamananda. Em abril, 343 peregrinos 
muçulmanos morreram, e mais de dois mil ficaram feridos, num incêndio ocorrido 
num acampamento próximo da cidade de Meca. Um botijão de gás explodiu e o vento 
fez o fogo espalhar-se por 70 mil tendas. Em maio desse mesmo ano, 130 pessoas 
morreram num incêndio ocorrido no centro comercial da cidade de Banjarmasin, na 
Indonésia.

Ainda em 1997, setembro, o sudeste da Ásia fica literalmente sufocado por uma 
nuvem de fumaça proveniente de gigantescos incêndios florestais. Na Indonésia, 
pelo menos 271 pessoas morreram. Ambientalistas classificaram o acontecimento de 
“catástrofe ambiental”. Em fins desse ano, o coordenador do Programa de Florestas 
do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) Jean-Paul Jeanrenaud, afirmou que “1997 
será lembrado como o ano em que o mundo pegou fogo.” Um jornal da época dizia: 
“A Indonésia está a caminho de se tornar a maior fogueira do mundo.”

1998 – Em fevereiro e março um incêndio florestal de grandes proporções destrói 
de 14% a 18% das florestas e campos do Estado de Roraima. Apesar de não ter havido 
vítimas fatais, o Bureau de Assuntos Humanitários da ONU estima que 12 mil dos 
39 mil habitantes da região foram atingidos; 7 mil, incluindo os índios Ianomâmi, 
estariam vivendo em estado crítico, sem água e alimentos. De acordo com um relatório 
publicado pelo WWF, as queimadas na Amazônia brasileira aumentaram em 1997 
mais de 50% em relação a 1996.

Em 1997 o fogo destruiu também vastas áreas de Papua-Nova Guiné, Colômbia 
(mais de 7 mil incêndios florestais), Peru, Tanzânia, Quênia, Ruanda, Congo e ainda 
outros países africanos, além de queimar parte do sul da Europa e das florestas 
temperadas da Austrália, Rússia e China.

1998 – Abril. Cem mil hectares de florestas são destruídos no México. Informações 
oficiais dão conta que só nos três primeiros meses do ano foram registrados 5.975 
incêndios florestais, afetando 109.774 hectares em sete estados mexicanos.

2001 - Explosão numa loja de fogos de artifício num shopping center popular de 
Lima – era véspera o Ano Novo, 31 de dezembro - deixa 276 mortos.

2005 – Incêndio ocorrido num centro comercial da periferia de Assunção, no 
Paraguai, deixa 311 mortos e deixa centenas de feridos.
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Produtos perigosos
Além dos grandes incêndios urbanos ou florestais que ceifam centenas ou milhares 

de vidas, existe uma categoria de sinistro que é a provocada pelo que tecnicamente se 
denomina de “produtos perigosos”, que são aqueles que representam riscos para a 
saúde das pessoas, para a segurança pública e para o meio ambiente. 

São listados como maiores desastres desse tipo, no Brasil e no Mundo: 
1921 – Oppau, Alemanha. Explosão de um depósito de 4 mil toneladas de nitrato 

de amônia. Resultado: 561 mortos. 
1947 – Texas City, EUA. Dois barcos que transportavam cerca de 4 mil toneladas 

de amônia explodiram, deixando 550 mortos. 
1947 – Brest, França. Explode mais um navio, que transportava 2500 toneladas de 

nitrato de amônia, com o saldo de 21 mortos. 
1948 – Ludwigshafen, Alemanha. Explosão de 30 toneladas de dimetileter em um 

vagão ferroviário. Resultado: 270 mortos. 
1978 – San Carlos, Espanha. Um caminhão tanque com 22 toneladas de propileno 

sai da pista e invade um camping de turistas, matando, ao explodir, 215 pessoas e 
deixando mais 200 feridas. 

1984 – San José de Ixhuatepec, México. Explosão seguida de incêndio de tanques 
de GLP na refinaria local. Resultado: 452 mortos e cerca de 300 mil pessoas evacuadas. 
Recentemente outro grande incêndio atingiu a mesma refinaria, com um saldo não 
determinado de mortos. 

1984 – Bhopal, Índia. Vazamento de 42 toneladas de methylisocianato dos tanques 
da fábrica Union Carbide. Mais de 4 mil pessoas já morreram, existindo mais de 10 
mil com seqüelas, principalmente cegueira. 

No Brasil alguns desastres com “produtos perigosos” ficaram famosos:
“Pó da China” (pentaclorofenato de sódio). Aconteceu no Rio de Janeiro. Saldo: 

três operários mortos. 
Combustível – Aconteceu no município de Pojuca, na Bahia, onde um trem com 

vagões-tanques descarrilou derramando milhares de litros de gasolina e álcool. A 
população se aproximou para recolher o combustível em latas e baldes, mas a tragédia 
foi inevitável. Uma faísca qualquer transformou o local num inferno, com o saldo de 
mais de 100 mortos. 

Vila Socó – Em Cubatão, São Paulo. A população de baixa renda construiu uma 
favela sobre dutos de combustíveis da Petrobrás. Um vazamento provocou grande 
explosão, com o saldo de mais de 500 mortos. 

Shopping Center de Osasco – Vazamento de GLP no subsolo do prédio provocou 
grave explosão seguida de desabamento de parte do prédio, em 1996. Resultado: mais 
de 40 mortos e inúmeros feridos. 

Rodovia PA-150 – Xinguara, Pará. Uma carreta transportando explosivos para a 
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mineração de Carajás explodiu. Um caminhão tanque que passava pelo local carregado 
de diesel também explodiu. Resultado: 17 mortos. 

Produtos radioativos
Entre os acidentes mais importantes com produtos radioativos, destacam-se:
Ciudad de Juarez, México – Uma bomba de cobalto radioativo é derretida junto 

com ferro velho numa siderúrgica. Resultado: dezenas de mortos e feridos. 
Goiânia, Brasil – Uma bomba de césio radioativo é aberta por ladrões e abandonada 

num terreno baldio, onde depois foi encontrada por outras pessoas. Resultado: 4 mortos 
e dezenas  com seqüelas até hoje. 

Chernobyl, Rússia – 26 de abril de 1986. Explosão no reator nº 4 da usina de energia 
elétrica mais famosa da Rússia. Resultado: 45 mortos, 500 feridos e mais de 400 mil 
pessoas evacuadas. Fala-se, entretanto, de 3000 e até 12000 mortes relacionadas direta 
e indiretamente com o acidente. 

A pior tragédia
Sem nenhuma relação com o Corpo de Bombeiros do Pará, mas apenas para 

registrar o fato, convém lembrar que a maior tragédia já ocorrida com um Corpo de 
Bombeiros no Brasil teve lugar na madrugada de 7 de maio de 1954, quando um 
incêndio de proporções gigantescas destruiu instalações onde estavam armazenados 
explosivos e inflamáveis da Administração do Porto, na Ilha do Braço Forte, no Rio de 
Janeiro. Treze vigias e seus familiares, que moravam na ilha, fugiram a tempo, mas os 
Bombeiros, chamados para evitar uma tragédia que poderia afetar também as ilhas de 
Paquetá, do Governador, Redondo e Comprida, não tiveram a mesma sorte. 

Uma guarnição de 20 homens e mais três voluntários se dirigiram para o local, 
sob o comando do Tenente-Coronel Rufino Coelho Barbosa, Sub-Comandante 
dos Bombeiros do então Estado da Guanabara, e do Major Gabriel da Silva Telles, 
Comandante da 1ª Zona Marítima do Corpo de Bombeiros. Pouco depois de chegarem 
de barco ao local, quando faziam o isolamento de alguns depósitos ainda não atingidos 
pelas chamas, uma violenta explosão sacudiu a pequena ilha. Tambores de inflamáveis 
foram lançados à distância e o mar em torno da ilha, onde muitos Bombeiros se jogaram 
na esperança de escapar daquele inferno, era de fogo. A lancha dos Bombeiros havia 
incendiado e afundado. 

Passados os primeiros minutos de esturpor, angústia e pânico, os menos feridos 
começaram a socorrer os colegas, verificando que dos 23 heróis, apenas 7 ainda 
estavam vivos. Morreram o Major Gabriel da Silva Telles, o Tenente Washington de 
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Sousa Lima, o Sargento Edgar de Barros Lima, os Cabos Epitácio Costa e Manuel 
Antônio Peçanha e os Soldados Cláudio de Souza, Amâncio da Silva, Jorge dos Santos 
Santana, Tomaz da Silva Rufino, Manoel Gomes da Cruz, José Edson Vilela, Orlando 
Xavier da Costa, Antônio Eurázio, Mozart Nery Bacellar, Júlio José Martins Rosa e 
Walter Mário Cardoso. 

Um monumento erguido em 1959 na Ilha do Braço Forte perpetua aquela tragédia
(1)

 
e lembra para os pósteros os nomes daqueles heróis que na luta em defesa do alheio 
ofereceram a própria vida. 

Maiores incêndios urbanos no Pará
No Pará, foi um grande incêndio, na noite de 4 de julho de 1882, numa casa na 

Rua do Imperador (atual Boulevard Castilhos França), que apressou as providências 
oficiais para a criação da primeira Companhia de Bombeiros em Belém. 

A seguir um breve registro dos maiores incêndios registrados em Belém, no qual 
o Corpo de Bombeiros teve participação: 

- 12 de junho de 1896. Local: Casa Carvalhes e Jornal “O Imparcial”. 
- 15 de janeiro de 1902. Local: Tv. Campos Sales – Depósito de derivados de 

borracha da firma Frank da Costa & Cia. Resultado: quatro bombeiros mortos e 12 
gravemente feridos. 

- 13 de fevereiro de 1905. Local: Tv. Campos Sales nº 65 (mercearia). 
- 6 de julho de 1910. Local: Fogueteria de Eduardo Moreira, à Rua dos Mundurucus, 

entre Tv. Castelo Branco e Av. José Bonifácio. 
- 29 de agosto de 1912. Local: Edifício sede do jornal “A Província do Pará” 

na Praça da República, e residência do ex-Intendente Antônio Lemos, na Av. Gentil 
Bittencourt. 

- 5 de junho de 1924. Local: Fábrica Palmeira e Jornal “O Imparcial”. 
- 5 de dezembro de 1934. Local: Rua Manoel Barata, nsº 236, 238, 240 (três 

residências).
- 22 de dezembro de 1936. Local: Usina Tupy (planta industrial e uma 

residência).
- 18 de agosto de 1942. Local: Usina Progresso, à Rua Gaspar Viana nº 335.
- 12 de dezembro de 1946. Local: Estaleiros e depósitos dos SNAPP 

(2)
 em Val-

de-Cães. 
- 10 de janeiro de 1947. Local: Armazéns Âncora, na Av. Portugal.
- 17 de setembro de 1952. Local: Rua Osvaldo Cruz, 310.
- 17 de maio de 1954. Vários veículos, inclusive ônibus, incendiados num 

movimento popular de protesto. 
Outros grandes incêndios acontecidos em Belém foram: 
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Nos anos 70: Banco da Amazônia (Basa), na Rua Gaspar Viana (onde hoje é o 
Banco Central), Hotel dos Viajantes (Boulevard Castilhos França), Posto de Gasolina 
da Empresa Soares (Av. Gentil Bittencourt com Alcindo Cacela, com 4 operários 
mortos e 9 bombeiros feridos) e Mesbla (1975, na Av. Padre Eutíquio). 

Nos anos 80: Farmácia Áurea, Casa Chamma (em 1987, no Ver-O-Peso), Casa 
Laura (1988, no Ver-O-Peso), Casa Farol (1989, no Ver-O-Peso), Convento dos 
Mercedários (hoje Núcleo da Escola de Administração Fazendária da Receita 
Federal), Tágide Veículos, Sanave, Companhia Amazônia Têxtil de Aniagem (CATA), 
na Av. Bernardo Sayão, Supermercados Pão de Açúcar (Pedreira), Supermercado 
São João (Entroncamento), Supermercado São João (Aeroporto – Av. Júlio César), 
Supermercados Nazaré (Av. Duque De Caxias), Centrais Elétricas Do Pará (Subestação 
Reduto), Edifício Generalíssimo, Cantina do Banco da Amazônia, CIFEMA (Av. 
Almirante Barroso), Sapataria Sansão (Ver-O-Peso), Gráfica Falângola (Av. Magalhães 
Barata). 

Afora os grandes incêndios, o Corpo de Bombeiros inscreve entre as grandes 
tragédias ocorridas no Pará o desabamento do Edifício “Raimundo Farias”, em Belém, 
em 1985, com o saldo de 39 mortos e o naufrágio do barco “Correio do Arari”, na baía 
do Guajará, no dia 15 de julho de 1990, com 62 mortos. 

Outras curiosidades:
Salamandra e os Bombeiros

Salamandra é o título do informativo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
e, desde os anos 50, nome de um time de futebol da Corporação, hoje também 
denominação de um dos times que disputam o Campeonato do Clube de Oficiais do 
Corpo de Bombeiros (COCB). 

Mas de onde vem essa denominação? Qual a ligação desse lagarto com os 
Bombeiros? 

A Enciclopédia Mérito registra pelo menos meia dúzia de verbetes Salamandra, 
identificando os vários tipos de batráquios urodelos da família dos salamandrídeos 
(lagartos desprovidos de escamas). E indica também que Salamandra é um “gênio 
que governa o fogo e nele vive”, ou o “operário que afronta incêndios em poços de 
petróleo para apagá-los”. 

Essa segunda acepção já se identifica com a profissão de Bombeiros, mas não 
explica o porquê da correlação da figura das salamandras com o fogo. 

Mais adiante a mesma enciclopédia informa que “segundo antigas crenças e 
superstições”, as salamandras seriam seres incombustíveis e até dotadas do poder de 
extinguir o fogo, constatando que essas crenças provêm do fato de as Salamandras 
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possuírem pele abundantemente provida de glândulas que segregam um líquido 
esbranquiçado, capaz, como a maior parte dos líquidos, de apagar um fogo de pequena 
intensidade. 

Essa é a explicação para a afinidade entre esses pequenos animais e os 
Bombeiros. 

Em 1993, o jornalista Álvaro Martins, tarólogo e estudioso de Simbologia, num 
artigo publicado no Informativo do CBMPA, explica a ligação das Salamandras com 
os Bombeiros. 

Após fazer um breve estudo sobre o fogo e seu significado no Antigo Egito e na 
Grécia, Martins cita o canadense Manly Palmer Hall, radicado nos Estados Unidos, 
um dos maiores eruditos da atualidade em Esoterismo e fundador da Philosophical 
Research Society de Los Angeles, que ao dividir o fogo em duas categorias – visível 
e invisível, ou material e espiritual – se refere às Salamandras que atuam na faixa da 
vibração muito mais alta que a dos elementos da natureza. 

Segundo a tradição, esses elementais vivem de 300 a 1000 anos e movem-se apenas 
no elemento a que pertencem – no caso, o Fogo –, estando este para as Salamandras 
como a atmosfera para os animais terrestres, segundo Paracelsus em sua “Philosophia 
Occulta”. 

Acrescenta Martins, citando Daphne Charters – “A True Fairy-Tale” (Um Conto 
de Fadas Verdadeiro) – que as Salamandras são fadas do sexo masculino (os seres 
femininos chama-se Shallores) que trabalham apenas com fogo e com as quais o ser 
humano é incapaz de se comunicar, embora as veja muitas vezes em forma de bolas ou 
línguas de fogo correndo através dos campos ou irrompendo nas casas. 

Mas a forma mais comum em que aparecem as salamandras é a do lagarto, 
rastejando e se contorcendo no meio do fogo, daí o símbolo usado pelos Bombeiros. 

A guarita
O Dicionário Melhoramentos da Língua Portuguesa registra como Guarita a 

“casinha de madeira ou de concreto, ou torre nos ângulos dos antigos baluartes, para 
abrigo de sentinelas”. Embora uma característica nos quartéis, em relação aos dos 
Corpos de Bombeiros ela nem sempre existiu. 

Não há registro escrito de quando foi erguida a primeira guarita do Quartel da 
João Diogo, mas fotos da época da inauguração do prédio, em fevereiro de 1904, não 
mostram nenhuma guarita entre os dois portões principais do Quartel. 

A descrição minuciosa do Quartel, feita pelo TCel e deputado estadual Antônio 
Marques de Carvalho e transcrita no Relatório de Antônio Lemos de 1904, não se 
refere a qualquer guarita na frente da sede dos Bombeiros. 

Fotos da cidade, publicadas na “Revista de Belém” entre 1910 e 1912, cujo 
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único exemplar pertence à Biblioteca do Grêmio Literário e Recreativo Português, 
também mostram a fachada do Quartel dos Bombeiros sem qualquer guarita, elemento 
arquitetônico que só aparece pela primeira vez em fotos do Quartel reproduzidas no 
“Guia do Estado do Pará”, de Theodoro Braga, em 1918. 

Segundo o Tenente Marcos Quintino Drago, que incorporou no Corpo de Bombeiros 
em 6 de setembro de 1917, já nesse ano havia uma guarita de madeira, nas cores 
oficiais da Intendência Municipal – azul e branca – e num estilo bem característico da 
época, com cantoneiras recortadas e uma espécie de espigão no teto. 

Essa guarita de madeira perdurou até os anos 50, quando na primeira administração 
do Tenente Coronel Manoel Maurício Ferreira como Comandante Geral (julho de 
1952 a dezembro de 1953) – esse Comandante foi o mesmo que mandou incinerar 
documentos preciosos da Corporação -, foi substituída, sem maiores cuidados estéticos 
por uma guarita de alvenaria. O Comandante foi fartamente criticado pela imprensa e 
chamado às falas pelo Prefeito da época. 

A guarita de alvenaria mandada construir pelo Coronel Maurício não durou, 
entretanto, muito tempo. No segundo semestre de 1957, um grave acidente provocado 
por um caminhão da Importadora de Ferragens derrubou a guarita e feriu gravemente 
a esposa do Comandante dos Bombeiros, Coronel Paulo Pereira da Silva, que tinha ido 
ao quartel falar com o marido e dele se despedia já no portão. 

Segundo dona Marieta Maia da Silva, hoje viúva do Coronel Paulo, falecido em 
1984, o caminhão vinha da Avenida 16 de Novembro e entrara na João Diogo, quando 
perdeu os freios ou teve a barra de direção partida, subindo a calçada e avançando 
direto na direção da guarita, onde estava um sentinela, que deu o alarme. 

O Coronel Paulo ainda teve tempo de saltar e empurrar a esposa para dentro do 
quartel. Mesmo assim, o carro a apanhou, provocando-lhes graves ferimentos. O 
sentinela nada sofreu. 

Nova guarita foi construída, novamente em alvenaria e novamente sem atentar para 
o estilo arquitetônico do Quartel. Esta terceira guarita foi finalmente derrubada em 4 
de outubro de 1997, um dia depois da posse, como Comandante Geral, do Coronel 
José Cupertino Corrêa, que manteve a guarda, mas extinguiu o serviço de sentinela.

NOtAs dO CAPÍtulO 19
1 Este episódio da Ilha do Braço Forte foi extraído da revista “Heróis do Fogo”, edição nº 16, da 

Caixa de Oficiais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

2 Serviço de Navegação da Amazônia e Administração do Porto do Pará, estatal federal que 
substituiu a Port Of Parah e nos anos 70 cedeu lugar à Enasa – Empresa de Navegação da 

Amazônia.
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A relação dos Comandantes Bombeiros não pode ser vista 
apenas como um rol de Oficiais que chegaram ao cargo 
mais elevado da Corporação. Ela mostra por si só as 

influências do momento histórico em que cada Comandante foi 
nomeado e assumiu o cargo e revela uma série de curiosidades.

É interessante saber, por exemplo, que nem sempre os 
Comandantes foram Oficiais Superiores: Majores, Tenentes 
Coronéis ou Coronéis. Houve casos até de Oficiais Subalternos 
(Tenentes) que foram comissionados em postos mais elevados 
para assumir o comando da Corporação. Isso acontecia com 
mais freqüência quando os Comandantes designados vinham do 
Exército, em detrimento dos oficiais de carreira do Corpo.

Não menos curioso é o fato de que também nem todos os 
Comandantes dos Bombeiros foram militares. Houve o caso de 
um servidor público, bacharel em Direito, comissionado num 
posto militar (Major) apenas para comandar os Bombeiros.

E nem todos os Comandantes foram sequer brasileiros. 
Consta nos anais da Corporação que o segundo comandante, João 
Alberto da Silveira, era paraguaio.

Também houve o caso de um Comandante, que quando 
era apenas Oficial da Polícia Militar comandou uma rebelião e 
invadiu o Quartel Central dos Bombeiros, prendendo todos os 
seus integrantes

(1)
.

A denominação Comandante Geral só mesmo depois da 
desincorporação dos Bombeiros da Polícia Militar, em 1990, 
com o Cel BM Raimundo Nonato da Costa. Antes, por ser o 
Corpo uma unidades administrativa da PM, o cargo era apenas 
de Comandante. Mas houve época em que o Comandante tinha a 
denominação de Inspetor 

(2)
.

Houve também Comandante que ocupou o cargo por apenas 
um dia e outros que assumiram até três vezes o Comando, ficando 

Capítulo 20
 Os comandantes
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mais de 14 anos no cargo, se computado o tempo corrido.
A seguir a relação nominal dos Comandantes que o Corpo de Bombeiros do Pará 

teve até hoje:
01 – Antônio Veríssimo Ivo de Abreu – Capitão, nomeado por Portaria de 24 de 

novembro de 1882 e exonerado por problemas de saúde em 23 de abril de 1888.
02 – João Alberto da Silveira – Major. Assumiu em 1º de maio de 1888 e foi 

exonerado em 20 de junho de 1894.
03 – Francisco Feliciano Barbosa – Capitão. Assumiu em 1º de julho de 1894 e foi 

exonerado em 18 de março de 1909.
04 – Álvaro Fernandes – Major, nomeado por decreto em 18 de março de 1909 e 

exonerado em 10 de janeiro de 1910.
05 – Arthur Martins da Silva – Capitão. Assumiu em 10 de janeiro de 1910 e foi 

exonerado em 06 de abril de 1912.
06 – Henrique Rubin – Major, nomeado por Portaria de 06 de abril de 1912 e 

exonerado, a pedido, em 01 de julho de 1912.
07 – José Custódio Barriga – Tenente. Assumiu interinamente por um dia, em 01 

de julho de 1912 e foi exonerado no dia seguinte, 02 de julho de 1912.
08 – Henrique Jorge Hurley – Bacharel em Direito comissionado no posto de 

Major. Foi nomeado por Portaria e assumiu o Comando dos Bombeiros em 02 de julho 
de 1912 e foi exonerado em 12 de setembro de 1912.

09 – José Custódio Barriga – Já Capitão, foi nomeado pela segunda vez para o 
Comando em 12 de setembro de 1912 e exonerado em 18 de abril de 1917.

10 – José Justiniano Freire – 2º Tenente do Exército, comissionado no posto de 
Major Bombeiro. Nomeado por ato do Intendente Municipal em 18 de abril de 1917 e 
exonerado em 09 de junho de 1920.

11 – Heráclito César Gurjão 
(3)

 – Major. Assumiu em 09 de junho de 1920 e foi 
exonerado em 08 de agosto de 1926.

12 – Anastácio Carlos Sampaio – Tenente Coronel. Assumiu em 09 de agosto de 
1926 e foi exonerado em 14 de junho de 1934.

13 – Paulo Joaquim da Costa Filho – Tenente Coronel. Assumiu em 14 de junho de 
1934 e foi assassinado nas funções de Comandante no dia 22 de novembro de 1935.

14 – Themístocles dos Santos Bruce – Major. Assumiu o cargo em 22 de novembro 
de 1935, primeiro interinamente e depois foi efetivado, ficando no Comando até 12 de 
setembro de 1939.

15 – Joaquim Geraldo Freire – Major. Assumiu em 26 de outubro de 1939 e foi 
exonerado em 16 de junho de 1943.

16 – José Antenor de Carvalho – Major.  Assumiu em 28 de junho de 1943 e foi 
exonerado em 22 de fevereiro de 1946. Depois desse, o Corpo passa quatro meses sem 
um comandante designado.
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17 – Augusto Aureliano Dias – Major. Assumiu em 2 de julho de 1946 e saiu em 
01 de novembro de 1946. Passam-se mais dois meses sem um comando definido.

18 – Luiz Evaristo de Vasconcelos – Major. Assumiu em 9 de janeiro de 1947 e foi 
exonerado em 16 de fevereiro de 1951.

19 – João Carlos Sampaio – Tenente Coronel. Assumiu em 26 de fevereiro de 
1951 e foi exonerado em 24 de maio de 1952.

20 – Manoel Maurício Ferreira – Tenente Coronel, nomeado por Decreto no dia 21 
de julho de 1952 e exonerado em 15 de novembro de 1953.

21 – Luiz Xavier de Souza – Tenente Coronel. Nomeado por Decreto de 15 de 
novembro de 1953 e exonerado em 29 de outubro de 1954.

22 – João Augusto da Costa – Tenente Coronel. Nomeado em 29 de outubro de 
1954 e exonerado em 15 de dezembro de 1954. Ficou apenas um mês e meio no 
cargo.

23 – Manuel Raimundo Rodrigues – Major. Nomeado em 15 de dezembro de 1954 
e exonerado em 05 de outubro de 1955.

24 – João Augusto da Costa – Tenente Coronel. Nomeado (pela segunda vez) em 
05 de outubro de 1955 e exonerado em 02 de janeiro de 1956.

25 – Waldemar Siqueira de Barros Arouck – Tenente Coronel, nomeado por 
decreto de 03 de janeiro de 1956 e exonerado em 10 de abril de 1956.

26 – João Augusto da Costa – Coronel. Nomeado (pela terceira vez) em 10 de abril 
de 1956 e exonerado em 9 de abril de 1958.

27 – Manoel Maurício Ferreira – Tenente Coronel. Assumiu o Comando (pela 
segunda vez) em 9 de abril de 1958 e foi exonerado em 19 de outubro de 1959.

28 – Djalma Antônio de Souza – Tenente Coronel. Assumiu em 20 de outubro de 
1959 e foi exonerado, a pedido, em 14 de novembro de 1963.

29 – Paulo Pereira da Silva – Tenente Coronel. Nomeado interinamente em 14 
de novembro de 1963, efetivado no Comando por decreto em 21 de junho de 1965 e 
exonerado em 21 de março de 1968.

30 – Arthur Gomes da Silveira – Coronel. Assumiu em 21 de março de 1968 e foi 
exonerado em 12 de setembro de 1968.

31 – Paulo Pereira da Silva – Tenente Coronel QOBM 
(4)

. Assumiu pela segunda 
vez o Comando do Corpo de Bombeiros em 13 de setembro de 1968 e foi exonerado 
em 8 de junho de 1977.

32 – Acindino Silva e Souza – Coronel QOBM. Nomeado em 8 de junho de 1977 
e exonerado em 7 de outubro de 1980.

33 – Hercílio Amarantes Oliveira – Coronel QOPM. Nomeado por Decreto em 7 
de outubro de 1980 como uma espécie de interventor e exonerado em 24 de fevereiro 
de 1981.

34 – Joel João Coelho Resende – Tenente Coronel QOBM. Nomeado em 24 de 



22�

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

fevereiro de 1981 e exonerado em 28 de agosto de 1984.
35 – Zacarias Pereira de Moraes – Coronel QOBM. Nomeado por decreto em 28 

de agosto de 1984 e exonerado em 29 de julho de 1987.
36 – Raimundo Nonato da Costa – Tenente Coronel QOBM, nomeado por decreto 

em 29 de julho de 1987. Promovido a Coronel após o desligamento da PM em 1990 e 
exonerado em 20 de março de 1991.

37 – Gilberto Fernandes de Souza Lima – Coronel QOBM, nomeado em 21 de 
março de 1991 e exonerado em 30 de dezembro de 1994.

38 – José Ribamar Matos – Coronel QOBM. Nomeado em 9 de janeiro de 1995, 
empossado no dia 11 e exonerado em 8 de novembro de 1995.

39 – Guaraci Fabiano Paranhos Guimarães – Coronel QOPM. Nomeado em 8 
de novembro de 1995 na qualidade de interventor, trazendo como sub-comandante o 
também Coronel PM João Paulo Vieira. Foi exonerado em 16 de abril de 1996.

40 – Pedro de Abreu Costa – Coronel QOBM. Nomeado em 16 de abril de 1996, 
assumiu o cargo no dia 17 e foi exonerado em 3 de outubro de 1997.

41 – José Cupertino Corrêa – Coronel QOBM. Assumiu o cargo em 3 de outubro 
de 1997 e foi exonerado em 23 de novembro de 2001.

42 – Orlando Sarmanho Frade – Coronel QOBM. Assumiu em 31 de novembro de 
2001 e foi exonerado do cargo em 14 de janeiro de 2003.

43 – Raimundo Nonato da Costa – Coronel QOBM/RR, nomeado (pela segunda 
vez) em 15 de janeiro de 2003 e exonerado em 30 de agosto de 2004.

44 – Orlando Sarmanho Frade – Coronel QOBM. Reassume em 30 de agosto de 
2004 o cargo do qual tinha se afastado no início de 2003 e permanece até o final do 
governo Simão Jatene, por quem foi exonerado em 31 de dezembro de 2006.

45 – Paulo Gerson Novaes de Almeida – Coronel QOBM. Nomeado pela 
Governadora Ana Júlia Carepa para o cargo de Comandante Geral e Coordenador 
Estadual de Defesa Civil, assumiu em 5 de janeiro de 2007. 

NOtAs dO CAPÍtulO 20
1 Ver no Capítulo 14 o título “A tomada do Quartel                                                                       

em 1951”.

2 Ver no Capítulo 10 o título “O efetivo ao longo                                                                               
da História”.

3 Sobrinho-neto do general paraense Hilário Maximiano Gurjão, morto na batalha de Itororó 
(06.12.1868) na guerra do Paraguai.

4 Com a criação, na PM, do Quadro de Bombeiros, todos os Oficiais passaram a adotar a sigla 
QOBM (Quadro de Oficiais Bombeiro Militar) depois da patente, para diferenciar dos oficiais 

da PM. 
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Durante mais de 50 anos, no final do Século XIX e 
primeira metade do Século XX, a faina do combate aos 
incêndios em Belém foi responsabilidade também de 

outra organização que não era o Corpo Municipal de Bombeiros. 
Tratava-se dos “Voluntários”, assim chamados porque todos 

seus integrantes eram profissionais civis de outras áreas que se 
reuniam apenas durante as sessões de treinamento e nas prontidões 
para combate a incêndios. 

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários foi 
criada em Belém no dia 12 de setembro de 1896, no primeiro 
governo de Lauro Sodré, sendo Intendente Municipal Antônio 
Joaquim da Silva Rosado. 

São poucas as referências, inclusive na imprensa, sobre os 
Voluntários, como eram simplesmente chamados para diferençar 
dos Municipais. Uma delas é a série de três artigos que o acadêmico 
Clóvis Meira escreveu em julho/agosto de 1988 em O Liberal, 
homenageando essa corporação civil. Num desses artigos Meira 
informa, erroneamente, que quando os Voluntários foram criados 
não havia outra corporação de bombeiros em Belém. Já havia 
sim, desde 1882, portanto há 14 anos. 

A senhora Inês Consuelo Bastos Cordero conta que seu pai, 
o comerciante espanhol Antônio Miguez Cordero foi um dos 
fundadores dos Bombeiros Voluntários, criados por iniciativa 
de comerciantes de Belém, numa época em que o Corpo de 
Bombeiros, então pertencente ao estado através do Corpo de 
Polícia, ainda não estava bem estruturado. 

Dona Inês, que chegou a ser mascote da corporação, quando 
menina, referiu-se também a outro comerciante – Juventino 
Bezerra – como um dos fundadores dos Voluntários, cujo quartel 

Capítulo 21
 Os voluntários



231

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

estava localizado num galpão à Rua Santo Antônio, entre a Avenida 15 de Agosto 
(hoje Presidente Vargas) e a praça Dom Macedo Costa, no local onde foi erguido o 
edifício Francisco Tocantins Lobato, em frente à loja de penhores da Caixa Econômica 
Federal. 

Embora uma organização civil, os Voluntários usavam uniformes – que tinham 
que comprar com dinheiro do próprio bolso, juntamente com machadinha, botas, 
capas, etc. – tinham que comparecer aos treinamentos e obedeciam a uma divisão 
hierárquica: patrões, aspirantes, instrutores e bombeiros. A Associação tinha sócios e 
benfeitores, que eram distinguidos com títulos honorários. 

Segundo Clóvis Meira, uma das mais remotas intervenções dos Voluntários 
ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1920, quando do desabamento do Hotel Familiar 
– segundo o jornal “A Semana” o nome era Hotel Pará – de quatro andares, localizado 
na antiga Rua da Indústria, hoje Gaspar Viana. Esse prédio pertencia a Emiliano Frade 
e a tragédia teve o saldo de um morto e vários feridos, socorridos pelos Voluntários, 
que compareceram ao local chefiados pelo Comandante Antônio Maria Soares Ferreira 
e pelos patrões Alcino Coimbra e Manoel Ferreira. 

Esta não é, porém, a mais remota intervenção dos Voluntários de que se tem notícia. 
O jornal “Folha do Norte” informa que em janeiro de 1902, quando da tragédia da 
casa Frank da Costa & Cia, cujo incêndio e desabamento mataram quatro bombeiros 
municipais, eles lá estiveram somando esforços para debelar as chamas e depois 
praticamente assumiram o serviço, enquanto os Municipais trabalhavam na remoção 
dos escombros e no socorro a seus integrantes feridos. 

Além das intervenções em casos de incêndios, os Voluntários se destacavam 
com sua presença nas procissões do Senhor Morto, na Sexta-Feira Santa, no Círio 
de Nazaré, nos desfiles de Sete de Setembro e em alguns funerais de pessoas ilustres, 
como foi o do ex-Intendente Cipriano José dos Santos, que fora um de seus fundadores 
e cujo ataúde foi transportado até o cemitério no carro tumba da associação.

O serviço de transporte de cadáveres, entretanto, era cobrado pelos Voluntários aos 
familiares do morto, conforme comprova um recibo de 14 de abril de 1937 referente 
a “serviço de macas”, no valor de 30$000 (trinta mil réis) pelo transporte de Alfredo 
Bazílio Maia do necrotério do Estado para a casa nº 282 da Tv. Campos Sales. 

Meira cita os nomes de alguns comerciantes portugueses que foram comandantes 
dos Voluntários. O mais antigo deles foi Francisco da Rocha Martins, que era dona 
da “Joalharia Paraense”. Em 1934 era comandante Achilles de Sá Ferreira e quando a 
corporação completou 50 anos – portanto em 1946 – era comandante Francisco Xavier 
de Barros Telles, depois substituído por Manoel Figueiredo, um dono de cartório que 
chegou a ser prefeito interino em 1946. Também comandou a Associação o lusitano 
João Cotrin da Silva Brito, pai da jornalista Maria Augusta Cotrin da Silva Brito, 
da “Folha do Norte”. O último comandante foi Francisco Romano Pereira de Souza, 
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escrivão dos Feitos da Fazenda. 
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários durou 58 anos. Foi extinta 

no governo do General Alexandre Zacarias de Assunção, em 1954, quando era prefeito 
de Belém Celso da Gama Malcher. 

Segundo Meira, a falência da corporação se deveu à falta de apoio do governo e 
das companhias de seguro e de um maior interesse dos próprios comerciantes, que 
retiraram seus donativos. A Associação Comercial do Pará também contribuía com 
donativos para os Voluntários, entretanto, nos arquivos da ACP não existem registros 
dessas contribuições, que eram esporádicas. 

A gota d’água para a extinção da associação foi a venda do galpão que os Voluntários 
alugavam para usar como quartel e onde guardavam seu material e viaturas, na Rua 
Santo Antônio. Sem ter como alugar o local, a Associação reunida em Assembléia 
Geral optou pela dissolução, entregando o que restava de seu patrimônio ao Corpo 
Municipal de Bombeiros. 

No dia 15 de setembro de 1954 uma comissão do CMB composta pelos Major 
Djalma Antônio de Souza, 1º Tenente Serafim Silva e 2º Tenente Aníbal Ferreira Alves 
recebeu o material da extinta corporação dos Voluntários. 

Assinado por João Souza Fernandes de Barros, Jaime de Nazaré Oliveira e Luiz 
Lanter, o Estatuto de 13 de julho de 1921 já estabelecia o que fazer em caso de extinção 
da Associação. Dizia o seu Artigo 24: “No caso de dissolução, entregar-se-á a um 
estabelecimento de caridade desta capital o produto dos haveres da Associação”. E 
no parágrafo 1º: “A dissolução será resolvida em Assembléia Geral que escolherá os 
membros para a Comissão Liquidante”. 

O acadêmico Arthur Napoleão Figueiredo, membro da Academia Paraense de 
Letras e do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, foi, segundo afirma Clóvis Meira, 
o último secretário da Associação, o que lavrou o termo relacionando o modesto acervo 
entregue pelos Voluntários aos Municipais. 

Aliás, segundo Napoleão Figueiredo, todos os documentos e escriturações da extinta 
Associação teriam sido recolhidos ao IHGP, onde, entretanto, nada foi encontrado. 

Durante os anos 30, na Interventoria de Magalhães Barata, os Voluntários chegaram 
a ter até uma pequena banda de música, que dava retretas nos coretos existentes no 
Boulevard Castilhos França. Mas depois dessa fase, a extinção dos Voluntários era 
quase previsível. Devido à falta de material e viaturas não podiam atender a alguns 
chamados até de quase vizinhos, como no incêndio das oficinas do jornal “Folha do 
Norte”, a pouco mais de um quarteirão de distância. 

Segundo depoimento do Tenente Drago, dos Bombeiros Municipais, os Voluntários 
“compravam sucata” para usar como viaturas, daí a deficiência do serviço. 

Ele lembra – e Orlando Moraes Rego cita em sua “Resenha” – o acidente ocorrido 
a 21 de agosto de 1936 quando na esquina da Rua 28 de Setembro com Avenida 15 
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de Agosto (atual Presidente Vargas) o Auto-Registro nº 1 do Corpo Municipal de 
Bombeiros se chocou com o carro nº 2 dos Voluntários, resultando feridos o Cabo 
José Pessoa Rodrigues, o corneteiro Evaristo Guedes dos Santos e o Bombeiro Olavo 
Corrêa. A causa da colisão teria sido falha mecânica na viatura dos Voluntários. 

Mas a situação de penúria era um fato novo na Corporação dos Voluntários. Nem 
sempre fora assim. Tanto prova que nos idos de 1910, a Associação teve até um jornal 
chamado “O Bombeiro Voluntário”, dirigido por José Antunes da Rocha e gerenciado 
pelo 1º patrão Joaquim Moraes. No segundo número desse jornal, no dia 7 de setembro 
de 1910, foi publicado o seguinte poema de Cândido A. Landolt: 

O Bombeiro Voluntário
Rompe a manhã formosa. O artista diligente
Marcha para o trabalho, o fardo secular.
E quando o Sol desmaia, ao longe, no poente,
Volve de novo, então, aos beijos do lar.

Um dia, quando o pobre e os seus mui descansados
Dormiam no seu catre, em íntima união,
Acordam sem saber, e todos aterrados,
Ao forte estrabejar do rubido clarão!

O rude proletário – abrindo uma janela 
Gritava fortemente: Acudam-me! Socorro!
Socorro! Deus Clemente, a tua caridade,
A caridade, sim, que a todos sorri bela.

No campanário o sino acorda a vizinhança.
O bombeiro, beijando a esposa estremecida,
Corre para o local e cheio de esperança
Que não lhe há de escapar a mais pequena vida.

Lança a escada crochet, assesta o material, 
Clarim, corda, machado, agulhetas, patrões.
Depois, o comandante e todo o pessoal
Procuram dominar os rubidos clarões

Tudo foi salvo e enfim somente se notou
Que uma criancinha apenas lá ficou.
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E por isso a mãe aflita e desgrenhada
Chorava por julgá-la em breve calcinada

Rompe o sinal de alarme, a casa um instante
Abate assustadora e surge radiante
Das cinzas um herói, que foge a largos passos,
Trazendo o inocentinho alegre nos seus braços

A mãe, erguendo as mãos, gritou do peito: Deus!
Será possível, Tu ouvires os rogos meus!
Oh! Filho da minh’alma, quem foi que te salvou?
Quem é o salvador que às cinzas te roubou?

Foi o bombeiro audaz, a luz da salvação.
Que tem um peito só – somente um coração!
Que tem um só dever – dever universal,
A vida garantir a todos em geral.

Um dia claro e azul ou noite tenebrosa,
Anunciar o fogo ao som do campanário,
Por vós dará seu ser, qual fênix sequiosa
O paladino, o herói bombeiro voluntário.

Atualmente existem Bombeiros Voluntários em vários municípios brasileiros, 
sendo os mais importantes e bem organizados os de Joinville (SC), Itapetininga (SP), 
Imbaipendi (MG), Nova Petrópolis e São Francisco de Paula (RS).
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O Corpo de Bombeiros Militar do Pará desenvolve 
hoje quatro projetos sociais de aproximação com a 
sociedade: o Projeto Escola da Vida (PEV), o Brotinho 

Cametaense (denominação adotada pelo PEV no município de 
Cametá), Bombeiros da Vida (aleitamento materno) e Reviver 
(assistência aos idosos), tudo sob a coordenação da Assessoria de 
Relações com a Sociedade Civil, que está diretamente vinculada 
ao Comando Geral.

Os projetos sociais constituem hoje uma atividade de 
responsabilidade social adotada pelo CBMPA dentro do Plano 
Estadual de Segurança Pública para a Criança e o Adolescente, 
aprovado pela Resolução nº 026/01 - CONSEP de 03/04/01 e 
também do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, 
de 13/07/90, que estabelece que a política de atendimento 
aos Direitos da Criança e do Adolescente deve ser feita “por 
um conjunto articulado de ações Governamentais e não 
Governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”.

Projeto Escola da Vida – Foi a primeira experiência dos 
Bombeiros no campo social. Visa retirar das ruas meninos, 
meninas e adolescentes em geral oferecendo-lhes ocupação 
tanto pedagógico-profissionalizante como esportiva e de lazer 
no espaço e nas horas ociosas dos quartéis.

 O PEV foi idealizado em 1993 pelo então TCel BM 
Raimundo Alexandre do Nascimento, na época comandante do 
1º Grupamento de Incêndio (1º GI), onde um grupo de meninos 
se encontrava quase todas as tardes para jogar bola no campinho 
do quartel.

Constatando que de fato algumas áreas do GI ficavam 
a maior parte do dia sem serem utilizadas, o TCel Alexandre 

Capítulo 22
 Projetos sociais
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criou a “Escola da Vida”, que além do lazer (esporte, educação física e passeios), 
proporciona aos meninos inscritos no projeto uma educação suplementar com ensinos 
básicos profissionalizantes de mecânica, eletricidade e jardinagem, além de Educação 
Moral e Cívica, Higiene, Primeiros Socorros, Prevenção contra Incêndios, etc, tudo 
ministrado pelos próprios Bombeiros e acompanhado de pelos menos uma refeição 
diária.

A idéia rapidamente se expandiu para outros quartéis da capital e do interior e 
ganhou força principalmente em Marabá e Castanhal, onde as crianças também 
recebem reforço escolar.

Em julho de 1994, em Marabá, a formatura da primeira turma de alunos da “Escola 
da Vida”, com 19 crianças, chegou a contar com a presença do Comandante da 23ª 
Brigada de Infantaria de Selva, General de Brigada Mario Luiz Monteiro Muzzi.

No final de 1994 a “Escola da Vida” contava com mais de 400 alunos  nos vários 
quartéis do CBMPA, mas com a mudança de governo no início de 1995, o projeto 
praticamente foi desativado. Segundo o novo Comandante Geral do CBMPA na época, 
Cel BM José Ribamar Matos, o projeto havia sofrido “um desvio nos seus objetivos”, 
uma vez que em lugar de apenas meninos carentes, já tinha como alunos até “meninos 
da classe media”. Segundo o Comandante, ele não poderia tirar recursos da formação 
de cabos e soldados para sustentar o PEV que foi “suspenso para uma reavaliação”.

Em 1996 o projeto foi reativado pela Assessoria de Assuntos Comunitários da 
Secretaria de Segurança Pública e entregue à coordenação da Polícia Militar. Mas 
houve forte resistência dos familiares dos menores ao modo como a PM conduzia o 
projeto, implantado inicialmente na Comunidade de Base do Jurunas (Cobajur). Os 
Bombeiros foram então chamados de volta, mas não receberam o devido apoio da 
diretoria da Cobajur e no final de 1995 o projeto decaiu.

Só dois anos depois, a Secretaria de Segurança criou no local o projeto “Meninos 
e Meninas Livres”, do qual os Bombeiros chegaram a participar, ministrando aulas de 
primeiros socorros, e prevenção contra incêndios, mas sem assumir a coordenação.

Em março de 1998 o PEV foi reativado nas dependências do 1º GI, na Cremação, 
do 2º GI, em Castanhal, e no 4º SGI, em Salinópolis.

Em 2007, segundo o site da Corporação, o PEV atende mais de 1.200 crianças e 
adolescentes nas suas UBMs da capital e do interior.

Projeto Reviver – Começou com o nome de Erovida. É o caçula dos projetos 
sociais, criado em 2004, dentro do espírito da Lei 8.842 de 04 de janeiro de 1994 
(Estatuto do Idoso) que manda tratar os membros da chamada terceira idade como 
seres sociais, ressocializando o idoso e recuperando-lhe a auto-estima, sobretudo na 
camada de renda mais baixa, para a qual se destina o projeto. Tem como base o quartel 
do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE), na Cidade Nova 
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e sua primeira coordenadora executiva foi a Sgt BM Eronildes dos Santos Souza e 
conta atualmente com 60 integrantes, a maior parte de mulheres, que, sob orientação 
de uma equipe multidisciplinar, desenvolvem atividades como oficina de artesanato, 
hidroginástica, teatro, canto coral, danças folclóricas, arte culinária, corte e costura, 
estética e reciclagem, entre outras.

Bombeiros da Vida – Projeto voltado para o aleitamento materno, inaugurado em 
9 de maio de 2001 sob a coordenação da Major BM (dentista) Sílvia de Souza Cruz, 
inicialmente com voluntários civis e posteriormente, após convênio com a Fundação 
Santa Casa de Misericórdia do Pará, contando com uma equipe devidamente treinada 
de técnicos.

O projeto, idealizado pelo Ministério da Saúde, promove palestras de 
conscientização, campanhas públicas de coleta, tem mais de 280 doadoras cadastradas 
e fornece (dados de meados de 2007) mais de 450 litros/mês de leite para o Núcleo 
Especial de Aleitamento Materno (NEAM) da Fundação Santa Casa através de seu 
Banco de Leite Humano (BLH), para amamentação de bebês em situação de risco 
em sua Unidade Neonatal. Foi também pioneiro no Pará na coleta domiciliar de leite, 
através de viaturas e pessoal especializado, inclusive como um número de telefone 
(0800) gratuito.

Botinho Cametaense – É uma espécie de “Escola da Vida” adaptada às 
características do relevo fluvial do Baixo Tocantins, como o apresenta o site do 
CBMPA. Trata-se de um trabalho social realizado com a formação de Guarda-Vidas 
mirins, com público alvo selecionado no seio da sociedade cametaense através de 
uma triagem, priorizando adolescentes que potencialmente se encontram em “situação 
de risco” e ávidos por fugir dos grandes riscos dessa faixa etária: sedentarismo, 
alcoolismo, tabagismo.

Além de qualificar os integrantes para auxiliar os Guarda-Vidas BM nas atividades 
de prevenção contra afogamentos, salvamento aquático e técnicas de primeiros 
socorros, o projeto tem também o objetivo de formação de personalidade e caráter.

O projeto tem atuação marcante em piscinas da cidade e nas praias (Aldeia, 
Cujarió, Cametátapera e Pacajá) e conta com parcerias de comerciantes e empresários 
da sociedade cametaense.

Defesa Civil
O Artigo nº 200 da Constituição do Estado do Pará, de 5 de outubro de 1989, 

determina no seu inciso VII que “o planejamento e coordenação das atividades de 
Defesa Civil são também atribuições do Corpo de Bombeiros Militar”. A Constituição 
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estadual só fez repetir a federal, de 1988, que no Título V, Capítulo III (Da Segurança 
Pública), Artigo nº 144, Parágrafo 5º diz: “... aos Corpos de Bombeiros Militares, 
além das atribuições definidas por lei, incumbe a execução das atividades de Defesa 
Civil”.

A partir de então a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), que era 
um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) passou para 
o âmbito das responsabilidades do Comandante Geral do CBMPA, que é também o 
Coordenador Estadual de Defesa Civil.

A CEDEC é o órgão central do Sistema Estadual de Defesa Civil que em situações 
de emergência ou catástrofes, ou quando a segurança e proteção públicas o exigirem, 
atua como gerenciador das ações desenvolvidas por órgãos federais, estaduais e 
municipais e por associações civis, clubes e até centros comunitários, se for o caso.

No Estado, onde as maiores situações de emergência são as enchentes de rios 
do Baixo-Amazonas ou do Sul do Pará, ou o isolamento de alguns municípios da 
Transamazônica na época de chuvas intensas, e mais recentemente alguns incêndios 
florestais na área de Carajás, a CEDEC, além de prestar assistência direta aos atingidos, 
desenvolve um trabalho conjunto com as prefeituras para a criação das Comissões 
Municipais de Defesa Civil (COMDECSs), que são as primeiras a serem acionadas 
em caso de emergência.

Além de ser uma prescrição constitucional, as atividades de Defesa Civil estão 
previstas no Decreto nº 895 de 16 de agosto de 1993, que dispõe sobre a organização 
do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) e prevê duas alternativas no caso de 
fenômeno natural adverso ou desastre de grande magnitude: a Situação de Emergência 
e o Estado de Calamidade Pública.

   A CEDEC funciona em prédio anexo ao Quartel do Comando Geral e tem, 
além de seu Coordenador Estadual, que é o Comandante Geral dos Bombeiros, um 
Coordenador Adjunto e três divisões: a de Operações, a Administrativa e Financeira e 
a de Apoio Comunitário.

Breve Histórico – Os primeiros serviços de Defesa Civil foram corporificados 
pela Organização Internacional de Proteção Civil, idealizada pelo médico francês 
Saint Paul em 1931, na Suíça.

Posteriormente chamadas de Defesa Civil, foi no período da Segunda Guerra 
Mundial que as medidas de Proteção Civil ganharam força. No caso do Japão (bombas 
atômicas) e da Alemanha, os norte-americanos e seus aliados lançavam de seus aviões 
bombas poderosas o suficiente para destruir quarteirões inteiros e abrigos subterrâneos, 
onde se protegiam mulheres e crianças. A população civil era estrategicamente visada 
para reduzir o moral dos exércitos inimigos. A Defesa Civil teve então papel importante 
no socorro às vítimas, principalmente no Japão.

O sistema de Defesa Civil dos orientais é muito mais antigo e eficaz do que do 
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ocidente. Devido alto grau de organização e mobilização dos japoneses, o ataque norte-
americano a Hiroshima e Nagasaki, em 1945, foi absorvido por toda a comunidade 
que reagiu rapidamente e com precisão, apesar dos imensos estragos e impacto físico 
e psicológico.

Quando das explosões das bombas atômicas no Japão, de um total de 500 mil 
pessoas, aproximadamente 200 mil foram evacuadas, em torno 150 mil morreram, 80 
mil só em Hiroshima, mais de 100 mil ficaram feridas em ambas cidades.

Em dez dias as indústrias japonesas da região atingida estavam trabalhando com 
70% de sua capacidade.
 

       

No Brasil, a primeira idéia de Defesa Civil surgiu em 1942 no âmbito do então 
recém-criado Ministério da Aeronáutica. Após o afundamento, na costa brasileira, 
dos navios de passageiros Arará e Itagiba, totalizando 56 vítimas, o Governo 
Federal brasileiro, em 26 de agosto de 1942, pelo Decreto nº 4.624, criou o primeiro 
esboço Defesa Civil chamado Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, e determinou a 
obrigatoriedade do ensino da defesa passiva em todos estabelecimentos de ensino, 
oficiais ou particulares, existentes no Brasil.

 Em 1943, a denominação de Defesa Passiva Antiaérea foi alterada para Serviço 
de Defesa Civil, sob a supervisão da Diretoria Nacional do Serviço da Defesa Civil, do 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores, extinto pelo decreto Lei nº 9.370 de 17 de 
junho de 1946.

 Em 1949, a necessidade da criação de um serviço permanente de Defesa Civil 
é debatida pelo Estado Maior das Forças Armadas (EMFA) e são criadas Diretorias 
Regionais de Defesa Civil nos Estados, Territórios e Distrito Federal.

Em 1950, a Escola Superior de Guerra recomenda a criação de um órgão central 
que supervisione os órgãos regionais e em 1958 o EMFA volta a discutir a necessidade 
de uma legislação sobre Defesa Civil.

Em 1963 a Lei nº 4.239 de 27 de junho cria o Fundo de Emergência e Abastecimento 
do Nordeste (FEANE), administrado pela SUDENE, para atender as vítimas da seca 
na região.

A Constituição de 24 de janeiro de 1967 estabelece no seu Artigo nº 8 que é 
competência da União organizar a defesa permanente contra calamidades públicas, 
especialmente secas e inundações. No mesmo, ano, o Decreto Lei nº 200 de 25 de 
fevereiro atribui ao Ministério do Interior competência para agir contra as secas e as 
inundações, realizando medidas de beneficiamento das áreas e prestando assistência 
às populações atingidas.

Em 1969 foi criado, no âmbito do Ministério do Interior, um Grupo de Trabalho 
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encarregado de criar um plano de defesa permanente contra calamidades públicas. 
Através do decreto Lei nº 950 foi criado em 13 de outubro o Fundo Especial para 
Calamidades Públicas (FUNCAP) e um ano mais tarde o Decreto nº 67.347 de 5 
de outubro de 1970 criou o Grupo Especial para Assuntos de Calamidades Públicas 
(GEACAP), cujo feito mais relevante foi a criação das Coordenadorias estaduais de 
Defesa Civil (CEDECs). Mas foi o Estado da Guanabara o primeiro do Brasil a ter 
uma Defesa Civil estadual organizada, em 19 de dezembro de 1966.

Entre 1970 e 1978 são organizados núcleos de Defesa Civil por todo o País e 
em 1979 o Decreto nº 83.839 de 13 de agosto criou a Secretaria Especial de Defesa 
Civil (SEDEC) na estrutura do Ministério do Interior, com coordenadorias regionais 
nas Superintendências de desenvolvimento regional. Em Belém funcionou a 
COORDECAM – Coordenadoria de Defesa Civil da Amazônia, nas dependências da 
SUDAM.

Em 1988 foi criado oficialmente o Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), 
reorganizado pelo Decreto nº 895 de 16 de agosto de 1993 e atualizado em 2005.

O SINDEC tem atualmente um Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (CENAD), que tem a finalidade de fortalecer os órgãos de Defesa Civil 
locais.

O museu
Uma idéia lançada desde os tempos do Coronel Raimundo Nonato da Costa, em 

1990, e que começou a tomar corpo no comando do Coronel José Ribamar Matos, que 
nomeou a primeira comissão para tratar do assunto em 1995, infelizmente até hoje não 
prosperou, apesar de seu significado histórico para Corporação e de sua importância 
na formação dos atuais e futuros Bombeiros. Mesmo depois da desocupação do antigo 
QCG, na Rua João Diogo, o prédio que seria o museu não foi reaproveitado.  

Trata-se do Museu Histórico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que por 
sugestão do pesquisador e historiador paraense Jessé Alves Dantas de Feitosa poderia 
se chamar Museu Histórico Intendente Antônio Lemos, tal a importância que teve o 
Senador estadual e Intendente municipal no início deste século na implantação em 
Belém de um dos mais bem aparelhados Corpos de Bombeiros do Brasil. 

Através de contatos com o Comando do CBMPA, Dantas de Feitosa se comprometeu 
a doar um inestimável acervo de que era possuidor, coletado por ele ao longo dos anos, 
e chegou a entregar à comissão do Museu uma meia dúzia de velhos documentos. 
Nada muito valioso, entretanto. 

A comissão do Museu, integrada no início de 1995 pelo Capitão BM Mário Avelino 
Wanzeler de Matos, 1º Tenente QOCBM Geraldo Pantoja de Menezes, 3º Sargento BM 
Manuel Moraes e pelo assessor de imprensa ao CBMPA, jornalista José Menezes, logo 
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começou a trabalhar no sentido de juntar algumas peças antigas ainda existentes no 
quartel e reaver outras que tinham sido levadas por particulares ou doadas ao Instituto 
Histórico e Geográfico do Pará e ao Museu da Universidade Federal do Pará. 

A idéia era – após a inauguração do novo auditório pelo Coronel Ribamar – 
transformar o antigo Salão Nobre, que por si só é uma relíquia, num local de exposição 
de fotos, documentos, peças antigas e livros da época em que o Corpo de Bombeiros 
foi criado, resgatando assim a memória da centenária Corporação, em parte destruída 
em 1952 quando foram incinerados valiosos documentos pelo então Comandante 
Manoel Maurício Ferreira. Assim estariam os Bombeiros contribuindo não apenas 
para a preservação de sua própria memória, sempre motivo de curiosidade por parte 
de novos Bombeiros e estudantes em geral, como também para a preservação da 
história da Cidade e do Estado, já que ao longo de seus 115 anos os Bombeiros tiveram 
participação ativa em muitos momentos dignos de registro e motivo de orgulho para 
todos os paraenses. 

No início de 1996, depois de contatos com a direção do Instituto Histórico e do 
Museu da Universidade, a comissão do Museu do CBMPA conseguiu a devolução de 
20 peças que tinham sido doadas a essas instituições nos anos 60. 

Num trabalho quase exclusivo do 3º Sargento BM Moraes, que negociou com o 
professor José da Silveira Neto, presidente do IHGP, e professor João César Maciel 
Mercês, diretor do Museu da UFPA, foram devolvidos ao CBMPA onze capacetes de 
metal e de fibra, máscaras e floretes de esgrima, placas de rua indicativas de hidrantes 
conhecidos na época como “Bocas de Incêndio” e bombas, que após passarem por um 
processo de limpeza foram expostos provisoriamente na ante-sala do refeitório dos 
Oficiais do antigo QCG. 

No próprio almoxarifado do quartel foram localizados alguns velhos extintores, 
uma caixa de medalhas, um cinzeiro usado pelos Comandantes nos anos 40/50 
e um holofote. Nos arquivos da 1ª Seção estão guardados ainda velhos livros de 
assentamentos. 

Ainda em 1996, o futuro Museu do CBMPA ganhou o apoio do Museu do Estado 
do Pará, na pessoa do seu diretor, professor João Maciel Mercês, que colocou técnicos 
em museologia e museografia do Estado à disposição dos Bombeiros para ajudar no 
projeto do Museu do CBMPA. 

No segundo semestre desse mesmo ano o Sargento Moraes obteve também o apoio 
da Companhia das Docas do Pará, através de seu presidente Carlos Acatauassú Nunes, 
que doou para o Museu dos Bombeiros um hidrômetro e um exemplar dos primeiros 
hidrantes instalados em Belém por Antônio Lemos. Esses hidrantes, subterrâneos, 
foram substituídos em toda a cidade, anos mais tarde, pela Companhia de Saneamento 
do Pará (Cosanpa), mas no porto permaneceram em funcionamento até 1996, quando 
a CDP finalmente os substituiu por outros mais modernos. 
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Afora isso, o Comando da Base Naval de Val-de-Cães doou uma mangueira de 
combate a incêndio, muito antiga, ainda de rosca. 

O ano de 1996 terminou com mais doações de particulares. A senhora Carmélia 
Rodrigues, filha do Coronel Raimundo Rodrigues (Comandante do CMB de 
15/12/1954 a 05/10/1955) doou documentos e fotos de seu pai e se comprometeu de 
doar futuramente uma chapeleira que, segundo ela, pertencia aos Bombeiros. 

Também a senhora Carolina Souza, viúva do Coronel Djalma Antônio de Souza, 
(Comandante do Corpo de 20/10/1959 a 14/11/1963), através de sua sobrinha-neta 
Maria do Socorro Malheiros, psicóloga que estagiou no CBMPA em 1996, doou a 
espada do seu falecido marido que até então guardava com muito carinho. 

Outra doação, de três álbuns fotográficos dos anos 60, foi feita pela senhora Marieta 
Maia da Silva, viúva do Coronel Paulo Pereira da Silva (Comandante dos Bombeiros 
em três oportunidades) e cujo filho mais velho é Sargento no CBMPA. 

De Santarém veio um extintor antiqüíssimo, de origem alemã, e em Belém, 
quando chefiou a 5ª Seção, o então Major BM Marcos Aurélio Aquino Lopes mandou 
confeccionar o primeiro de uma série de uniformes antigos para o Museu. 

Devido às constantes mudanças no Comando do Corpo, entretanto, o pesquisador 
Dantas de Feitosa afastou-se e o antigo Salão Nobre foi primeiramente ocupado por 
repartições do Estado Maior Geral, e hoje está praticamente abandonado, não se 
sabendo – com a mudança do QCG para a Av. Júlio César – que fim foi dado ao 
material que comporia o acervo do Museu do CBMPA.
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Honra ao mérito
Chama do amor é o sagrado símbolo do Bombeiro
Obseqüente, que no perigo sua coragem mais se avulta,
Resgatando vidas; e mesmo no revés é sempre sobranceiro,
Pronto ao sacrifício de sua vida, se dessa ação heróica e
Ousada for o elevado preço do seu mister nobre e rotineiro.

Destemido, além de devotado, mesmo na mais árdua missão.
Esquece a própria dor sem se abater, jamais, na aflição.

Bravura inata, que à disciplina consciente se assemelha,
Obstinação que já conquistando vai a perfeição do amor.
Mas é do combate ao fogo que no exemplo mais se espelha
Bendizendo e exaltando o nome dessa secular Corporação,
Escola de civismo, cuja cor purpúrea mais se avermelha
Incandescida pelo fogo do amor que faz efervescer o sangue
Redivivo, fulgor da abnegação que em cada coração centelha.
Orgulho que sublima a honra, enaltecendo o valor do bravo
Soldado do fogo, que o cumprimento do dever nos aconselha.

Salve o dia 2 de julho! 

Acróstico de autoria desconhecida transcrito da Revista do Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro
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Nestes anexos a íntegra dos principais decretos e leis 
relacionados com a criação, a história e o desenvolvimento 
do Corpo de Bombeiros no Pará.

Logo no início, o Decreto Imperial que reorganizou o Serviço 
de Extinção de Incêndio e criou o primeiro Corpo de Bombeiros no 
Brasil, o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, no Rio de Janeiro, 
e em cujo texto a Portaria de 24 de Novembro de 1882, do presidente da 
Província do Pará, Justino Ferreira Carneiro, se baseou para a criação 
da primeira Companhia de Bombeiros em Belém.

Em todos os textos procurou-se manter a grafia original, da época 
em que entraram em vigor.

Decreto imperial n° 1.��5 
de 2 de julho de 1856

Dá Regulamento para o Serviço da Extinção de Incêndios
                        Hei por bem Decretar o seguinte:

Secção 1ª
Do Serviço da Extincção de Incêndios

Artigo 1° - O serviço de Extincção de Incêndios será feito 
por Bombeiros sob o Commando de um Director, com auxílio das 
Autoridades Policiaes, coadjuvação da força pública, na forma 
designada no presente Regulamento.

Secção 2ª
Dos Bombeiros e sua organização

Anexos
 Principais leis e
 regulamentos históricos
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Artigo 2° - Enquanto não for definitivamente creado um Corpo de Bombeiros com 
organização conveniente, será o trabalho da extincção de incêndios executado por operários 
dos Arsenaes de Guerra e Marinha, das Obras Públicas, e da Casa de Correção, alistados, 
executados e Commandados na forma abaixo indicada.

Artigo 3° - Em cada huma das Repartições mencionadas no artigo antecedente, será 
creada ou organizada uma Secção de Bombeiros composta dos operários que forem mais 
ágeis, robustos e moralizados, preferidos os mais amestrados em qualquer dos officios de ma-
chinismo ou construção.

Artigo 4° - As quatro Secções assim creadas, ou organizadas, comporão o Corpo 
provisório de Bombeiros, para cujo Commando será nomeado um Official Superior do 
Corpo de Engenheiros, que será o Director geral dos serviços dos incêndios, vencendo por 
isso a gratificação que lhe for marcada no Decreto de sua nomeação.

Artigo 5° - Para coadjuvar o Director Geral, e substituí-lo em seu impedimento, no-
meará o Governo outro Official que poderá ser tirado da classe dos subalternos do Corpo de 
Engenheiros, com o título de Ajudante do Director, e gratificação marcada na forma do artigo 
antecedente.

Artigo 6° - Além do Director Geral e o seu Ajudante, haverá um Instrutor Geral espe-
cialmente encarregado do ensino do Corpo, em cada secção um Instrutor parcial para o 
mesmo fim e um Commandante para dirigi-la, podendo estes dois empregos estar somado na 
mesma pessôa.

Artigo 7° - As Secções serão divididas em tantas turmas quantas forem as especia-
lidades do serviço, e cada huma d’ellas subordinada a um Chefe nomeado pelo respectivo 
Commandante.

Artigo 8° - Os Instrutores, Commandantes de Secção e Chefes de turma poderão 
ser nomeados d’entre os empregados civis ou militares de cada huma das Repartições a que 
pertencer a Secção.

Artigo 9° - O Director Geral, seu Ajudante, e o Instrutor Geral serão nomeados pela 
Secretaria de Estado dos Negócios de Justica, a cargo da qual Repartição corre o serviço da 
extincção de incêndios.

§ 1° - Os Commandantes e Instrutores parciais da secção serão nomeados pela respectiva 
secretaria a que pertencerem essas secções, os primeiros sob proposta do Director, e os 
últimos, do Instrutor Geral.

Artigo 10 - Igualmente correrão a cargo do Ministério a que pertencer a secção todas as 
despesas com ella feitas para o serviço de Bombeiros, ou seja, com o ensino e fardamento das 
Praças, ou com a compra, conservação e reparo do material necessário ao uso d’ella.

Artigo 11 - Cada Secção terá para os casos de incêndio, pelo menos uma bomba 
com todos os instrumentos e aparelhos necessários ao serviço, e o pessoal correspondente, 
exercitado nos diversos misteres, de maneira que possa trabalhar independentemente do auxi-
lio de outra.
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Artigo 12 - Os Bombeiros usarão de um uniforme que será simples, adaptado ao serviço, 
e distinto para cada Secção.

O Director Geral, em acto de serviço, usará de um penacho vermelho, de uma faixa a 
tiracollo amarella no centro e vermelha dos lados. O Ajudante, quando não fizer as vezes do 
Director, de outra faixa, metade amarella e metade vermelha. O Commandante, de um cinto 
largo vermelho e os Chefes de turma, de ângulos vermelhos nos braços.

Artigo 13 - Ao Director Geral no Commando e economia do Corpo compete:
§ 1° - Propor o número e distribuição da força de cada Secção (Art. 7°) designando os 

misteres a que se devem applicar os operários, segundo sua aptidão.
§ 2° - Inspeccionar o ensino dos Bombeiros, determinando que fação exercício por 

Secção ou reunidas.
§ 3° - Propor o Regulamento Interno do Corpo, indicando o número de livros de 

mestrado da sua escripturação, e dar as instruções necessárias sobre o modo por que deverão 
os Bombeiros desempenhar seus deveres em caso de incêndio.

Artigo 14 – Ao Ajudante compete:
§ 1º - Substituir o Diretor Geral em todos os seus impedimentos.
§ 2° - Ter a seu cargo o livro do alistamento dos Bombeiros com as notas e 

alterações que ocorrerem em cada uma das respectivas Secções.
§ 3° - Inventariar o material e inspeccionar a sua conservação.
Artigo 15 - Ao Instrutor geral compete:
§ 1° - Dar ensino aos Bombeiros nos diversos misteres desse serviço, fazendo-os aprender 

a gymminastica, manobra das bombas e o uso e emprego de todos os aparelhos que nos casos 
de incêndio e applicação ou para extinguir o fogo e atalhar sua progressão, ou para salvar 
vidas e objectos ameaçados, devendo para este fim exercita-las por Secções ou em Corpo, 
em ataques simulados de incêndio, nas diversas maneiras porque se manifesta em edifícios 
elevados, em lugares planos e nas construções subterrâneas.

§ 2° - Propor aos Instrutores parciais para que o serviço seja uniforme.
§ 3° - Indicar o material necessário para o uso dos Bombeiros de cada Secção, tanto 

nos exercícios como em effectivo serviço, representando a Repartição competente, por 
intermédio do Director Geral, sobre a necessidade de aquisição de novos, ou reparo dos 
existentes. 

Artigo 16 - Aos Instrutores parciais compete:
§ 1° - Instruir os Bombeiros de sua respectiva Secção a direcção e plano do Instrutor 

Geral.
§ 2° - Requisitar, por intermédio do Instrutor Geral (Art. 15, § 3°) o material e tudo 

mais quanto for necessário para o ensino e aproveitamento de seus aprendizes.
Artigo 17 - Ao Commandante de Secção compete:
§ 1° - Nomear e demitir os Chefes de turma.
§ 2° - Propor d’entre os operários de sua Repartição os que tiverem a precisa disposição 
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para o serviço de Bombeiro, segundo o número marcado pelo Ministro respectivo.
§ 3° - Providenciar para que os operários alistados não faltem ao ensino e exercício desta 

profissão, representando contra os que fazem omissão, desobedientes ou ineptos.
§ 4° - Commandar os Bombeiros de sua Secção em actos de exercício ou nos casos de 

incêndio, executando e fazendo executar as ordens que receber do Director geral ou do seu 
Ajudante.

§ 5° - Ter sob sua guarda e direção o material pertencente a Secção.
Artigo 18 - No Regulamento Interno de cada Secção serão marcadas as attribuições dos 

Chefes de turma, as gratificações dos Bombeiros nos dias de efectivo trabalho, e as cassações 
pelas faltas que commetterem.

Secção 3ª
Das Autoridades Policiaes e da Força Pública

Artigo 19 - A intervenção das Autoridades Policiaes nos casos de incêndio tem por 
fim:

§ 1° - manter o socêgo público e dar garantias a propriedade.
§ 2° - Fazer arrecadar e pôr em boa guarda os objetos sobrados do incêndio. 
§ 3° - Transportar os feridos.
§ 4° - Permitir, de accôrdo com o Director, aos vizinhos a mudança dos seus trastes, no 

caso de correr perigo conservação d’elles nas casas contiguas as incendiadas.
§ 5° - Mandar fechar as tabernas, todas as casas de bebidas espirituosas próximas do 

local do incêndio.
§ 6° - Fazer executar os paragraphos dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte 

do Titulo Décimo das Posturas da Ilustrissima Câmara Municipal, as quaes são anexas a este 
Regulamento.

§ 7° - Auxiliar o trabalho dos Bombeiros, fornecendo-Ihes operários, água, transporte, 
instrumentos e quaisquer meios que requesitarem para extincção do incêndio.

§ 8° - Ordenar, de accôrdo com o Director Geral dos Bombeiros, ou quem suas vezes 
fizer, a demolição de toda ou parte do edifício incendiado, ou de qualquer outra que corra 
perigo de o ser.

§ 9° - Tomar conhecimento dos motivos do incêndio a fim de proceder, na forma das 
leis, contra os que de ma fé o tiverem provocado.

Artigo 20 - A Força Pública que se apresentar no local do incêndio ficará sob as ordens 
das Autoridades Policiaes, para emprega-la da maneira que mais conveniente for ao serviço, 
e de accôrdo com o Director, quando a providência policial puder influir sobre a extincção 
do incêndio.
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Secção 4ª 
Dos signáes de incêndio, ou toque de fogo

Artigo 21 - O signal de fogo em qualquer das Freguesias da cidade será indicado:
§ 1° - Por tiros de peça de artilharia de grosso calibre disparadas do morro do 

Castello.
§ 2° - Pelo toque do sino grande da Igreja de São Francisco de Paula.
§ 3° - Pelo toque do sino maior da Matriz da Freguesia em que se manifestar o 

incêndio.
Artigo 22 - Se for de dia o morro do Castello dará o signal de fogo disparando três tiros 

de peça com intervallo de cinco minutos de um a outro, e içando no mastro, que para esse 
fim será levantado, a bandeira encarnada que continuará içada por todo o tempo que durar 
o incêndio. Se fôr de noite, disparará o mesmo número de tiros com os mesmos intervallos e 
collocará no topo do dito mastro uma lanterna encarnada que se conservará acéza enquanto 
durar o incêndio.

Artigo 23 - Manifestado o incêndio, o sino grande da Igreja de São Francisco de 
Paula fará imediatamente aviso dando o toque de fogo. Esse toque constara do número de 
pancadas seguidas correspondente do número de cada Freguesia, segundo vae adiante indi-
cado, repetindo-se esse toque com intervallo de um minuto. Assim, para indicar o fogo da 
Freguesia n° 1 o toque será de uma badalada repetida, clara e distintamente de minuto em 
minuto. Na Freguesia n° 2, duas badaladas seguidas, repetidas de minuto em minuto. E assim 
por diante.

Artigo 24 - O mesmo toque de fogo será repetido no maior sino da Igreja matriz em cuja 
Freguesia se manifestar o incêndio.

Artigo 25 - Os signaes do Castello ficarão a cargo do (Director/Pessoal) dos empregados 
do Telégrapho, ou da Igreja de São Francisco de Paula, de um sineiro designado pela Polícia, 
e os das matrizes a cargo de seus respectivos sachristães ou sineiros. Ao primeiro e ao 
segundo vencerá, pelo cofre da Policia, uma gratificação especial por esse serviço, e todos 
serão responsáveis pelas omissões, abusos e faltas que commetterem no desempenho de 
suas obrigações.

Artigo 26 - As Freguesias ficam renumeradas pela forma seguinte: Sacramento, n° 1; S. 
José, n° 2; Candelária, n° 3; Santa Rita, nº 4; Santa Anna, n° 5; Engenho Velho, n° 6; Santo 
Antônio, nº 7; Glória, n° 8; e Lagoa, n° 9.

Artigo 27 - É expressamente prohibido o toque de fogo em qualquer igreja que não seja 
a da Freguesia em que se tenha manifestado o incêndio.

Artigo 28 - Fica designado para Posto central do serviço de incêndio a Secretaria da 
Policia, e para pontos parciaes os Arsenaes de Guerra e Marinha, a Repartição das Obras 
Públicas, Casa de Correção e outros pontos que forem convenientes.

Artigo 29 - Qualquer pessoa que primeiro souber que se manifestou o incêndio, ou 
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seja na casa de sua residência ou em casa estranha, ou em qualquer edifício público, deverá 
ir, ou mandar, perante a Autoridade de posto de bomba ou Corpo de Guarda mais próxima 
dar parte desta ocorrência, indicando a Freguesia, ou rua, e a casa ou edificio em que o 
incêndio se terá manifestado.

Artigo 30 - A pessoa que primeiro der notícia de um incêndio, ou seja de dia, ou seja de 
noite, terá direito a uma gratificação correspondente a importância do aviso.

Artigo 31 - Os Commandantes da Guardas, rondas ou patrulhas que tiverem conhecimento 
de um incêndio serão obrigados, sob pena de responsabilidade, a avisar immediatamente a 
Igreja de São Francisco de Paula, ou a Matriz de Freguesia, a Secretaria da Policia ou a 
Secção ou posto mais próximos, indicando a rua ou edifício em que o fogo se manifesta.

Artigo 32 - O empregado de Policia que se achar de serviço na respectiva Secretaria, 
logo que receber aviso de incêndio, mandará fazer o signal indicado no morro do Castello, 
na Igreja de São Francisco de Paula e matriz da Freguesia, expedirá communicação ao Direc-
tor geral dos Bombeiros, ao Chefe de Policia, ao delegado e as Secções. O empregado do 
posto mais próximo procederá como o empregado de Policia, transmittindo logo o aviso ao 
Castello, a Igreja de São Francisco de Paula, a Matriz, ao Chefe de Policia, Director geral, 
Delegado e respectiva Secção.

Artigo 33 - Ao signal de incêndio cada Bombeiro se recolherá ao seu respectivo 
posto. O Commandante da Secção, acompanhado dos Bombeiros, e com as bombas e 
aparelhos respectivos do uso da Secção, seguirá promptamente para o lugar do incêndio. O 
mesmo praticarão o Director Geral, Ajudante e demais empregados do Corpo de Bombeiros.

Artigo 34 - Ahi se apresentarão também, com a mesma promptidao, o Delegado, 
Subdelegado de Policia, Inspetores de quarteirão com os seus distinctivos, assim como o 
Escrivão e Officiaes da Policia.

Artigo 35 - A companhia de Pedestres, Corpo Municipal Permanente ou qualquer 
primeira linha de guarnição da cidade, ouvindo o toque de fogo, enviará sem demora uma 
guarda commandada por Official, ou inferior, para manter o socêgo e executar as ordens que 
Ihe forem dadas pela Autoridade Policial que estiver presente ao incêndio (Art. 2O).

Artigo 36 - No caso de incêndio, as ordens concernentes a Policia serão dadas pela 
Autoridade Policial mais graduada que estiver presente e o trabalho de extinção do fogo 
dirigido pela Autoridade mais graduada do Corpo de Bombeiros, na seguinte escala: o 
Director Geral, o Ajudante, o Commandante de Secção, na concorrência de mais de uma, 
aquella que tiver patente militar mais graduada ou que primeiro chegar, sendo a patente igual; 
o Instrutor Geral, ou o Instrutor parcial de maior patente, ou que primeiro chegar sendo igual 
a patente. Se porém no conflito ao trabalho sobrevier caso urgente, tanto em relação ao serviço 
de Policia, como da extinção do fogo, em que seja necessário que as Autoridades subalternas 
dêem qualquer providência, poderão fazê-lo, participando logo ao superior a occorrência que 
a motivou.
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Secção 5a

Do modo por que os Empregados do Corpo de Bombeiros desempenharão 
seus deveres nos casos de incêndio

Artigo 37 - O serviço da extincção de incêndios será dirigido só e exclusivamente 
pela mais graduado Empregado do Corpo de Bombeiros que estiver presente (Art. 
36), embora compareça qualquer outra patente Superior que não seja do Corpo, a qual 
todavia elle consultará se julgar conveniente. O serviço será executado somente por 
Praças de Bombeiros, excepto quando o Director julgar útil admitir, como auxiliares, 
pessoas estranhas.

Artigo 38 - Se no acto de serviço comparecerem Bombeiros estrangeiros, ficarão 
também a disposição do Director, que os requisitará ao Commandante respectivo e os 
empregará como for conveniente.

Artigo 39 - Chegando ao lugar do incêndio, o primeiro cuidado do Director de 
Bombeiros será reconhecer o estado do fogo, salvar as pessoas que estiverem em 
perigo, prover-se d’água sufficiente, providenciar sobre seu supprimento, collocar as 
bombas nos lugares mais appropriados, e ordenar o ataque contra o foco principal do 
incêndio, sem desprezar os meios de salvar os objectos mais valiosos ou importantes, 
contidos no edificio ameaçado.

Artigo 40 - Quando fôr preciso qualquer demolição, ella será determinada com 
previa intelligencia e accôrdo da Autoridade Policial, que se achar presente, excepto 
quando o caso for tão urgente que não possa admitir demora. Mas tanto neste, como 
no caso de não haver accordo entre a Autoridade Policial e o Director dos Bombeiros, 
poderá este proceder a demolição, sob sua responsabilidade, dando circunstanciada 
conta ao Ministério da Justiça.

 
Secção 6ª
Disposições Geraes

Artigo 41 - A Autoridade Policial presente ao incêndio terá por primeiro encargo 
mandar separar as pessôas estranhas, a fim de que não sejam os Bombeiros perturbados 
no trabalho da extincção do fogo.

Artigo 42 - As pessôas, em cujas casas se manifestar o incêndio, são obrigadas 
a franquear as portas as Autoridades Policiaes e a forca pública. Em caso de recusa, 
serão as ditas portas arrombadas, por ordem da Autoridade Policial, do que se lavrará 
auto especial. Assim se practicará quando for necessário entrar nas casas contiguas as 
incendiadas e os moradores d’aquellas se recusarem.

Artigo 43 - Os donos ou conductores dos vehiculos de conducção são obrigados, 
em caso de incêndio, a prestar não só os ditos vehiculos, como os animaes.
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Artigo 44 - Se faltarem os utensílios necessários pertencentes aos Arsenaes parta 
demolir os edifícios, são os mestres de obras obrigados a fornecê-los.

Artigo 45 - Se o incêndio occorrer à noite, as casas onde se venderem archotes, 
velas e quaisquer misteres necessários para o serviço dos incêndios, fornecê-los-hão a 
requisição da Autoridade Policial.

Artigo 46 - Os Aguadeiros apresentar-se-hão immediatamente, com as suas pipas 
cheias d’agua, no lugar do incêndio.

Artigo 47 - Na Repartição da Policia pagar-se-hão pelos preços correntes, a vista 
dos cartões passados pela Autoridade Policial, os objectos que se tiverem comprado 
para a extincção do incêndio, e os aluguéis dos vehiculos e animaes que, para aquelle 
fim, transporte dos feridos, conducção de bombas, em mais prompta transmissão de 
ordens, tiverem sido empregadas.

Artigo 48 - Extincto o incêndio, se lavrara em seguida um termo de tudo quanto 
houver occorrido, desde o principio ate o fim delle, declarando-se em que começou 
a atear-se, em que lugar do edifício, se for defeito de construção, se fôr descuido, ou 
acidente, ou imprudência de alguma pessôa de casa, que socorros foram prestados, que 
Autoridades e patentes militares estiverão presentes.

Artigo 49 - No mesmo termo se fará menção de quaisquer ameaças de incêndio, 
verbaes ou escriptas, que possão ter havido, com indicação dos autores, e dos motivos, 
assim como de todas as outras circunstâncias, que tendão a estabelecer a criminalidade 
dos indiciados. Este termo será escripto pelo Escrivão da Policia, assignado pelo Chefe 
da Policia e Director dos Bombeiros.

Artigo 50 - As pesquisas que se tomarem necessárias em virtude do artigo antece-
dente, poderão fazer-se posteriormente, nos dias subseqüentes ao incêndio.

Artigo 51 - O Director dos Bombeiros, ou quem suas vezes fizer na extincção 
do incêndio, apresentará, por intermédio do Chefe da Policia, ao Governo Imperial, 
a relação das pessôas que por sua bravura, pericia e dedicação mais se tiverem 
distinguido no serviço de incêndio.

Artigo 52 - Aos infratores das disposições do presente Regulamento será imposta 
a pena de desobediência ou aquella que no caso couber.

José Thomaz Nabuco d’Araújo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d’Estado 
dos Negócios da Justiça, assim o tenha entendido e faça executar.

Palácio do Rio de Janeiro, em dois de julho de hum mil oitocentos e cincoenta e 
seis, trigésimo quinto da Independência e do Império.

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador
Jose Thomaz Nabuco d’Araújo
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Posturas municipais
(citadas no Art. 1� do Decreto Imperial n° 1.��5)

Titulo Décimo
§ 16° - Quando haja incêndio, será obrigado cada vizinho do quarteirão em 

que ele fôr, e dos quarteirões dos lados, a mandar immediatamente um escravo 
com um barril de água a apagar o incêndio, os quais se apresentarão a qualquer 
dos inspectores dos três quarteirões, que tomarão a rol o nome do escravo e do 
senhor.

Findo o incêndio o fiscal respectivo receberá dos inspectores dos quarteirões 
os róis que tiverem feito, e os que por êles constar que não mandaram um escravo 
serão multados em 4$000 (quatro mil reis), salvo mostrando que tiveram justo 
impedimento para assim fazerem e neste caso pode o mesmo fiscal deixar de os 
autuar, informando-se da verdade da escusa.

§ 17° - Logo que for público o incêndio, estando as ruas às escuras, deverão 
todas as janelas iluminar-se, desde o lugar onde principiar o concurso destinado a 
apagar o fogo, sob pena de 4$030 (quatro mil reis) de multa.

§ 18° - A Câmara terá depositadas nas casas de guarda dos chafarizes as bombas 
d’água, para que facilmente cheguem em socorros nos incêndios.

§ 19° - Os proprietários das casas que tiverem poços nas immediações 
dos incêndios serão obrigados a franquear a entrada para se tirar água, exigindo 
dos juízes de paz e dos inspectores de quarteirão as medidas de precaução 
necessárias para não serem prejudicados. Si os proprietários se sujeitarem a 
que os seus mesmos escravos encham os barris para os entregarem a porta, ser-
lhes-há permitido, não sendo menos de três. Os infractores serão multados em 
20$000 (vinte mil reis).

§ 20° - As pessôas que vendem água em pipas ou em barris conduzidos em 
carroças ou carros serão obrigadas a conservá-los de noite cheios d’água, a fim de 
accudirem com promptidão a qualquer incêndio.

O encarregado das bombas da Câmara, que terá uma relação de todas as 
carroças e carros empregados em semelhante negócio, mandará avisar os donos das 
que não encontrar no incêndio, e remeterá uma nota dos que faltarem ao respectivo 
fiscal, para fazer lavrar os competentes autos. Os infractores serão multados em 
20$,000 (vinte mil reis).

Igual quantia será pega pelo cofre da Câmara ao dono do carro ou carroça 
d’água que o encarregado das bombas da Câmara declarar ter-se apresentado em 
primeiro lugar.
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Decreto imperial n° �.�66 
de 1� de julho de 1880

Concede graduações militares aos Officiaes do Corpo de Bombeiros.

Attendendo ao notável desenvolvimento que tem tido o Corpo de Bombeiros e a 
conveniência de serem os seus Officiaes devidamente reconhecidos, conforme a 
hierarchia de cada um, onde quer que se apresentem,

Hei por bem Decretar o seguinte:
Artigo 1° - Os Officiaes do Corpo de Bombeiros gozarão de graduações militares 

enquanto se acharem no exercício dos cargos, usando nos respectivos uniformes dos distincti-
vos estabelecidos para a designação dos postos do Exercito.

Artigo 2° - O Director Geral terá a graduação de Tenente-Coronel; o Ajudante, a de 
Major; os Commandantes de Secções, a de Capitão; e os lnstructores, a de Tenente, sendo 
aos que tiverem patentes militares permitido usar de seus uniformes com as insígnias destas 
graduações, ou das que Ihes competirem, quando superiores.

Manoel Buarque de Macedo, do Meu Conselho, Ministro e Secretário d’Estado dos 
negócios da Agricultura, Commércio e Obras Publicas assim o tenha entendido e faça execu-
tar.

Palácio do Rio de Janeiro, em 19 de julho de 1.880, 59° da Independência e do 
Império.

Com a rubrica de Sua Majestade o lmperador 
Manoel Buarque de Macedo

Lei estadual n° �08, 
de 8 de abril de 18�2

Destina oito praças de cada Companhia do Corpo de Polícia para o serviço de extinção de 
incêndios e dá outras providências.

ABEL GRACA, PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO PARÁ, ETC.

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial resolveu 
e eu sancionei a lei seguinte:

Artigo 1° - Ficam destinadas oito praças de cada uma das Companhias do Corpo de 
Policia paraense para o serviço de extinção dos incêndios, as quais receberão a conveniente 
instrução e não serão distraídas em serviço que as possa inhibir de acudir promptamente ao 
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primeiro sinal de incêndio.
Art. 2° - Para instruir essas praças fica o Governo da província autorizado a nomear um 

instructor ao qual arbitrará uma gratificação que será paga pela verba “Corpo de Policia pa-
raense”.

Art. 3° - O Presidente da província expedirá o regulamento respectivo.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

Mando, portanto, a todas autoridades a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se contem. O secretário 
desta província a faça imprimir, publicar e correr.

Dada no Palácio do Governo da Província do Pará aos oito dias do mês de abril de hum 
mil oitocentos e setenta e dois, qüinquagésimo primeiro da Independência e do Império.

L.S.
ABEL GRAÇA

Nota do autor. Era secretário da Província, na época, Antonio dos Passos Miranda e 
amanuense, Arsênio Mendes Pereira

 

Lei n° 1.0�4, 
de 2 de novembro de 1882

Autoriza a Presidência a crear e organizar uma companhia de bombeiros para o 
serviço da extinção de incêndios na capital.

JUSTINO FERREIRA CARNEIRO, PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO 
PARÁ

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa Províncial 
resolveu e eu sancionei a lei seguinte:

Artigo 1° - O presidente da Província fica autorizado para crear e organizar uma 
companhia de bombeiros, para o serviço da extinção de incêndios na capital, a qual 
ficará adida ao corpo de Policia, ou guarda urbana.

Art. 2° - Para ocorrer as despesas com materiais necessários, fica aberto um crédito 
de trinta contos de reis (30:000$000) a verba “Despesas Diversas” do orçamento 
vigente.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução 
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desta lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contem.

O secretario da Província a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palácio da Presidência da Província do Para, aos 2 dias do mês de novem-

bro de 1882, 61° da Independência e do Império.
L.S.
JUSTINO FERREIRA CARNEIRO

Nota: Era secretario da Província José V. Gurgel do Amaral

Lei n° 1.101,
de 8 de novembro de 1882

Manda vigorar para o exercício de 1882-1883 a lei n° 1.061 de 25 de Junho de 1881 
com várias alterações.

JUSTINO FERREIRA CARNEIRO, PRESIDENTE DA PROVÍNCIA DO 
PARÁ

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa Províncial 
resolveu e eu sanccionei a lei seguinte:

 Art. 1° - Continua em vigor para o exercício de 1882-1883 a lei n° 1.061 de 25 
de Junho de 1881 com as alterações seguintes:

§ 1° - Fica elevado a 375 o número de pragas do Corpo de Policia, sendo 345 de 
Infantaria e 30 de Cavallaria.

§ 2° - Das praças de Infantaria serão designadas 30 para formarem uma companhia 
de Bombeiros, a qual será commandada por um Capitão que servirá sob as immediatas 
ordens do presidente da Província.

§ 3° - Os vencimentos das praças montadas serão os constantes das tabellas anne-
xas a citada lei n° 1.061.

§ 4° - As praças de Cavallaria serão tiradas das companhias do mesmo corpo, continuando 
a fazer parte das mesmas.

§ 5° - Fica autorizado o presidente da Província a expedir as instrucções necessári-
as para o emprego das referidas praças montadas, as quaes instrucções farão parte do regu-
lamento do predito corpo.

§ 6° - E igualmente autorizado o presidente da Província para fazer o remonte de cavallos 
e arreios necessários.
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§ 7° - As forragens e ferragens abonadas a cada cavallo de serviço serão reguladas pela 
tabella anexa a presente lei.

Art. 2° - O vencimentos do medico do corpo serão 800$000 reis de ordenado e 400$000 
reis de gratificação.

Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em contrario.

Mando, portanto, a todas as Autoridades a quem o conhecimento e execução desta lei 
pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nella se contem.

O secretario da Província a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no palácio da Presidência da Província do Pará, aos 8 dias do mês de novembro 

de 1882, 61° da Independência e do Império.
L. S
JUSTINO FERREIRA CARNEIRO

Nota: Era Secretário Gurgel do Amaral.

Portaria de 24 de novembro de 1882
Crea uma Companhia de Bombeiros 
e dá-lhes o competente regulamento

O presidente da Província, autorizado pelas leis Provínciaes ns. 1.074 e 1.101 de 2 e 
8 do corrente mez RESOLVE CREAR uma companhia de Bombeiros, para o serviço da 
extincção de incêndios n’esta cidade, e dar-lhe o seguinte: 

Regulamento da Companhia de Bombeiros

CAPITULO 1°
Do fim e organização da companhia

Art. 1° - A companhia de Bombeiros n’esta capital tem por fim principal o serviço de 
extincção de incêndios na cidade e seus subúrbios; e compor-se-há de um capitão comman-
dante, um 1° sargento chefe de serviço, um 2° sargento chefe de turma, um cabo d’esquadra 
chefe de bomba e 27 bombeiros, incluindo machinista, foguista, artifices, conductores e 
corneteiro.

Art. 2° - Serão consideradas secções auxiliares, e como taes subordinadas no lugar e 
occasião de incêndio, ao commandante da companhia, as secções existentes nos arsenaes de 
Marinha e de Guerra e as que para o futuro se crearem em qualquer estabelecimento público 
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para extinção de incêndios.

CAPITULO 2°
Do pessoal, sua nomeação, distribuições, 
alistamento, fardamento e vencimentos

Art. 3° - O pessoal da companhia constará do quadro annexo sob letra A, e terá as 
graduações militares ahi especificadas, conforme a conveniência do serviço e a juízo do com-
mandante, com approvação do presidente da Província.

Art. 4° - O commandante da companhia será nomeado pelo presidente da Província, 
podendo recahir a nomeação em qualquer Official, seja qual for a sua patente, que tiver mani-
festada aptidão phisica e practica da administração militar; devendo, porém, haver preferência 
entre os empregados da companhia.

Art. 5° - Os inferiores serão nomeados por acto do commandante da companhia, 
precedendo informações do chefe de serviço.

Art. 6° - Nas promoções de inferiores se attenderá unicamente ao merecimento; o accesso, 
porem, será gradual e successivo desde o posto de cabo de esquadra ao de 1° sargento.

Art. 7° - O quadro da companhia será preenchido por meio de alistamento voluntário, sob 
as seguintes condições:

§ 1° - Engajamento por quatro annos.
§ 2° - Só serão admittidos os maiores de 18 annos e menores de 40, que alem da agilidade 

e robustez verificadas, provarem moralidade.
§ 3° - Serão preferidos, em igualdade de condições, os indivíduos que souberem ler e 

escrever, os que tiverem um officio qualquer aproveitável nas variadas exigências do serviço 
de Bombeiro; os que houverem servido com boa conducta como voluntário da Pátria, praças 
do Exército, da Armada e dos Corpos policiaes; finalmente os que provarem ter servido em 
Marinha Mercante.

Art. 8° - As praças de bôa conducta, que houverem mostrado aptidão para o serviço, 
poderão, terminado o tempo de engajamento, ser engajadas por mais quatro annos, perceben-
do a titulo de gratificação 200 reis diários, além das vantagens que lhe couberem.

Art. 9° - O commandante e praças usarão do uniforme com as insígnias e divisas 
correspondentes aos respectivos postos e igual aos que usarão os Officiaes e praças do 
Corpo de Bombeiros da capital do Império.

Art. 10 - Os vencimentos do commandante e praças são especificados na tabella B.

CAPITULO 3°
Das attribuições e substituições
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Art 11 - Ao commandante da companhia compete, como chefe e responsável pelo 
serviço:

§ 1° - Providenciar de conformidade com este regulamento e as ordens do governo, sobre 
tudo quanto pertencer ao material, as despesas da companhia, ao serviço, ensino e direccäo 
do pessoal, devendo dar as convenientes instrucções a seus subordinados para o exacto 
cumprimento dos deveres de cada um, requisitando as medidas que julgar necessárias e não 
couberem em suas attribuições.

§ 2° - Propor ao presidente da Província as medidas que a experiência for aconseIhando 
para melhoramento do serviço.

§ 3° - Transmittir ao presidente da Província sempre com seu parecer por escripto, os 
requerimentos, reclamações e queixas de seus subordinados.

§ 4° - Autorisar, nos limites da rubrica respectiva, a compra dos objectos necessários à 
limpeza e conservação do material, bem como os reparos e consertos de que este carecer.

§ 5° - Decidir todas as questões que se suscitarem entre os seus subordinados, cabendo-
lhes recurso para o presidente da Província.

§ 6° - Designar os substitutos que devem preencher os cargos na ausência temporária dos 
serventuários effectivos, dando conta de seu acto ao presidente da Província, sempre que 
houver alteração nos vencimentos.

Art. 12 - O chefe de serviço terá a seu cargo:
§ 1° - Substituir o commandante em qualquer impedimento ate 15 dias, podendo ser 

designado para substituí-lo por maior prazo, se tiver a precisa idoneidade.
§ 2° - Coadjuval-o no cumprimento das obrigações mencionadas no § 1° do artigo 

precedente.
§ 3° - Distribuir o serviço que devem prestar quotidianamente as praças da companhia, 

executar as ordens do commandante em tudo quanto pertencer o serviço publico e parti-
cularmente ao da companhia e organizar mensalmente a folha de pagamento, a qual será assi-
gnada pelo commandante da companhia e rubricada pelo presidente da Província, apresenta-
da ao thesouro Províncial no 1° dia útil de cada mês.

§ 4° - Effectuar o pagamento com assistência do commandante da companhia, 24 horas 
o mais tardar, depois de recebida a respectiva folha.

§ 5° - Informar sobre a idoneidade e conducta das praças que forem designadas para 
os postos de inferiores, e bem assim sobre todos os requerimentos que forem dirigidos ao 
commandante da companhia.

§ 6° - O chefe de serviço será o transmissor das ordens do commandante da com-
panhia e por seu intermédio chegarão ao conhecimento desta autoridade todas as alterações e 
ocorrências havidas na companhia, bem como as petições, requisições ou reclamações de 
seus subordinados.

§ 7° - Para auxilial-o no cumprimento de suas obrigações, terá um amanuense escolhido 
d’entre as praças da companhia.
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Art. 13 - O chefe de turma, o de bomba e mais praças devem prestar todos as serviços 
que lhes forem determinados por seus superiores legaes, e obedecer-Ihes em tudo quando tiver 
relação com a economia, ordem, moralidade e disciplina da companhia, esforçando-se cada 
um para que não haja falta, omissão ou incúria no cumprimento de suas obrigações.

Art. 14 - Nenhum inferior ou praça poderá recusar-se ao serviço para que for designado, 
ainda quando entender que lhe não compete; cabe-Ihe, entretanto, o direito de reclamar, em 
termos convenientes, depois de tel-o prestado.

Art. 15 - O chefe de serviço será substituído pelo chefe de turma, este pelo de bomba e 
este por uma praça que tiver as necessárias habilitações e bom procedimento.

CAPITULO 4°
Das penas, recompensas e licenças

Art. 17 - O presidente da Província poderá demittir ou suspender temporariamente qualquer 
empregado da companhia que, por seu procedimento, prejudicar a boa ordem, subordinação 
e disciplina da companhia, conforme a gravidade das faltas e a vista da representação do 
commandante, o empregado suspenso em virtude desta disposição se percebera a etape.

Art. 18 - As faltas mencionadas no artigo precedente, sendo commetidas pelo chefe de 
bomba e mais praças, serão punidas pelo commandante com as seguintes penas, que poderão 
ser applicadas isoladamente ou combinadas, segundo a gravidade da falta:

§ 1° - Desconto de vencimentos de 1 a 15 dias.
§ 2° - Serviço de castigo de 1 a 15 dias.
§ 3° - Prisão em solitária ou em commum de 1 a 15 dias.
§ 4° - Baixa do posto, temporária ou definitiva.
§ 5° - Expulsão.
Art. 19 - Quando o delicto for de natureza grave, como desrespeito manifesto aos seus 

superiores, a bebedice, o jogo, as disputas, e rixa servindo-se de armas; o furto, algazarra, 
vozeria e outros que compromettam a ordem e a disciplina; o commandante da companhia, 
se entender conveniente, representara ao presidente da Província, pedindo castigo maior 
do que os especificados no artigo precedente. O presidente poderá então mandar remetter 
o delinqüente para o Corpo de Policia ou Guarda Urbana, onde servirá, sujeito a disciplina 
alli estabelecida por espaço de 30 a 90 dias, percebendo n’esse período os vencimentos 
marcados para as praças de pret do corpo para o qual foi remettido.

§ único. Aggravão os crimes as circumstâncias de serem comettidos em acto de serviço 
ou no interior dos quartéis, estações publicas e corpos de guardas.

Art. 20 - Serão considerados como desertores as praças que sem licença deixarem de 
comparecer no quartel por espaço de sete dias consecutivos.

Art. 21 - O commandante imporá ao desertor, conforme as circumstancias que 
aggravarem a deserção, ate o duplo das penas estabelecidas nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do Art. 18 
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podendo também ser-Ihes applicadas as do Art. 19 por ordem do presidente da Província sobre 
representação do commandante.

Art. 22 - Quando os delictos commettidos não forem dos mencionados nos artigos 
precedentes, ou de natureza semelhante, e devam ser punidos pela legislação commum, 
serão os delinqüentes postos pelo commandante da companhia à disposição da autoridade 
competente, depois de expulsos da companhia, com uma exposição circumstanciada do 
facto criminoso.

Art. 23 - O empregado da companhia que em occasião de incêndio prestar serviços 
extraordinários, será, conforme a importância d’elles, premiado com uma ou mais das 
remunerações seguintes:

§ 1° - Dispensa do serviço ate oito dias, com todos os vencimentos.
§ 2° - Elogio em ordem do dia da companhia.
§ 3° - Elogio em nome do presidente da Província, publicado em officio e transcripto em 

ordem do dia da companhia.
§ 4° - Participação ao Governo Imperial, para ser agraciado com a medalha 

humanitária.
Art. 24 - Para as remunerações de que trata o § 3° do artigo precedente, o commandante 

da companhia, depois do incêndio, dará uma parte especial ao presidente da Província, 
mencionando os nomes dos empregados que, a seu juízo, mais se distinguiram, quaes os 
serviços prestados, sua natureza e importância.

§ único - As outras remunerações serão conferidas por acto do commandante, logo depois 
de terminado o incêndio.

Art. 25 - O empregado da companhia que adoecer em conseqüência de desastre em serviço, 
será tratado por contra da Província, percebendo todos os vencimentos como se estivesse em 
effectivo serviço, contando-se para todos os effeitos o tempo da moléstia.

Art. 26 - O official e praças da companhia de Bombeiros terão direito a reforma nos 
seguintes casos:

§ 1° - Quando contarem 25 annos de serviço na companhia, vencendo n’este caso o soldo 
por inteiro.

§ 2° - Depois de dez annos de serviço, se por moléstia ficarem impossibilitados de 
continuar na companhia. Neste caso vencerão a metade do soldo.

Art. 27 - Gosará das vantagens do § 1° do artigo precedente, seja qual for o seu tempo 
de serviço o Official ou praça que por desastre em occasião do serviço ficar inhabilitado de 
continuar na companhia.

Art. 28 - O Official e o chefe de serviço que depois de 25 annos de serviço na companhia 
ainda estiver em condições de continuar a servir, será abonado, a titulo de gratificacão, mais a 
quinta parte de seus vencimentos.

Art. 29 - Para a concessão das licenças ao commandante, chefe de serviço e de turma, 
se observará as disposições seguintes:
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1° - Para tratamento de saúde a licença até seis meses será três meses com soldo e etapa 
e o resto com soldo simples.

2° - Por outros motivos perceberá a quarta parte até seis meses; excedendo porem, sem 
vencimentos.

3° - As praças só poderão obter licença com vencimentos, por motivo de moléstia, 
isto mesmo ate 30 dias em cada exercício; nos outros casos a licença será sem vencimentos, 
podendo esta ser dada por acto do commanante da companhia.

Art. 30 - O empregado que substituir a outro de maior cathegoria terá, alem dos respectivos 
vencimentos, mais a gratificação do substituído, com tanto que, reunidos, não excedam a 
totalidade dos que a este competião.

CAPITULO 5°
Do modo porque o pessoal da companhia
deve desempenhar os seus deveres nos casos de incêndio

Art. 31 - O serviço de extincção de incêndio será exclusivamente feito pela compa-
nhia de Bombeiros e dirigido pelo commandante da mesma companhia, ou por quem suas 
vezes fizer, quaesquer que sejam as autoridades civis ou militares que se acharem presentes. 
- Somente em circumstancias especiaes se admittirá o concurso de pessoas estranhas e, n’este 
caso, serão requisitadas pelo commandante de Bombeiros, ou quem suas vezes fizer, pagan-
do-se-lhes o salário que fôr previamente ajustado.

§ Único - Alem das autoridades policiaes e outras que comparecerem com seus distinctivos, 
só terão ingresso no cordão de sentinellas, as pessoas que apresentarem um cartão assignado 
pelo commandante de Bombeiros.

Art. 32 - Si durante o incêndio comparecerem forças estrangeiras, o commandante 
ou quem suas vezes fizer, se d’ellas precisar, as requisitará dos respectivos commandantes. 
Somente n’este caso as mesmas forças poderão occupar-se do trabalho de extincção, sendo 
dispensadas logo que cessar a urgência do serviço.

Art. 33 - O primeiro cuidado do commandante e praças da companhia de Bombeiros, em 
qualquer incêndio, será salvar as pessoas que estiverem em perigo, empregando ao mesmo 
tempo os meios precisos para que o serviço de extincção se faça com a maior rapidez e o 
menor prejuízo possível.

Art. 34 - Se durante o incêndio o commandante de Bombeiros ou outro empregado que 
o substitua no serviço julgar necessário a demolição de alguma parede ou mesmo de uma 
casa inteira, poderá determinal-a immediatamente, dando ao presidente da Província parte cir-
cumstanciada do facto e dos motivos que lhe tiverem aconselhado aquella providencia extraor-
dinaria.
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CAPITULO 6°
Do material da companhia

Art. 35 - O material da companhia de Bombeiros constará das machinas, appareIhos, 
utensílios e animaes de tiro necessários ao born desempenho da missão que lhe está confiada, 
devendo o presidente da Província habilital-a com os necessários meios para substituir o 
material imprestável por outro mais aperfeiçoado, segundo as informações que a respeito lhe 
prestar o commandante da companhia, a quem cumpre estudar esse ramo de serviço público 
e estar em dia com os progressos que n’elle se forem realizando.

§ 1° - Alem d’esse material devem ficar a disposição da companhia de Bombeiros os 
registros que possam ser assentados nos encanamentos públicos e destinados ao forneci-
mento d’água nas ocasiões de incêndio, podendo a companhia fazer uso na falta d’aquelles 
registros, de outros meios que se prestarem ao fim desejado. Todos os registros que forem 
estabelecidos nos encanamentos públicos, quando exigirem consertos, serão, com urgência, 
reparados pelo engenheiro fiscal do serviço das águas por parte do governo.

§ 2° - A companhia também terá a sua disposição um apparelho telephonico que se 
communique com todas as repartições publicas e outras que o presidente da Província entten-
der para o serviço dos avisos de incêndio. As interrupções, deffeitos ou desarranjos que se 
derem nos mesmos apparelhos e linhas serão immediatamente reparados pela repartição a 
cargo d’esse serviço.

CAPITULO �°
Da escripturação da companhia

Art. 36 - A escripturação constará dos seguintes livros:
1° - Livro da Porta - Neste livro se fará a escripturação diária de todas as entradas de 

objectos comprados, fornecidos ou consertados, e de quaesquer outras despesas effectuadas, 
bem como das sahidas de material, quer para o conserto, quer em conseqüência de vendas ou 
cessões autorizadas pelo presidente da Província.

Os lançamentos ficarão a cargo e sob a responsabilidade do chefe de serviço. O 
commandante rubricará esses lançamentos.

2° - Livro de Mappas de Carga e Descarga - A companhia tem um livro para a apuração de 
todas as alterações que mensalmente occorrerem, sendo taes alterações sempre documentadas 
com as ordens do dia do commandante.

3° - Livro de Fardamento - N’este livro o chefe de serviço notará as distribuições do 
fardamento que effectuar as praças da companhia, em virtude das instruções estabelecidas 
no Capitulo 8° d’este regulamento. Taes lançamentos serão documentados com a publicação 
feita em lembrança pelo commandante na mesma data das distribuições.

4° - Livro de Mappas de Incêndio - Terá por fim este livro registrar em mappas annuaes 
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todos os incêndios a que comparecer a companhia de Bombeiros, mencionando-se nestes 
mappas as seguintes circumstancias: mês, dia, hora e procedência do aviso; a localidade 
onde se tiver dado o incêndio; o nome do proprietário do prédio e dos negócios, e bem 
assim das companhias onde se acharem seguros; origem ou causa presumível do incêndio; 
accidentes desastrosos e prejuízos materiaes resultantes; duração do trabalho da companhia 
e quantidade d’água consumida.

5° - Livro Mestre - N’este livro serão escripturados os seguintes assentamentos do 
pessoal: nomes, números e signaes individuaes, engajamento, reengajamento, demissões ou 
exclusões da companhia, penas e recompensas, baixas ao hospital, licenças e deserções.

Art. 37 - Alem da escrituração estabelecida no Art. precedente haverá um livro para ordens 
do dia, lembranças e detalhes de serviço da companhia; sendo também registrados em livros 
especiaes os officios expedidos pelo commandante e as folhas de vencimento do pessoal.

CAPITULO 8°
Do fardamento

Art. 38 - Os officiais e praças da companhia de bombeiros usarão do fardamento 
igual ao do Corpo de Bombeiros da capital do Império.

Far-se-hão annualmente três distribuições geraes de fardamento as praças da 
companhia; em 1° de janeiro, 1° de maio e 1° de setembro, comprehendendo-se em 
cada distribuição as cinco peças cuja duração é fixada em quatro meses na tabella C, 
annexa ao presente regulamento.

Art. 39 - As outras quatro peças de fardamento, mencionadas na mesma tabella, se-
rão distribuídas quando estiverem vencidos os prazos alli designados para cada uma.

Art. 40 - O individuo que se engajar receberá um fardamento completo, e após 
dois meses de serviço na companhia, entrará nas distribuições geraes que d’ahi em 
diante se fizerem.

Art. 41 - A praça que inutilisar qualquer peça de seu fardamento em incêndio ou 
em qualquer serviço extraordinário, receberá outra semelhante sem prejuízo da que 
Ihe competir na primeira distribuição geral, ou começando a contar novo prazo de 
vencimento, se a peça inutilisada for alguma do Art. 39.

Art. 42 - A praça que extraviar ou inutilisar qualquer peça de seu fardamento, antes 
do termo do vencimento, receberá em substituição outra semelhante, cujo valor pagará 
integralmente.

Este fornecimento, pelo facto da indemnisaçäo em nada alterará o prazo de venci-
mentos da peça perdida.

De modo idêntico se procederá em relação a praça que extraviar ou inutilizar peças 
de fardamento de seus companheiros.

Art. 43 - A dívida de fardamento da uma praça, em qualquer época, será o valor 
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correspondente ao tempo de serviço que faltar em suas peças de fardamento para 
que fiquem vencidos os prazos de duração marcados na tabella C. Para pagamento 
desta dívida, a praça que fôr excluída da companhia, entregará as pecas não vencidas, 
ou pagará os respectivos valores, se taes peças se acharem inúteis ou não forem 
apresentadas.

N’este ajuste de contas se indemnisara a praça de qualquer prejuízo que tenha 
soffrido em conseqüência de distribuições demoradas, do mesmo modo que se Ihe 
fará carga dos estragos, por desleixo ou mau trato, que depreciem o valor das peças 
arrecadadas.

Art. 44 - Com a praça que desertar proceder-se-há do mesmo modo que no artigo 
precedente, arrecadando-se as peças deixadas no quartel e fazendo-se carga nos 
vencimentos do desertor, da differença entre o valor destas peças e a importância total 
da sua divida de fardamento.

Regressando o desertor ou sendo capturado receberá outra vez um fardamento 
completo; mas para que possa tomar parte na primeira distribuição geral que se seguir a 
sua reentrada na companhia, será mister que indemnise em dinheiro o que lhe faltar em 
tempo de serviço para ter vencidas as peças de fardamento na época da distribuição.

Art. 45 - As peças de fardamento arrecadadas nos termos dos artigos 43 e 44 
serão de preferência escolhidas para fornecimentos a desertores e substituições de 
peças extraviadas ou inutilizadas, levando-se em conta a depreciação a que estiverem 
sujeitas.

Art. 46 - Todo o fardamento de praças que fallecer será considerado vencido, reco-
Ihendo-se como espólio, as peças que forem encontradas no quartel.

CAPITULO �°
Dos auxilios policiaes e da força publica

Art. 47 - As autoridades policiaes, que devem apresentar-se no lugar do incêndio o 
mais breve possível, prestarão ao Commandante de bombeiros, ou a quem suas vezes 
fizer, todo o auxilio que dellas depender, especialmente:

§ 1° - Providenciar para que a marcha do trem da companhia de bombeiros não 
seja embaraçada, obrigando a todos os vehiculos que encontrar em seu trajecto a 
cederem-Ihe o caminho.

Na falta de gentes policiaes para compellir os omissos ou recalcitrantes, o 
commandante de bombeiros, ou quem suas vezes fizer, tomará as medidas que de 
momento o caso exigir, no sentido de evitar qualquer demora; de seu acto dará depois 
parte ao presidente da Província.

§ 2° - Legalizar a invasão do domicilio ou propriedade pelo pessoal da companhia 
de bombeiros quando o commandante da mesma ou quem suas vezes fizer, julgar 
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conveniente a entrada e esta lhe for negada pelos proprietários, inquilinos ou 
domiciliados. Na ausência da autoridade policial, ou recusa de sua parte, o commandante 
de bombeiros ou quem suas vezes fizer, sob responsabilidade própria, ordenará o 
arrombamento das portas e a entrada do pessoal da companhia, dando conta de tudo 
ao presidente da Província.

§ 3° - Fazer retirar as pessoas estranhas a companhia de bombeiros e que não se 
acharem empregadas pelo commandante ou por quem suas vezes fizer, no trabalho de 
extincção do incêndio.

§ 4° - Manter a ordem e dar a garantia a propriedade.
§ 5° - Providenciar a arrecadação e guarda dos objectos salvos do incêndio. 
§ 6° - Mandar transportar e soccorrer os feridos.
§ 7° - Mandar fechar as tavernas e casas de bebidas alcoólicas próximas do lugar 

do incêndio.
§ 8° - Fazer executar as posturas da Câmara Municipal, relativas ao fornecimento 

d’água para os incêndios nesta capital.
§ 9° - Auxiliar o trabalho do pessoal da companhia de bombeiros, mandando 

fornecer-Ihe água, transporte e quaesquer recursos que lhe forem requisitados pelo 
commandante de bombeiros ou quem suas vezes fizer.

§ 10° - Tomar conhecimento das causas do incêndio, afim de proceder na forma 
da lei contra os culpados.

§ 11° - Mandar intimar o dono do prédio incendiado ou quem suas vezes fizer, de 
accordo com os agentes fiscaes da Câmara Municipal, para que no prazo marcado pelo 
commandante de bombeiros, faça proceder ao desentulho das ruínas e demolição das 
paredes que ameaçarem desabar.

Art. 48 - A forca pública que se apresentar no lugar do incêndio ficará sob as 
ordens da autoridade policial mais graduada que alli se achar satisfazendo estas as 
requisições que Ihe forem dirigidas pelo commandante de bombeiros ou quem suas 
vezes fizer.

CAPITULO 10°
Dos signaes de incêndio

Art. 49 - O signal de incêndio será indicado:
§ 1° - Pelo toque do maior sino da igreja mais próxima do lugar do incêndio, ou 

d’aquella em que primeiro houver noticia d’elle.
§ 2° - Pelo toque do sino da grande igreja matriz da freguezia em que se manifestar 

o incêndio.
Art. 50 - O signal de incêndio constará do numero de pancadas seguidas, corres-
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pondente ao de cada freguezia, conforme vai adiante designado, repetindo se com 
intervallo de um minuto, havendo, porem, muito cuidado em que cada serie de 
badaladas, indicativa da freguezia, se distancie da outra por tempo sufficiente, para 
evitar confusão.

Art. 51 - As freguezias ficam numeradas pela seguinte forma: Sé - 2; Sant’Anna 
- 3; Trindade - 4; Nazareth - 5.

Art. 52 - Os signaes das torres das igrejas ficarão a cargo dos sachristãos, podendo a 
companhia de bombeiros mandar em qualquer d’ellas fazer o respectivo toque quando 
julgar conveniente para, com mais presteza, reunir as praças de folga.

Art. 53 - Qualquer pessoa que primeiro souber da existência de um incêndio, ou 
seja na casa de sua residência, ou em casa estranha ou em algum edifício publico, 
deverá participar immediatamente na estação da companhia de bombeiros, se perto 
estiver, ou recorrer a qualquer igreja, estação telephonica, corpo de guarda mais 
visinha, ou a repartição da policia, indicando a freguezia, casa ou edifício em que o 
incêndio se tiver manifestado. A pessoa que primeiro der a noticia, receberá, se o exigir, 
uma gratificação correspondente a importância do caso, a arbítrio do commandante de 
bombeiros entre os limites de 2 a 10 $ reis.

Art. 54 - Os commandantes das guardas, rondas e patrulhas que tiverem conheci-
mento de um incêndio, serão obrigadas a avizar immediatamente a estação de 
bombeiros, recorrendo para isso a estação ou poste telephonico que lhe ficar mais 
próximo.

§ Único - O presidente da Província poderá permittir sobre informação do 
commandante de bombeiros, que seja ligada a estação por meio de telephone ou outro 
aparelho mais aperfeiçoado às repartições públicas, estabelecimentos industriaes, 
commerciaes ou outros quaesquer a que julgue conveniente assim facilitar a transmissão 
dos avisos de incêndio, ficando desde já a cargo da companhia a fiscalização e 
conservação das linhas telephonicas do governo.

Art. 55 - O individuo que der, de má fé, falsa noticia de um incêndio, será punido 
com pena de oito a trinta dias de prisão, ou com a multa de 20$ a 200$000 reis, 
segundo as circumstancias do caso.

Art. 56 - Qualquer autoridade que primeiro receber a noticia de um incêndio, 
devera transmittil-a immediatamente, em primeiro lugar ao quartel da companhia de 
bombeiros, em segundo a secretaria de policia, a qual se encarregará de dar parte as 
outras autoridades.

Art. 57 - O corpo de policia ou qualquer corpo de primeira linha de guarnição 
d’esta capital, tendo noticia de algum incêndio, enviará sem demora uma guarda 
commandada por um official ou sargento para manter o socego e executar as ordens 
que lhe forem dadas pela autoridade policial mais graduada que estiver no incêndio.
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CAPITULO 11
Disposições geraes

Art. 58 - Não é permittido fazer descontos particulares nos vencimentos de empre-
gado algum, nem que seja distrahida para outro qualquer fim, quantia consignada na 
folha de pagamento.

Art. 59 - As praças são obrigadas a pernoitar no quartel, ainda mesmo estando de 
folga, salvo se obtiverem licença do commandante da companhia, que estenderá esse 
favor somente aquelles que o merecerem; no entretanto não poderão affastar-se para 
logar em que não seja ouvido o toque de fogo em qualquer igreja.

Art. 60 - O commandante de bombeiros é competente para conceder baixas as 
praças que a requererem, uma vez que tenhão completado o tempo de seu alistamento; 
e bem assim quando for verificado por uma junta de inspecção de saúde soffrerem de 
moléstia incurável, e se conhecer de sua inaptidão para o serviço de bombeiros.

Art. 61 – A’s praças artífices que, alem dos serviços próprios da companhia desem-
penharem outros especiaes, serão abonadas a arbítrio do commandante, gratificações 
mensaes segundo a importância d’esses serviços e habilitações artísticas.

Art. 62 - Para execução do disposto no artigo precedente ficão creadas quatro ca-
thegorias de gratificações, sendo: de 15$000 rs. para operários de 1ª classe; de 10$ rs. 
para os de 2ª, de 7$ rs. para os de 3ª, e de 5$ rs. para os de 4ª. Estas gratificações não 
poderão exceder, no total, a quantia de 80$000 reis.

Art. 63 - Quando não se poder contar com um abundante fornecimento d’água para 
os incêndios, pagar-se-há na estação de bombeiros por cada pipa d’água particular que 
for utilisada, a quantia de 2$000 reis.

Art. 64 - Em casos especiaes o commandante de bombeiros requisitará directare-
mente e em nome do presidente da Província, dos commandantes de corpos e chefes 
de estabelecimentos públicos, civis ou militares, o auxilio de que necessitar, e este lhe 
será prestado com urgência.

Art. 65 - Fica expressamente vedado aos empregados da companhia de bombeiros, 
nas ocasiões de incêndio, receberem ordens, pedidos ou incumbência de qualquer 
natureza, a não ser por intermédio do commandante do serviço de extincção.

Art. 66 - O presidente da Província mandará collocar nos encanamentos públicos 
o número de registros destinados a fornecer água à companhia de bombeiros, de modo 
que, em cada 100 metros de extincção, haja um destes apparelhos.

§ Único - Providenciará igualmente para que, estabelecido um só tipo de rosca 
para a companhia de bombeiros, seja elle aceito pela repartição competente que tiver 
de assentar os registros nos encanamentos. Do mesmo modo procederá com relação a 
futuros registros destinados ao serviço da irrigação da cidade que, por sua vez, poderão 
ser utilisados pela companhia de bombeiros nas ocasiões de incêndios.
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Art. 67 - Extincto o incêndio, o commandante de bombeiros officiará ao 
presidente da Província dando conta de todas as occurrencias havidas; as causas 
sabidas ou presumidas do incêndio; os socorros recebidos e por quem prestados; as 
autoridades, civis ou militares, que presentes no local do incêndio houverem directa 
ou indirectamente auxiliado o serviço de extincção.

Art. 68 - Os nomes dos indivíduos que houverem praticado actos extraordinários 
com risco da própria vida, ou salvado a qualquer pessoa com perigo da sua, serão 
mencionados especialmente na parte do commandante de bombeiros ao presidente da 
Província.

Art. 69 - O commandante de bombeiros tem competência para, durante o trabalho 
de extincção, fazer retirar ou mandar retirar por uma praça, qualquer pessoa estranha a 
corporação que ingerir-se no serviço, requisitando, se carecer, o auxilio da autoridade 
policial presente, que não poderá negal-o .

Art. 70 - A marcha do trem da companhia de bombeiros, quando chamado para 
incêndio, será pelo caminho mais curto e com a maior celeridade possível.

Art. 71 - Nos casos omissos n’este Regulamento e concernentes à economia, disci-
plina e instrucção da companhia, e ao modo pratico de cumprirem os empregados os 
seus deveres, providenciará o presidente da Província com as instruções necessárias.

Art. 72 - Ficão sujeitos às penas de desobediência ou as que couber na legislação 
vigente, os infractores das disposições do presente Regulamento, quando pare o caso 
não houver expressa alguma outra.

Palácio da Presidência do Pará, 24 de Novembro de 1882
JUSTINO FERREIRA CARNEIRO

QUADRO – A

Do pessoal da Companhia de Bombeiros, a que se refere o Artigo 3° do Regulamento
Graduações                                                           Números
Capitão Commandante                                                  1
1º Sargento Chefe de Serviço                                        1
2º dito chefe de turma                                                    1
Cabo d’esquadra, chefe de bomba                                 1
Bombeiros                                                                     26
Corneteiros                                                                     1
                    Total                                                          31
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TABELLA – B
Dos vencimentos do commandante da companhia de Bombeiros, a que se refere 
o Art. 9° do regulamento

VENCIMENTOS
DIARIO MENSAL ANNUAL
Graduação Soldo Etapa Gratificação Total por cada um
Commandante - - - 3.000$000
Chefe de Serviço 1$000 1$000 1$000 1.095$000
Chefe de Turma $800 1$000 $700 912$500
Chefe de Bomba $600 $800 $700 766$500
Bombeiros $500 $800 $700 730$000
Corneteiros $500 $800 $700 730$000

Total geral por todo o pessoal do anno
Commandante 3.000$000
Chefe de Serviço 1.095$000
Chefe de Turma 912$500
Chefe de Bomba 766$500
Bombeiros 18.980$000
Corneteiros 730$000
Total por anno 25.484$000

D’entre as praças da companhia serão escolhidos: machinista, foguista, 
operários que se fizerem mister, abonando-se aos escolhidos uma gratificação 
prolabore proporcional importância dos serviços que prestarem, de accordo com a 
doutrina dos arts. 61 e 62 do dito Regulamento.

TABELLA – C
Do fardamento a que se refere o Capítulo 8º do Regimento

Peças do Fardamento Tempo de 
Duração

Preço da 
Unidade

Importância annual 
a cada praça

Bluzas de Brim pardo 4 mezes 5$500 16$500
Calça de Brim pardo “ 3$000 9$000
Camisas de morim “ 1$900 5$700
Gravata de seda “ 1$000 3$000
Botinas “ 6$000 18$000
Capacete 1 anno 5$000 5$000
Blusa de panno 2 annos 15$500 7$500
Calça de panno 2 annos 10$800 5$400
Jaquetão de panno 4 annos 25$000 6$250

Somma �6$600

Distribuição annual a 30 praças a razão de 76$600 réis a cada uma - 2:221$400.
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Decreto federal n° 35.30� 
de 2 de abril de 1�54
Institui o Dia do Bombeiro Brasileiro 
e a Semana de Prevenção Contra Incêndio

O Presidente da Republica, usando a atribuição que Ihe confere o Artigo 87, Item 
I da Constituição Federal;

Considerando que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal já se tornou credor 
da estima pública pelos reais serviços que vem prestando ao país;

Considerando que o Bombeiro Brasileiro sempre recebeu demonstrações, as mais 
carinhosas, do povo pelas constantes provas de valor e bravura;

Considerando que no dia 02 de julho de 1856 foi assinado o primeiro Decreto regu-
lamentando, no Brasil, o serviço de extinção de incêndio;

Considerando a necessidade de ser ensinada ao povo, pelos nossos bombeiros, a 
prática de medidas preventivas capazes de evitar a ocorrência de sinistros de proporções 
catastróficas,

DECRETA:
Art. 1° - Ficam instituídos, para serem comemorados anualmente, no dia 02 de 

julho e na semana em que este estiver compreendido, respectivamente o “Dia do 
Bombeiro” e a Semana de Prevenção Contra Incêndio.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Getúlio Dornelles Vargas 
Tancredo de Almeida Neves

Decreto lei n° 66� 
de 2 de julho de 1.�6�

Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Milita-
res dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal 
e dá outras providências 

(transcrição apenas da parte referente aos Bombeiros).

O Presidente da Republica, usando das atribuições que lhe confere o § 1° do Artigo 
2° do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta:

Art. 1° As Policias Militares, consideradas forcas auxiliares, reserva do Exército, 
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serão organizadas na conformidade deste Decreto Lei.
Parágrafo Único. O Ministério do Exército exerce o controle e a coordenação das 

Policias Militares, sucessivamente através dos seguintes Órgãos, conforme se dispuser 
em regulamento:  

a) Estado-Maior do Exército em todo o território nacional;
b) Exércitos e Comandos Militares de Áreas nas respectivas jurisdições;
c) Regiões Militares nos territórios regionais.
Art. 2° A Inspetoria Geral das Policias Militares, que passa a integrar organicamente 

o Estado-Maior do Exército, incumbe-se dos estudos, da coleta e registro de dados, 
bem como do assessoramento referente ao controle e coordenação, no nível federal, 
dos dispositivos do presente Decreto-Lei.

Parágrafo único. O cargo de Inspetor Geral das Polícias Militares será exercido 
por um General de Brigada da ativa.

  ..........
Art. 4° As Polícias Militares subordinam-se ao Órgão que, nos governos dos 

Estados, Territórios ou Distrito Federal, for responsável pela ordem pública e pela 
segurança interna.

  ..........
Art. 6° O Comando das Polícias Militares será exercido por Oficial Superior comba-

tente do serviço ativo do Exercito, preferentemente no posto de Tenente-Coronel ou 
Coronel, proposto ao Ministro do Exército pelos Governadores de Estado....

  ..........
Art. 18. As Polícias Militares serão regidas por regulamento Disciplinar redigido 

semelhança do Regulamento Disciplinar do Exército e adaptado às condições de cada 
Corporação.

  ..........
Art. 26. Competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério do 

Exército, declarar a condição de “militar” e assim considerá-los reservas do Exército 
aos Corpos de Bombeiros dos Estados, Municípios, Territórios e Distrito Federal.

Parágrafo Único. Aos Corpos de Bombeiros Militares aplicar-se-ão as disposições 
contidas neste Decreto-Lei.

  ..........
Art. 30. Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revoga-

dos o Decreto-Lei n° 317 de 13 de marco de 1967 e demais disposições em contrário.

Brasilia, 2 de julho de 1969, 148° da Independência e 81° da República.
A. COSTA E SILVA
Aurélio de Lyra Tavares
(DO n° 124, de 2 de julho de 1969)
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Regulamento para as Polícias Militares 
e Corpos de Bombeiros Militares 
R-200

(transcrição apenas da parte referente aos Bombeiros).

CAPITULO I 
Das Finalidades

Art. 1° - Este Regulamento estabelece princípios e normas para aplicação do De-
creto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-Lei n° 1.072 de 30 
de dezembro de 1969 (que se refere ao aproveitamento nas Policias Militares dos 
integrantes dos quadros das extintas Guardas-Civis).

 ..........
Art. 28 - Os Corpos de Bombeiros, para que possam ter a condição de “militar” e 

assim serem considerados forcas auxiliares, reservas do Exército, tem que satisfazer 
as seguintes condições:

 1) Serem controlados e coordenados pelo Ministério do Exército na forma 
do Decreto-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969 e deste Regulamento;

 2) Serem componentes da Força Militar do Estado, do Distrito Federal ou 
dos Territórios, salvo a existência de razões históricas reconhecidas pelo Ministério 
do Exército;

 3) Serem estruturados a base da hierarquia e da disciplina militar;
 4) Possuírem uniformes e subordinarem-se aos preceitos gerais do 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais, Regulamento de Continências e 
Sinais de Respeito, Regulamento Disciplinar e outros, quando adequados, todos do 
Exército.

 5) Estarem sujeitos ao Código Penal Militar;
 6) Exercerem suas atividades profissionais em regime de trabalho de tempo 

integral.
  § 1° - Caberá ao Ministério do Exército, obedecidas as normas deste 

Regulamento, propor ao Poder Executivo a concessão da condição de “militar” aos 
Corpos de Bombeiros.

  § 2° - Os Corpos de Bombeiros, não integrados às Polícias Militares, 
particularmente os municipais, são organizações do sistema de defesa civil. Em 
princípio devem ser considerados como organizações civis, não podendo os seus 
integrantes usar designações hierárquicas, uniformes, emblemas, insígnias ou 
distintivos que ofereçam semelhança com os usados pelos militares ou que possam 
com eles ser confundidos. Excetuam-se as Corporações de Bombeiros cuja condição 
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de “militar” já tenha sido anteriormente reconhecida em legislação federal.
  § 3° - Aos Corpos de Bombeiros caberá a orientação técnica e o 

interesse pela eficiência operacional de seus congêneres municipais ou particulares, 
dentro do território da respectiva Unidade da Federação, mediante a aplicação das 
normas estabelecidas pela mesma, através das Secretarias de Segurança. Para isso os 
Corpos de Bombeiros não militares deverão ser registrados na respectiva Secretaria 
de Segurança, condição indispensável para sua atividade.

Orlando Geisel (General Ministro do Exército)

Diário Oficial de 9 de julho de 1970
Boletim do Exército n° 31, de 31 de julho de 1974 - 9)

Decreto n° �.682 
de 15 de Setembro de 1��1

Integra o Corpo de Bombeiros do Município do Belém à Polícia Militar do Pará 
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 91, inciso IV, da Constituição do Estado do Pará e,

CONSIDERANDO que o artigo 2° do Decreto Lei Estadual n° 188, de 24 de 
março de 1970, autorizou o Poder Executivo a providenciar a integração do Corpo de 
Bombeiros do Município de Belém na Polícia Militar do Pará, mediante Decreto;

CONSIDERANDO que essa integração deve ser feita desde que consulte os 
interesses do serviço público e dos Órgãos competentes.

CONSIDERANDO que os Corpos de Bombeiros Militares são considerados 
forças auxiliares, reserva de Exército, ex-vi do artigo 13° da Emenda Constitucional 
n° 1;

CONSIDERANDO as disposições de Decreto-Lei Federal n° 667, de 2 de julho 
de 1969, modificado pelo Decreto-Lei n° 1.072, de 30 de Dezembro de 1969, e o 
Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 6.873, de 2 de junho de 1971, 
autorizou o Poder Executivo do Município de Belém a transferir para o Governo de 
Estado e Corpo Municipal de Bombeiros,

DECRETA:
Art. 1° - Fica incorporado ao efetivo da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a 



2�4

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

denominação de Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará, o efetivo de Corpo 
Municipal de Bombeiros de Belém, constante dos anexos I e II que integram este 
Decreto.

Art. 2° - O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará será regido pela 
legislação própria da Polícia Militar do Pará, respeitadas as atribuições específicas e 
inerentes a sua finalidade.

Parágrafo Único - Ao pessoal do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará, 
são assegurados os mesmos direitos e vantagens atribuídos ao pessoal da Polícia 
Militar do Pará bem como, respeitados os postos e graduações atribuídos aos Oficiais 
e Praças em virtude de legislação que lhes era especificamente aplicada, e o tempo de 
serviço adquirido nos diversos postos ou graduações.

Art. 3° - Ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Pará incumbirá os 
seguintes serviços:

I - Extinção de incêndio;
II - Salvamento de vidas e materiais quando se verificarem incêndios, desmorona-

mentos, inundações e outros sinistros;
III - Fornecimento de água à população em caso de calamidade pública e, em 

caráter excepcional, por acidentes em rede de abastecimento dos Hospitais, Escolas, 
Quartéis, Habitações coletivas ou zonas da cidade;

IV - Socorrer em locais onde tenha ocorrido ou havia iminência de ocorrer, acidentes, 
sempre que se fizer necessário o emprego de pessoal ou material especializado da 
corporação;

V - Assistência à Prefeitura Municipal de Belém, cumprimento das medidas 
preventivas de incêndio, previstas em lei.

VI - Socorrer em locais, estabelecimentos comerciais e industriais nas medidas 
próprias de prevenção de incêndios e outros sinistros;

VII - Serviços policiais militares extraordinários em situações de anormalidade, 
a juízo do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado.

Parágrafo Único - Os integrantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
receberão instrução policial-militar, assim como os integrantes das demais 
Organizações Policiais Militares podendo receber instruções técnico-profissional, 
para em caso de necessidade, funcionarem como bombeiros-auxiliares.

Art. 4° - Os direitos e vantagens a que se refere ao Decreto-Lei n° 188, de 24 
de marco de 1970 e a legislação que posteriormente a regulamentou, somente serão 
devidas ao Corpo de Bombeiros da Policia Militar a partir de 1° de janeiro de 1972.

Art. 5° - Fica o Comandante da Polícia Militar do Pará, autorizado a promover 
o levantamento da escrita dos bens móveis e dos equipamentos que constituem o 
atual acervo do Corpo Municipal de Bombeiros, os quais ficam incorporados ao 
patrimônio da Polícia Militar do Pará.
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Art. 6° - O Departamento do Serviço Público lavrará, nos títulos do pessoal 
de que trata este Decreto a respectiva apostila na incorporação onde se fixará a 
situação em que os seus beneficiários passarão à condição de integrantes da Polícia 
Militar do Pará.

Art. 7° - As despesas com o pessoal e material do Corpo de Bombeiros, no corrente 
exercício, correrão à conta da Prefeitura Municipal de Belém.

Parágrafo Único - Para efeito de que dispõe este artigo fica a Prefeitura Municipal 
de Belém obrigada a depositar na Secretaria do Estado da Fazenda, mensalmente, o 
numerário correspondente ao pagamento dos vencimentos e vantagens do pessoal 
do Corpo de Bombeiros, bem como, trimestralmente, o numerário relativo às verbas 
de custeio e investimentos.

Art. 8° - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado, revogadas as disposições ao contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 15 de setembro de 1971.

Cel. NEWTON BURLAMAQUI BARREIRA
Governador do Estado em exercício
Georgenor de Souza Franco
Secretário do Estado de Governo
Major Miguel Archanjo de Almeida Campos
Secretário do Estado da Fazenda, em exercício.

Os bombeiros na Constituicão
O que dizem as Constituições do Brasil e do Pará sobre os Corpos de Bombeiros:

Constituição da República 
Federativa do Brasil - 1�88

 ..........
Título II - Dos direitos e garantias fundamentais
Capítulo II - Da União

Artigo 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
XXI - Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das policias militares e corpos de bombeiros militares.
Parágrafo Único - Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões especificas das matérias relacionadas neste artigo.
 ..........
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Capítulo VII - Da Administração Pública
Seção III - Dos Servidores Públicos Militares
  
Artigo 42 - São servidores militares federais os integrantes das Forcas Armadas, e 

servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal, os integrantes de suas 
polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares.

§ 1° - As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asse-
guradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Forcas 
Armadas, das policias militares e dos corpos de bombeiros militares...

 ...........

Título V - Da defesa do Estado
e das Instituições democráticas
Capítulo III - Da Segurança Pública

Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – Polícia Federal
II – Polícia Rodoviária Federal
III – Polícia Ferroviária Federal
IV – Polícias Civis
V – Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares
 § 5° - ...aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas 

em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
 § 6° - As Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares, forças 

auxiliares e reservas do Exército, subordinam-se juntamente com as Polícias Civis, 
aos Governadores dos Estados...

Constituição do Estado 
do Pará de 1�8�

Título III - Da Organização do Estado
Capítulo III - Da Administração Pública
Seção V - Dos Servidores Públicos Militares
...........

Artigo 45 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da Polícia 
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militar e do Corpo de Bombeiros Militar.
 § 1° - As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são 

asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, sendo-lhes privativos os títulos, postos e 
uniformes militares.

 § 2° - As patentes dos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar são conferidas pelo Governador do Estado.

 § 7° - O Oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar 
só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele 
incompatível, por decisão do tribunal competente...

Artigo 46 - Para acesso à carreira do oficialato será condição básica a posse de 
Curso de Formação de Oficial realizado na Corporação ou em outra Polícia Militar 
ou Corpo de Bombeiros Militar, conforme o disposto em legislação especifica.

 ...........
Título V - Da Organização dos Poderes
Capítulo II - Do Poder Executivo
Seção II - Das atribuições do Governador

Artigo 135 - Compete privativamente ao Governador
 ............
X - Exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar, promover seus oficiais e nomear e exonerar o Comandante Geral dessas 
Corporações.

 ............
Título VI - Da Segurança Pública
Capítulo I - Disposições Gerais
Artigo 193 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes Órgãos, subordinados ao Governador 
do Estado:

I - Polícia Civil;
II - Polícia Militar;
III - Corpo de Bombeiros Militar.
...........

Capítulo IV - Do Corpo de Bombeiros Militar

Artigo 200 - O Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição permanente, 
força auxiliar e reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina 
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militares, subordinando-se ao Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras 
atribuições previstas em lei, executar:

I - serviço de prevenção e extinção de incêndios, de proteção, busca e 
salvamento;

II - socorro de emergência;
III - perícia em local de incêndio;
IV - proteção balneária por guarda-vidas;
V - prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial;
VI - proteção e prevenção contra incêndio florestal;
VII - atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das 

mesmas; 
VIII - atividades técnico cientificas inerentes ao seu campo de atuação.
 § 1° - O Corpo de Bombeiros Militar, sob a sua orientação pedagógica e 

operacional, promoverá a formação de grupos de voluntários de combate a incêndios, 
organizando-os em repartições públicas, empresas privadas, edifícios e em locais 
dos diversos bairros da cidade.

 § 2° - O Estado implantará, progressivamente, unidades equipadas do Corpo 
de Bombeiros Militar nos municípios, dando preferência aos mais populosos.

Artigo 201 - O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar será nomeado 
pelo Governador do Estado, escolhido dentre oficiais da ativa da Corporação, do último 
posto do quadro de combatentes, observado o disposto na legislação federal.

Decreto n° 6.�81 
de 1� de Abril de 1��0

Disciplina a desvinculação do Corpo de Bombeiros
da Polícia Militar do Estado do Pará.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que 
lhe confere o inciso VII do artigo 135 da Constituição Estadual e,

Considerando, o disposto no Art. 200 da Constituição do Estado do Pará e, 
Considerando que, ate a promulgação da atual Constituição do Estado, o Corpo 

de Bombeiros Militar era uma Unidade Administrativa da Polícia Militar do Estado;
Considerando, o reconhecimento do Estado Maior do Exército através do Telex 

S/N/89, quanto às condições que garantem a autonomia do Corpo de Bombeiros 
Militar, em cumprimento ao disposto no Decreto n° 88.777/83, e

Considerando a necessidade de disciplina, procedimentos que assegurem a 
desvinculação do Corpo de Bombeiros Militar da Polícia Militar do Estado.
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DECRETA:
Art. 1° - Para efeito do disposto no artigo 200 da Constituição do Estado do 

Pará, o Corpo de Bombeiros Militar será desvinculado da Polícia Militar do Estado 
de acordo com as normas constantes neste Decreto.

 Art. 2° - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, passa a integrar 
a composição organizacional do Poder Executivo Estadual como Órgão de 
Administração Direta, subordinado diretamente ao Governador do Estado.

 Art. 3° - Até que sejam aprovadas leis especificas que fixem o efetivo, a 
organização básica, o Quadro de Organização, e o regime jurídico do Corpo de 
Bombeiros Militar este adotará, provisoriamente:

I - A Organização Básica constante da Lei no 4.521, de 20.07.74, alterada pelas 
Leis n°s 5.062 e 5.248, respectivamente, de 23.12.82 e 18.07.85;

II - O efetivo fixado na Lei n° 5.230, de 18.07.85;
III - O Quadro de Organização aprovado pelo Decreto n° 3.848, de 28.06.85; e
IV - O regime jurídico instituído pela Lei nº 5.251 de 31.07.85.
 Parágrafo Único - O Corpo de Bombeiros Militar deverá, no prazo de sessenta 

dias a contar da data de publicação deste Decreto, encaminhar à Inspetoria Geral 
das Polícias Militares do Ministério do Exército, através da 8° Região Militar, os 
anteprojetos de Lei dispondo sobre:

I - Fixação de efetivo;
II - Quadro de Organização;
III - Organização Básica; e
IV - Plano de Articulação.
Art. 4° - A atividade “Defesa Civil” permanecerá como atribuição da Secretaria de 

Estado de Planejamento e Coordenação Geral, até que seja aprovada a organização básica do 
Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 5° - Fica desincorporado do efetivo da Polícia Militar do Pará, o efetivo do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Parágrafo Único - Aos atuais membros do Quadro de Bombeiros da Polícia Militar 
fica assegurado o direito de opção para integrarem o Quadro do Corpo de Bombeiros Militar, 
no prazo de trinta dias a contar da data de publicação deste Decreto.

Art. 6° - Os membros do Quadro de Bombeiros da Polícia Militar que não fizerem 
opção para o Quadro do Corpo de Bombeiros Militar, comporão um quadro em extinção, na 
Polícia Militar, garantindo os seus direitos, deveres, vencimentos e vantagens.

Parágrafo Único - A partir da vigência deste Decreto fica vedada a admissão ou inclusão 
de membros no quadro de que trata este artigo.

Art. 7° - O efetivo da Polícia Militar fixado pela Lei n° 5.230, de 18 de julho de 1985, 
permanece inalterado.
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Art. 8° - Ficam transferido para o Corpo de Bombeiros Militar o patrimônio, os equipa-
mentos operacionais e o material em geral utilizados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar.

Art. 9° - O Comandante do Corpo de Bombeiros Militar será nomeado pelo Governador 
do Estado, observando o disposto na Constituição Estadual e na Legislação Federal.

Art. 10° - Fica estabelecido que a Polícia Militar, através de seus Órgãos de apoio e 
Saúde prestará os serviços de atendimento médico-hospitalar, de laboratório e dentário a todo 
o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar e seus dependentes, durante o período de 02 (dois) 
anos, com os mesmos direitos concedidos aos Policiais Militares.

Art. 11° - O Corpo de Bombeiros Militar contará com dotação orçamentária própria 
consignada na Lei de Orçamento para 1990.

Art. 12° - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Pará, 19 de abril de 1990

HÉLIO MOTA GUEIROS 
Governador do Estado
MARIA DE NAZARÉ DE KÓS MIRANDA MARQUES 
Secretária de Estado de Administração

Lei nº 5.�31, de 15 
de Dezembro de 1��2

Dispõe sobre a ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO CBMPA

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono 
a seguinte

Título I
GENERALIDADES
Capítulo Único
DESTINAÇÃO, MISSÕES E SUBORDINAÇÃO
Art. 1º - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, é uma Instituição 

permanente, Força Auxiliar e Reserva do Exército, organizado com base na hierarquia 
e disciplina militar, subordinando-se diretamente ao Governador do Estado, em 
conformidade com o § 6º do art. 144 da Constituição Federal e art. 200 da Constituição 
do Estado do Pará, competindo-lhe realizar os serviços específicos de Bombeiros em 
todo o território do Estado do Pará.
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Art. 2º - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará realizar:
I - Planejar, coordenação e execução de atividade de Defesa Civil;
II - Serviço de prevenção e extinção de incêndios;
III - Serviços de busca e salvamento de pessoas e bens;
IV - Socorro de emergência;
V - Perícia de incêndios e explosões;
VI - Serviço de guarda-vidas em praia e balneários;
VII - Proteção e prevenção de acidentes e incêndios marítimos e fluviais;
VIII - Proteção e prevenção contra incêndios florestais;
IX - Atividades e pesquisas técnico-científicas, com vistas à obtenção de produtos e 

processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio 
e pânico;

X - Atividades de segurança contra incêndio e pânico com vistas à proteção de 
pessoas, dos bens públicos e privados, incluindo a proteção de locais, o transporte, o 
manuseio e a operação de produtos

perigosos;
XI - Atividades de proteção contra incêndio, com vistas à proteção ambiental;
XII - Socorros nos casos de sinistro, calamidades públicas, catástrofes, sempre 

que haja ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminentes perigo de 
vida.

Art. 3º - O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, subordina-se diretamente ao 
Governador do Estado, o qual é o seu Comandante Supremo.

Art. 4º - O Comando, a administração e o emprego da Corporação são da 
competência e responsabilidade do Comandante Geral da Corporação, assessorado e 
auxiliado pelos Órgãos de Direção.

Título II
ORGANIZAÇÃO BÁSICA
Capítulo I
ESTRUTURA GERAL
Art. 5º - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará será estruturado em 

órgãos de Direção Geral, Direção Setorial, de Apoio e de Execução.
Art. 6º - Os órgãos de Direção realizam o comando e a administração da Corporação. 

Incumbem-se do planejamento geral, visando a organização da Corporação em todos 
os pormenores, às

necessidades em pessoal e em material e ao emprego da Corporação para o 
cumprimento de suas missões. Acionam, por meio de diretrizes e ordens, os órgãos de 
apoio e os órgãos de execução, coordenam, controlam e fiscalizam a atuação desses 
órgãos.
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Art. �º - Os órgãos de apoio atendem às necessidades de pessoal e de material de 
toda a Corporação, realizando a atividade meio da Corporação e atuam em cumprimento 
das diretrizes e ordens dos órgãos de direção.

Art. 8º - Os órgãos de execução realizam a atividade fim da Corporação e 
cumprem as missões da Corporação. São constituídas pelas Unidades Operacionais da 
Corporação, pelo Centro de Atividades Técnicas (CAT) e pelo Centro de Operações 
Bombeiros Militar (COBOM).

Capítulo II
CONSTITUIÇÃO E A ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO
Art. �º - Os órgãos de direção compõem o Comando Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado do Pará, que compreende:
I - Comandante Geral (Cmt Geral);
II - Estado Maior Geral (EMG), como órgão de direção geral;
III - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), como órgão de direção 

geral;
IV - Diretorias, como órgão de direção setorial;
V - Ajudância Geral (AJG);
VI - Comissões;
VII - Assessorias.

Seção I
DO COMANDANTE GERAL
Art. 10 - O Comandante Geral é o responsável pelo Comando e pela Administração 

da Corporação. Será um oficial da ativa do último posto do Quadro de Combatentes, em 
princípio o mais antigo; caso o escolhido não seja o mais antigo, terá ele precedência 
funcional sobre os demais.

Art. 11 - O provimento do cargo de Comandante Geral será feito por ato do 
Governador do Estado, observando o disposto na Legislação Federal, considerada a 
formação profissional para o exercício do Comando.

§ 1º - O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará terá 
todas as honras, remuneração e outros direitos de Secretário de Estado;

§ 2º - O Subcomandante Geral é o Chefe do Estado Maior Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Pará e terá todas as honras, remuneração e outros 
direitos de Secretário Adjunto;

§ 3º - O Comandante Geral disporá de um oficial Assistente e de um Oficial 
Ajudante de Ordens.

Seção II
ESTADO MAIOR GERAL (EMG)
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Art. 12 - O Estado Maior Geral, órgão de direção geral, responsável perante o 
Comandante Geral, por planejar, coordenar, fiscalizar e controlar todas as atividades 
da Corporação, inclusive dos órgãos de direção setorial, constitui o órgão central 
do sistema de planejamento administrativo, programação e orçamento encarregado 
da elaboração de diretrizes e ordens do Comando que acionam os órgão de direção 
setorial e de execução, no cumprimento de suas atividades.

Art. 13 - O Estado Maior Geral compreende:
I - Chefe do Estado Maior Geral (Ch do EMG);
II - Subchefe do EMG (Subch do EMG);
III - Seções:
 a) 1ª Seção (BM/1) - Assuntos relativos a pessoal e legislação;
 b) 2ª Seção (BM/2) - Assuntos relativos a informações;
 c) 3ª Seção (BM/3) - Assuntos relativos à instrução, operação e ensino;
 d) 4ª Seção (BM/4) - Assuntos relativos à estatísticas, à logística, planejamento 

administrativo e orçamentação;
 e) 5ª Seção (BM/5) - Assuntos civis, comunitários e de relações públicas;
 f) 6ª Seção (BM/6) - Serviços técnicos.
Art. 14 - O Chefe do Estado Maior Geral acumula as funções de Subcomandante 

Geral de Corporação, sendo o substituto eventual do Comandante Geral da Corporação 
em seus impedimentos.

Art. 15 - O Chefe do Estado Maior Geral é o principal assessor do Comandante 
Geral, dirige, orienta, coordena e fiscaliza o trabalho do Estado Maior Geral.

Art. 16 - O Chefe do Estado Maior Geral será um Oficial Superior do mais alto 
posto existente na Corporação, escolhido pelo Comandante Geral e nomeado pelo 
Governador do Estado.

§ 1º - Quando a escolha de que trata este artigo não recair no Oficial BM mais 
antigo, o escolhido terá precedência funcional sobre os demais;

§ 2º - O Substituto eventual do Chefe do Estado Maior Geral será o Subchefe do 
Estado Maior Geral.

Seção III
COORDENADORIA ESTADUAL DE
DEFESA CIVIL (CEDEC)
Art. 1� - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, órgão de direção geral, 

centraliza o Sistema Estadual de Defesa Civil e tem por finalidade estabelecer normas 
e o exercício das atividades de integrar, planejar, organizar, coordenar e supervisionar 
a execução das medidas preventivas de socorro assistenciais e de recuperação, 
considerando os efeitos produzidos por fatos adversos de qualquer natureza e nas 
situações de emergência ou de calamidade pública, bem como daquelas destinadas 
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a preservar a moral da população e o restabelecimento da normalidade da vida 
comunitária em todo o território do Estado do Pará.

§ 1º - O Sistema Estadual de Defesa Civil constitui o instrumento de conjugação 
de esforços de todos os órgãos governamentais, com entidades não governamentais 
ou privadas e, principalmente, com a comunidade em geral para o planejamento e 
execução das medidas previstas neste artigo.

§ 2º - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil terá seu regimento, estrutura 
própria e dotação orçamentária específica para os fins a que se destina. 

Seção IV
DAS DIRETORIAS
Art.18 - As Diretorias constituem os órgãos de direção setorial, organizados sob 

forma de sistemas, para as atividades de administração financeira, contabilidade, 
auditoria, logística, ensino, instrução e serviços técnicos, compreendendo:

I - Diretoria de Finanças (DF);
II - Diretoria de Apoio Logístico (DAL);
III - Diretoria de Ensino e Instrução (DEI);
IV - Diretoria de Serviços Técnicos (DST).
Art. 1� - À Diretoria de Finanças, órgão de direção setorial do Sistema Financeiro, 

compete realizar as atividades financeiras dos órgãos da Corporação e a distribuição 
de recursos orçamentários e, de acordo com o planejamento estabelecido, será assim 
organizada:

I - Diretor;
II - Seção de Expediente (DF/1)
III - Seção de Administração Financeira (DF/2)
IV - Seção de Contabilidade;
V - Seção de Auditoria (DF/4)
VI - Pagadoria dos Inativos (DF/5)
VII - Tesouraria Geral (DF/6)
Art. 20 - À Diretoria de Apoio Logístico, órgão de direção setorial do Sistema 

Logístico, compete planejar, coordenar, fiscalizar e controlar as necessidades de apoio, 
de saúde, de suprimento, de

manutenção e de obra. Terá a seguinte organização básica:
I - Diretor;
II - Seção de Expediente (DAL/1);
III - Seção de Suprimento (DAL/2);
IV - Seção de Manutenção (DAL/3);
V - Seção de Obras e Patrimônio (DAL/4);
VI - Seção de Saúde (DAL/5).
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Art. 21 - À Diretoria de Ensino e Instrução, órgão de direção setorial do Sistema 
de Ensino e Instrução, compete planejar, coordenar, fiscalizar, controlar as instruções 
de manutenção em todas as Unidades de Bombeiro Militar, bem como as atividades de 
formação, aperfeiçoamento e especialização de oficiais e Praças de outras Corporações 
e terá a seguinte organização básica:

I - Diretor;
II - Seção de Expediente (DEI/1);
III - Seção Técnica de Ensino (DEI/2);
IV - Seção de Instrução (DEI/3);
V - Seção de Formação (DEI/4);
VI - Seção de Especialização e Aperfeiçoamento (DEI/5).
Art. 22 - À Diretoria de Serviços Técnicos, órgãos de direção setorial do Sistema 

de Engenharia de Segurança, compete planejar e fiscalizar as atividades atinentes à 
segurança contra incêndio e pânico,

analisar projetos e perícias, teste de incombustibilidade, vistorias e emitir pareceres, 
e será assim organizada:

I - Diretor;
II - Seção de Expediente (DST/1);
III - Seção de Estudos Técnicos (DST/2);
IV - Seção de Planejamento e Fiscalização (DST/3).

Seção V
DA AJUDÂNCIA GERAL (AJG)
Art. 23 - A Ajudância Geral, órgão de direção setorial, considerada como uma 

Organização de Bombeiros Militares (OBM) à qual compete realizar trabalhos de 
secretaria, incluindo correspondência, correio, protocolo geral, arquivo geral, boletim 
diário, apoio de pessoal auxiliar (praça) a todos os órgãos do

Comando Geral, bem como segurança, manutenção e serviços gerais do Quartel do 
Comando Geral, administração do Comando Geral como OBM, supervisão e emprego 
da Banda de Música e será assim

organizada:
I - Ajudante;
II - Secretaria (AJG/1);
III - Seção Administrativa (AJG/2);
IV - Seção de Comando e Serviço (AJG/3);
V - Seção de Segurança (AJG/4);
VI - Banda de Música.
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Seção VI
DAS COMISSÕES
Art. 24 - As Comissões são órgãos de assessoramento direto do Comandante Geral, 

constituídas para assuntos específicos e terão caráter permanente ou temporário.
Parágrafo único - A Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pelo 

Comandante Geral da Corporação, e a Comissão de Promoção de Praças, presidida 
pelo Chefe de Estado Maior Geral, são de caráter permanente.

Seção VII
DAS ASSESSORIAS
Art. 25 - As Assessorias constituídas, eventualmente, para determinados estudos, 

que escapem às atribuições normais e específicas dos órgãos de direção, destinam-se a 
dar flexibilidade à estrutura do Comando da Corporação, particularmente em assuntos 
especializados, podendo inclusive serem formados de servidores civis, na forma da lei.

Capítulo III
CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES 
DOS ÓRGÃOS DE APOIO
Art. 26 - Os órgãos de apoio compreendem:
I - Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização (CFAE);
II - Centro de Suprimento e Manutenção de Viaturas e Material Operacional 

(CSMV/Mop);
III - Policlínica (PBM);
IV - Almoxarifado Geral (Almx. G)
Art. 2� - O Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização é o órgão de 

apoio do Sistema de Ensino e Instrução, subordinado à Diretoria de Ensino e Instrução, 
incumbido da formação, do aperfeiçoamento e de especialização de Oficiais e Praças 
da Corporação e eventualmente, de civis ou oficiais e praça de outras Corporação.

Art. 28 - O Centro de Suprimento e Manutenção de Viaturas e Material 
Operacional (CSMV/Mop) é o órgão de apoio do Sistema Logístico subordinado à 
Diretoria de Apoio Logístico, incumbido da obtenção, da estocagem e da distribuição 
dos suprimentos específicos e da execução da manutenção do armamento e do material 
especializado do Bombeiro; incumbindo-lhe ainda o suprimento e a manutenção das 
viaturas e de todo o equipamento da Corporação, bem como a obtenção e a estocagem 
de todo o material necessário a esse fim.

Art. 2� - A Policlínica é o órgão de apoio do Sistema Logístico subordinado à 
Diretoria de Apoio Logístico, incumbida de prestar assistência médica, odontológica, 
farmacêutica e laboratorial ao pessoal da Corporação, da ativa e inativos, seus 
dependentes e pensionistas.
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Art. 30 - O Almoxarifado Geral é o órgão de apoio do Sistema Logístico subordinado 
à Diretoria de Apoio Logístico incumbido da obtenção, do armazenamento e da 
distribuição dos suprimentos específicos do material de intendência; tem, igualmente, 
ao seu cargo o apoio de subsistência à Corporação.

Capítulo IV
CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES
 DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO
Art. 31 - Os órgãos de execução do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Pará compreendem:
I - Unidade de Bombeiros Militar (UBM);
II - Centro de Operações Bombeiros Militar (COBOM);
III - Centro de Atividades Técnicas (CAT).
§ 1º - As Unidades de Bombeiro Militar são órgãos de execução e constituem 

as Unidades Operacionais da Corporação, diretamente subordinadas ao Comandante 
Geral e, de acordo com as suas peculiaridades de emprego, são encarregadas do 
cumprimento das missões específicas de Bombeiro Militar, nos territórios de suas 
jurisdições.

§ 2º - O Centro de Operações Bombeiro Militar é um órgão de execução, 
subordinado ao Chefe do Estado Maior Geral equipado com meios variados de 
comunicação, destinado a controlar e coordenar a

atuação das Unidades Operacionais da Corporação e com os órgão responsáveis 
pela segurança do Estado.

 § 3º - O Centro de Atividades Técnicas (CAT) é um órgão de execução 
subordinado à Diretoria de Serviços Técnicos incumbido de estudar, analisar, exigir e 
fiscalizar as atividades pertinentes à segurança contra incêndio e pânico, proceder ao 
exame de projetos e realizar perícias, testes de ncombustibilidade, vistorias e emitir 
pareceres com autoridade para notificar, multar e interditar na forma da lei especifica.

Art. 32 - As Unidades de Bombeiros Militar são dos seguintes tipos:
I - Grupamento de Incêndio (GI);
II - Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF);
III - Grupamento de Incêndio Florestal (GIF);
IV - Grupamento de Busca e Salvamento (GBS).
Art. 33 - O Grupamento de Incêndio é órgão de execução do Corpo de Bombeiros 

Militar, subordinado ao Comandante Geral; tem a seu cargo as missões de extinção de 
incêndio e suas decorrências,

em determinadas áreas delimitadas, onde terão suas subunidades descentralizadas 
pelas diversas zonas de incêndios em Belém, e pelos diversos municípios de sua área 
de atuação, quando no interior, e tem basicamente a seguinte organização:
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I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Estado Maior, organizado com quatro Seções:
 a) 1ª Seção (B/1) - Pessoal e assuntos civis;
 b) 2ª Seção (B/2) - Informações;
 c) 3ª Seção (B/3) - Instrução e Operação;
 d) 4ª Seção (B/4) - Fiscalização e Logística;
IV - Subgrupamento de Incêndio (SGI).
§ 1º - Os Grupamentos de Incêndios com sede fora da Capital terão uma seção 

para executar os serviços de atividades técnicas.
§ 2º - Os Grupamentos de Incêndios terão tantos Subgrupamentos quantos 

necessários em função dos riscos existentes na sua área de atuação.
Art. 34 - Os Subgrupamentos de Incêndios serão subordinados aos Grupamentos 

de Incêndios em que se localizam e terão a seguinte constituição:
I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Seção de Comando e Serviço;
IV - Seção de Segurança;
V - Seção de Incêndio;
VI - Seção de Hidrante.
§ 1º - Os Subgrupamentos dos Grupamentos de Incêndios terão tantas seções de 

incêndios quantas forem necessárias, em função da área dos riscos existentes em sua 
área de atuação.

§ 2º - Poderão existir, quando necessário, Subgrupamentos de Incêndios 
Independentes (SGI - Ind).

§ 3º - A Seção de Incêndio é a unidade elementar do Corpo de Bombeiros Militar, 
é a menor fração que poderá ser descentralizada e é formada de três subseções de 
Combate a Incêndio.

§ 4º - A Subseção de Combate a Incêndio é o elemento básico para a formação das 
Unidades Operacionais de Combate a Incêndio e a sua composição é o Socorro Básico 
de Incêndio.

§ 5º - O Socorro Básico de Incêndio, unidade mais elementar de combate a incêndio, 
deverá ser constituído de um Auto-Comando de Área (ACA) ou Auto Bomba para 
Inflamáveis (ABI), de um Auto

Bomba Tanque (ABT) ou um Auto Tanque (AT) e de um Auto de Busca e 
Salvamento (ABS).

§ 6º - Atendendo aos riscos da área a proteger, o Socorro Básico de Incêndio 
poderá ser acrescido de um Auto Rápido (AR) para manobra d’água e de um Auto 
Escada Mecânica (AEM), ficando
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constituído, desta forma, o Socorro Completo de Bombeiro.
Art. 35 - O Grupamento Marítimo e Fluvial (GMAF) é o órgão de execução do Corpo 

de Bombeiros Militar, subordinado diretamente ao Comando Geral, terá a seu cargo as 
missões de prevenção de acidentes e incêndios marítimo e fluvial, além de outras missões 
específicas de Bombeiros Militares, em todo Estado do Pará, onde terá suas subunidades 
destacadas formando sua malha operacional e terá a seguinte organização:

I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Estado Maior com quatro Seções:
 a) 1ª Seção (B/1) - Pessoal e Assuntos Civis;
 b) 2ª Seção (B/2) - Informações;
 c) 3ª Seção (B/3) - Instruções e Operações;
 d) 4ª Seção (B/4) - Fiscalização e Logística.
IV - Subgrupamentos Marítimos e Fluviais (SGMAF).
Parágrafo único - Os Grupamentos Marítimos e Fluviais terão tantos 

Subgrupamentos Marítimos e Fluviais quantos necessários, em função dos riscos 
existentes na sua área de atuação.

Art. 36 - Os Subgrupamentos Marítimos e Fluviais serão subordinados aos 
Grupamentos Marítimos e Fluviais em que se localizem, e terão as seguintes 
constituições:

I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Seção de Comando e Serviço;
IV - Seção de Serviços Técnicos e Fiscalização;
V - Seção de Prevenção e Educação;
VI - Seções de Combate a Incêndio Marítimo e Fluvial;
VII - Seções de Guarda Vidas.
Art. 3� - Grupamento de Incêndio Florestal é o órgão de execução do Corpo de 

Bombeiros Militar, subordinado diretamente ao Comandante Geral, terá a seu cargo a 
missão de prevenção e combate a incêndio florestal e queimadas, protege o ecossistema 
em todo o Estado do Pará, e terá a seguinte organização:

I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Estado Maior organizado em quatro Seções:
 a) 1ª Seção (B/1) - Pessoal e Assuntos Civis;
b) 2ª Seção (B/2) - Informações;
c) 3ª Seção (B/3) - Instrução e Operações;
d) 4ª Seção (B/4) - Fiscalização e Logística.
IV - Subgrupamento de Incêndio Florestal (SGIF).
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Parágrafo único - Os Grupamentos de Incêndios Florestal terão tantos 
Subgrupamentos de Incêndio Florestal quantos necessários, em função dos riscos 
existentes na sua área de atuação.

Art. 38 - Os Subgrupamentos de Incêndios Florestal serão subordinados 
ao Grupamento de Incêndio Florestal em que se localizem e terão as seguintes 
constituições:

I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Seção de Comando e Serviço;
IV - Seção de Fiscalização e Educação;
V - Seção de Combate e Incêndio Florestal.
Art. 3� - O Grupamento de Busca e Salvamento é órgão de execução do Corpo de 

Bombeiros Militar, subordinado diretamente ao Comandante Geral, e terá a seu cargo 
a missão de busca e salvamento e socorro de emergência, além de outras especificas 
de Bombeiros Militar, em todo o território do Estado do Pará, e terá a seguinte 
organização:

I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Estado maior com quatro Seções:
 a) 1ª Seção (B/1) - Pessoal e Assuntos Civis;
b) 2ª Seção (B/2) - Informações;
c) 3ª Seção (B/3) - Instrução e Operações;
d) 4ª Seção (B/4) - Fiscalização e Logística.
IV - Subgrupamento de Busca e Salvamento (SGBS).
Parágrafo único - Os Grupamentos de Busca e Salvamento terão tantos 

Subgrupamentos de Busca e Salvamento quantos necessários, em função dos riscos 
existentes na área de atuação.

Art. 40 - Os Subgrupamentos de Busca e Salvamento serão subordinados ao 
Grupamento de Busca e Salvamento e as Seções descentralizadas ficarão sediadas nos 
Quartéis de Subunidades dos

Grupamentos de Incêndios. Os Subgrupamentos de Busca e Salvamento terão as 
seguintes constituições:

I - Comandante;
II - Subcomandante;
III - Seção de Comando e Serviço;
IV - Seção de Busca e Salvamento;
V - Seção de Socorro de Emergências;
VI - Seção de Serviços Especiais.
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Título III
PESSOAL
Capítulo I
DO PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ
Art. 41 - O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará compõem-

se de:

I - PESSOAL DA ATIVA:
a) Oficiais, constituído os seguintes quadros:
 1 - Quadro de Oficiais Combatente BM (QOBM);
 2 - Quadro de Oficia is Complementar BM (QOCBM);
3 - Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM);
4 - Quadro de Oficiais de Administração BM (QOABM);
5 - Quadro de Oficiais Especialistas BM (QOEBM);
6 - Quadro de Oficiais Capelães BM (QOCABM).
b) Praças Bombeiros Militar (Praças BM ).

II - PESSOAL INATIVO:
a) Pessoal da Reserva Remunerada, compreendendo os Oficiais e Praças BM 

transferidos para a Reserva Remunerada; e
b) Pessoal Reformado, compreendendo os Oficiais e Praças BM Reformados.
Art. 42 - O Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes (QOBM), será 

constituído pelos Oficiais possuidores do Curso de Formação de Oficiais Bombeiros 
Militares.

Art. 43 - O Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM) será constituído pelos 
Oficiais que, mediante concurso, ingressarem na Corporação, diplomados em Medicina, 
Odontologia e Farmácia, por escola oficial ou reconhecida oficialmente.

Art. 44 - O Quadro de Oficiais Complementar BM (QOCBM) será constituído pelos 
Oficiais que, mediante concurso, ingressarem na Corporação, com qualificação de nível 
superior em Arquitetura, Administração de Empresas, Direito, Bacharel em Ciência da 
Computação, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Nutrição e 
Psicologia, por escola oficial ou reconhecida oficialmente.

Art. 45 - Os Quadros de Oficiais de Administração BM (QOABM) e de Oficiais de 
Especialistas BM (QOEBM) serão constituídos pelos oficiais oriundos da situação de 
praças, mediante curso de habilitação.

Art. 46 - O Quadro de Oficiais Capelães (QOCABM) será constituído pelos 
Oficiais que, mediante concurso, ingressarem na Corporação, com habilitação em curso 
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específico, ministrado em
instituição de ensino superior ou entidade religiosa competente, de acordo com a 

Legislação da Educação Nacional.
§ 1º - Além de preencher os requisitos legais, o candidato a capelão deverá 

ser apresentado pela autoridade religiosa de seu credo e, nos atos de admissão, 
será respeitado o princípio da proporcionalidade entre os Bombeiros Militares que 
declararem professá-lo.

§ 2º - O Concurso Público para Capelão BM será específico para cada credo que 
tenha alcançado o quociente religioso, o qual é obtido dividindo-se o efetivo geral da 
Corporação pelo número de vagas fixadas em lei.

Art. 4� - As Praças Bombeiros Militares serão grupados em Qualificação Bombeiro 
Militar Geral Combatente (QBMG-O) e Qualificação Bombeiro Militar Geral Especialista 
(QBMG-1).

§ 1º - A diversificação das qualificações previstas neste artigo será mínima 
indispensável, de modo a possibilitar uma ampla utilização das praças nelas incluídas.

§ 2º - O Governo do Estado do Pará baixará, em Decreto, as normas para a 
Qualificação de Bombeiro Militar das Praças, mediante proposta do Comandante Geral 
da Corporação.

Art. 48 - O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, 
na forma da legislação em vigor, poderá contratar pessoal civil para prestar serviço à 
Corporação, tanto de natureza técnica ou especializada, como de caráter geral.

III - DO EFETIVO
Art. 4� - O Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará será fixado 

em lei específica - Lei de Fixação do Efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Pará, mediante proposta

do Governador do Estado do Pará à Assembléia Legislativa, e observada a Legislação 
Federal.

Art. 50 - Respeitado o efetivo fixado na Lei de Fixação do Efetivo, cabe ao 
Governador do Estado aprovar, mediante Decreto, o Quadro de Organização (QO), 
elaborado pelo Cmt Geral da Corporação.

Título IV
DISPOSIÇÕES GERAIS TRANSITÓRIAS E FINAIS
Capítulo I
ÓRGÃOS DE DIREÇÃO, APOIO E EXECUÇÃO - ALTERAÇÕES
Art. 51 - Fica o Poder Executivo autorizar a promover, através de Decreto, a criação, 

transformação, extinção, denominação, localização e a estruturação dos órgãos de 
direção, dos órgãos de apoio e dos órgãos de execução do Corpo de Bombeiros Militar 
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do Estado do Pará, de acordo com a Organização Básica prevista nesta lei de fixação de 
efetivo, por proposta do Comandante Geral da Corporação.

Seção II
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
Art. 52 - Compete ao Governador do Estado do Pará baixar normas, regularmente 

e mediante referentes à prevenção contra incêndio e pânico em projetos, prédios e 
estabelecimentos diversos, exigindo o emprego de materiais específicos e disposições 
gerais que evitem ou dificultem a propagação do fogo e facilitem o combate por ocasião 
dos incêndios.

§ 1º - O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar é o Assessor do 
Governador do Estado, para assuntos do que trata o presente artigo.

§ 2º - Competirá exclusivamente ao Corpo de Bombeiros Militar fiscalizar, emitir 
normas, laudos de exigências e aprovação de medidas preventivas contra incêndio e 
pânico em todo o Estado do Pará, com base na legislação específica.

Art. 53 - A rede de abastecimento d’água do Estado fica à disposição do Corpo 
de Bombeiros Militar para os serviços de extinção de incêndios e os hidrantes 
somente poderão ser utilizados pela Corporação e pela concessionária dos serviços de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto da localidade.

Parágrafo único - Quando houver necessidade poderão ser utilizados, além dos 
hidrantes de incêndios, quaisquer outras fontes disponíveis ou depósitos de água, 
públicos e particulares.

Capítulo II
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 54 - A organização básica prevista nesta lei deverá ser efetivada 

progressivamente, na dependência da disponibilidade de instalações, de material e de 
pessoal, por Ato do Governador do Estado, mediante proposta do Comandante Geral 
da Corporação.

Art. 55 - Como decorrência do desenvolvimento da Corporação, fica autorizado 
o Poder Executivo, por Ato do Governador do Estado, a criar, mediante proposta do 
Comandante Geral, as seguintes Diretorias.

I - Diretoria de Pessoal (DP);
II - Diretoria de Saúde (DS).

Capítulo III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Seção Única
REGULAMENTAÇÃO COMPLENTAR
Art. 56 - Em complementação à presente Lei, disporá a Corporação da seguinte 
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regulamentação:
I - Regulamento de Administração (RA);
II - Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG);
III - Regulamento Disciplinar do Corpo de Bombeiros (RDCBM)
IV - Regulamento do Estado Maior Geral (REMG);
V - Regulamento de Uniformes Bombeiro Militar (RUBM);
VI - Regulamento da Secretaria de Comissão de Promoções (RSCP);
VII - Regulamento de Promoções de Graduados (RPG);
VIII - Regulamento da Diretoria de Pessoal (RDP);
IX - Regulamento da Diretoria de Ensino e Instrução (RDEI);
X - Regulamento da Diretoria de Finanças (RDF);
XI - Regulamento de Diretoria de Apoio Logístico (RDAL);
XII - Regulamento da Diretoria de Serviços Técnicos (RDST);
XIII - Regulamento de Incorporação e Promoção de Tempo de Serviço (RIPTS);
XIV - Regulamento da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (RCEDEC);
XV - Regulamento do Quadro de Oficiais Complementares (RQOC);
XVI - Regulamento do Quadro de Oficiais de Administração (RQOA);
XVII - Regulamento do Quadro de Oficiais Especialistas (RQOE);
XVIII - Regulamento do Quadro de Oficiais de Saúde (RQOS).
Parágrafo único - Além dos regulamentos a que se refere o presente artigo, e 

em complementação à Lei de Promoção de Oficiais (LPO), disporá a Corporação do 
Regulamento da Lei de Promoção de Oficiais (RLPO).

Art. 5� - Fica o Poder Executivo autorizar a baixar os atos necessários 
à regulamentação desta Lei, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a sua 
publicação.

Art. 58 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados os 
dispositivos em contrário.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, 15 de dezembro de 1992.
JÁDER FONTENELE BARBALHO
Governador

Lei n° 6.005 de 23 
de Dezembro de 1��6

(LEI DO EFETIVO)

Altera a Lei nº 5.729 de 10 de dezembro de 1992, que “Dispõe sobre o efetivo do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do Pará” e dá outras providências



2�5

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ estatui e eu sanciono 
a seguinte Lei:

 Art. 1° - Os incisos do Art. 2° da Lei n° 5.729, de 10 de dezembro de 1992 
passam a vigorar com a seguinte redação:

 Art. 2° -......................

I — Quadro de Oficiais Combatentes Bombeiros Militares (QOBM)
Coronel 06
Tenente Coronel 15
Major 25
Capitão 32
Primeiro Tenente 44
Segundo Tenente 50
Total 172

II – Quadro de Oficiais Complementar do Corpo de Bombeiros (QOCBM)
Tenente Coronel 01
Major 06
Capitão 10
Primeiro Tenente 10
Total 27

Quadro de Oficiais de Saúde Bombeiros Militares (QOSBM)
a) Quadro de Oficiais BM Médicos (QOSBM/MED)
Tenente Coronel 01
Major 03
Capitão 05
Primeiro Tenente 05
Total 14

b) Quando de Oficiais BM Cirurgiões Dentistas (QOSBM/DEN)
Tenente Coronel 01
Major 03
Capitão 05
Primeiro Tenente 05
Total 14
IV – Quando de Oficiais de Administração Bombeiros Militares (QOABM)
Capitão 01
Primeiro Tenente 03
Segundo Tenente 06
Total 10
V – Quando de Oficiais Especialistas Bombeiros Militares (QOEBM)
a) Quadro de Oficiais BM Músicos (QOEBM/MUS)
Capitão 01
Primeiro Tenente 02
Segundo Tenente 02
Total 05
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VI – Quadro de Oficiais Capelães Bombeiros Militares (QOCABM)
Capitão 02
Primeiro Tenente 02
Total 04

Subtotal:  246
VII – Praças Bombeiros Militares (Praças BM)
a) Qualificação Bombeiro Militar Geral Combatente (QBMG-O)
1 – Praças Combatentes (QBMP-O)
Sub-Tenente 40
Primeiro Sargento 80
Segundo Sargento 120
Terceiro Sargento 330
Cabo 442
Soldado 1.500
Total 2.492

b) Qualificação Bombeiro Militar Geral Especialista (QBMG-1)
1 – Praças Condutores e Operadores de Viaturas (QBMP-1)
Sub-Tenente 15
Primeiro Sargento 25
Segundo Sargento 40
Terceiro Sargento 204
Total 284

2 – Praças Músicos (QBMP-2)
Sub-Tenente 03
Primeiro Sargento 09
Segundo Sargento 20
Terceiro Sargento 60
Total 92

3 – Praças Auxiliares de Saúde (QBMP-3)
Sub-Tenente 02
Primeiro Sargento 07
Segundo Sargento 10
Terceiro Sargento 20
Cabo 40
Total 79

Subtotal: 2.947
TOTAL: 3.193

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo, 23 de dezembro de 1996

ALMIR GABRIEL
Governador
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Transcrições de Relatórios e outros documentos antigos, 
bem como da Legislação e dos Regulamentos relativos 
aos uniformes dos Bombeiros no final do Século 

XIX e primeiros anos do Século XX, obrigam a uma constante 
consulta ao Dicionário, daí a razão deste Glossário de palavras 
antigas constantes neste livro, algumas das quais, por sua origem 
estrangeira, nem aparecem mais nos Dicionários de Língua 
Portuguesa:

Ábaco — A parte superior, ou coroa, do capitel de uma coluna, 
cuja função é transmitir as cargas do entablamento da cobertura 
ou dos pavimentos superiores para a coluna, protegendo assim o 
capitel, geralmente delicado e frágil.
Aguadeiros — pessoas que carregavam água em barris de 
madeira ou no lombo de animais.
Alamar — galão de fio metálico ou de seda ou lã que 
guarnece e abotoa a frente de um vestuário, passando de um lado 
para outro da abotoadura.
Alfaia — Móvel ou utensílio de adorno doméstico, enfeite, 
adorno, atavio, jóia, utensílio agrícola...
Amanuense — escrevente copista. Funcionário público de 
condição modesta que fazia a correspondência e copiava ou 
registrava documentos.
Anspeçada — no Exército colonial e Imperial era a função abaixo 
de Cabo d’Esquadra e acima de Soldado.
Arcediago — vigário geral do bispado; dignitário capitular, o 
primeiro entre os diáconos.
Ardósia — Rocha rudimentar cinzento-escura, ou azulada, 
separada em laminas, com que se cobrem casas; lousa.
Baldaquino — Espécie de dossel sustentado por coluna que serve 

Glossário
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de cúpula ou coroa de um altar; trono sólido ou leito; cobertura leve por cima de 
porta externa para protegê-la da chuva; baldaquim. 
Banda — cinta dos oficiais, faixa de lista larga.
Barbicacho — Cordão entrançado que passa por sob o queixo, como uma espécie de 
jugular, segurando o capacete ou chapéu.
Belioso — Não existe nos dicionários. Deve ser belicoso, grafado erradamente. 
Bocca de ranção — Não existe nos dicionários.
Brazileo — O mesmo que brasileiro.
Bureau-ministre — Escrivaninha com gavetas
Caisson — palavra inglesa que significa, no sentido militar, caixa ou carreta de 
munições.
Calafate — do grego kalaphates. Individuo cujo ofício é calafetar (tapar ou vedar 
com pano, estopa, papel ou massa fendas ou buracos em embarcações, assoalhos, 
tonéis ou tabiques...).
Carcela — tira de pano, com casas, que se cose num dos lados do casaco ou das 
calças, etc., para se abotoar sobre a outra banda, onde estão os botões de modo a 
escondê-los.
Cavaignac — general francês Louis Eugene Cavaignac (1.8O2 a 1.857) que 
introduziu o corte de barba aparada.
Chatelaine — Palavra inglesa que significa corrente para relógios, chaves etc.; 
castelã.
Chauffeur — Palavra francesa: motorista, condutores de viaturas. 
Corcho – palavra de origem espanhola. Vaso de cortiça.
Cornija — Ornato que assenta sobre o friso de uma obra. Molduras sobrepostas que 
formam saliências na parte superior da parede, porta, etc.
Carrancista — termo antigo não mais existente nos dicionários que significava 
carrancudo, mal-humorado, emburrado.
Charpente — Não existe nos dicionários.
Correieiro — O bombeiro que fabricava correias de couro para tração animal dos 
carros
Coruchéu — remate piramidal de um edifício; zimbório, torre ou torreão que coroa 
um edifício.
Couro da Rússia — couro preparado com pele de vitela ou cavalo, etc., curtido com 
casca de salgueiro, faia ou carvalho e friccionado com óleo de bétula pare ficar macio 
e perfumado. Originalmente preparado na Rússia, era tingido só de vermelho e usado 
para estofamentos, bolsas e encadernações de luxo
Detalhe — equivalente à Portaria (ato administrativo).
Dolmã — veste ou casaco militar que em geral leva alamares.
Dórico — estilo arquitetônico grego antigo.
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Dragona — galão com franjas ou pena, ou peça de metal amarelo que os militares 
usam nos ombros, como distintivos.
Ferrete — Instrumento com que se marcavam escravos e criminosos, e ainda hoje 
usado para marcar o gado; ferro, marca.
Fiador — Cordão dos copos de espadas.
Fuste — Parte principal da coluna entre o capitel e a base; haste, cabo.
Glauco — verde claro, ligeiramente azulado.
Ippsi litteris — “com as mesmas letras”, expressão latina que equivale ao nosso 
“ao pé da letra”.
Lanternim — telhado sobreposto nas cumeeiras que permite a ventilação de grandes 
salas, oficinas, etc.
Lavor — trabalho manual.
Majolica — Faiança (louça de barro esmaltado ou vidrado) italiana, em especial a do 
Renascimento.
Muar — animal pertencente à raça do mulo, burrico, besta. 
Paina — Fibra sedosa parecida com o algodão.
Pancadaria — Conjunto de instrumentos de percussão em bandas filarmônicas.
Panóplia — Escudo no qual se põem armas, artisticamente dispostas, para adornar 
paredes. 
Paquete — navio a vapor antigo que transportava mercadorias, passageiros e 
correspondências.
Patrona — tipo de cartucheira usada a tiracolo pelos militares no final do século XIX 
e início do XX.
Peanha — Pequeno pedestal sobre o qual se assenta uma imagem, cruz, busto, estátua, 
etc.
Piazzeta — Do italiano Piazza; praça pequena
Polainas — peças do vestuário que protege a parte inferior da perna e superior do pé 
e se usa por cima do calçado.
Quartel-Mestre — equivalente a terceiro Sargento (termo usado na Marinha 
Imperial).
Revista — peça teatral com quadros de música e dança, anedotas e esquetes nos quais 
se criticavam os fatos mais em evidência da época; teatro de ...
Salteiras — esporim dos militares.
Segeiro — fabricante de carruagens ou seges (coches com duas rodas e um assento, 
fechados com cortinas). Bombeiro que cuidava dos carros.
Soutachado — Não existe nos dicionários.
Tablier — Não existe nos dicionários.
Talim — Cinto de couro ou pano bordado com fins dourados donde pendem duas tiras 
com gato de escape na ponta, destinadas a sustentar a espada.
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Tanoeiro — Aquele que conserta pipas, barris ou tiras.
Tympanno — Peca metálica em forma de sino; espaço limitado pelas três cornijas de 
um frontão; espaço liso ou esculpido circunscrito por arcos e retas.
Trancelim — galão ou tranca fina de seda, ouro ou prata para guarnições e obras de 
costura; cordão delgado de ouro.
Virola — parte da borda que fica virada para fora.
Vivos — debrum de tira de pano de cor contrastante com a da peça debruada.
Vogal — pessoa que tem voto em uma assembléia; antiga denominação do vereador.
Voluta — Ornato espiralado de um capitel de coluna.
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Fotos

 Reprodução de pinturas existentes no Comando Geral do CBMPA 
mostrando uma fonte de aguadeiros e uma bomba de tração animal, como as 
que eram usadas no final do Século XIX.



304

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

 Carro escada do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, de 1910, igual a um que 
existia no CBMPA e acabou no ferro velho.

 Carro ambulância utilizado pelos Bombeiros no final do Século XIX e início do 
Século XX. Tal como a escada, era de tração animal
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  Bombas usadas no início do Século XX, sendo uma de fabricação inglesa, da 
Merryweather Firestation e outra a vapor e de tração animal 
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 Quadros mostrando a tragédia da Casa Frank da Costa, em 15 de janeiro de 1902. 
Essas fotos são reprodução dos quadros originais, que foram inaugurados em 17 de 
dezembro de 1904 e hoje não existem mais, tendo sido substituídos por cópias feitas 
pelo Capitão BM Loair.
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 Sede atual da loteria do estado, antiga casa Frank da Costa incendiada em 1902
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 Foto de 24 de fevereiro de 1904, reproduzida do Relatório de Antônio Lemos, 
mostrando a inauguração do Quartel dos Bombeiros, com a tropa formada, os carros 
de tração animal e a banda, na Rua João Diogo.

 Outra foto de 24 de fevereiro de 1904, também tirada do Relatório de Lemos, mostrando 
a banda do lado oposto ao dos carros, diante do Quartel da Rua João Diogo.  
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 Pátio interno do Quartel em 1904, mostrando as viaturas (bombas, escadas, ambulância 
e transportes) recém-importadas da Europa. Ao fundo as baias e bombeiros descendo 
dos alojamentos pelos mastros de ferro ainda hoje existentes.

 Carro transporte de mangueiras e escada girante, ambos montados em chassis 
Chevrolet de 1948. Fotos extraídas do Relatório do prefeito Rodolfo Chermont e feitas 
diante do Palácio do Governo, hoje Museu do Estado.
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  Sala do Oficial de Estado Maior, que ficava à direita de quem entra no antigo QCG, 
na João Diogo.

 De 1904 a 1912 o Quartel não tinha guarita nem relógio e havia três mastros e uma 
placa acima dos portões com a inscrição “Corpo de Bombeiros Municipal”. Note-se 
que ao fundo da rua ainda não aparece o atual QG do Exército.
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 Foto de 1939 do “Álbum do Pará” já mostra a fachada do QCG com uma guarita de 
madeira, relógio no lugar da placa até então existente e entre os dois portões, apenas 
um mastro de bandeira. Na porta, uma viatura que sai.

 A Banda de Música do Corpo de Bombeiros em 1904, vendo-se à frente o maestro 
Cincinato Ferreira. Detalhe, a banda, que era filarmônica, usava na época contrabaixo 
de corda. Nas paredes do pátio interno, os quadros não mais existentes hoje.
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 A Banda de Música em janeiro de 1965, época de sua reorganização, em duas 
apresentações distintas nos estúdios da TV Marajoara, Canal 2, única emissora de 
televisão do pará na época. As fotos foram cedidas pela família do Coronel BM Paulo 
Pereira da Silva.



313

O CORPO DE BOMBEIROS NO PARÁ

 A Banda de Música com a formação que gravou seu primeiro disco Long Play em 
1992. A foto é da capa do disco e nela aparece o maestro Antônio da Costa Franco. 
Dentro do QCG, no pátio, já falta o quadro da direita.

 Sucursal dos Bombeiros na Cremação (Av. Alcinco Cacela com Rua Fernando 
Guilhon), onde funcionavam oficinas, ginásio, garagens e depósito. Foi inaugurada 
em julho de 1906 e em 1934 foi entregue à Polícia Militar.
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 Sucursal dos Bombeiros na Cremação. Pátio interno do prédio principal, vendo-se 
viaturas de combate a incêndio, carro escada, ambulância e um coche conversível, 
todo acolchoado e com capota retrátil, usado nos enterros de luxo.

 Sucursal dos Bombeiros na Cremação vista pelos fundos. Na foto aparecem as 
cocheiras, a torre de exercícios e de enxugar mangueiras, e ao fundo, parte do edifício 
principal. A chaminé mais alta é do forno crematório da Prefeitura, vizinho à Sucursal 
e que deu nome ao bairro.
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 Fac-similes do “caput” das Leis nsº 1074 e 1101, de 2 e 8 de novembro de 1882, a 
primeira autorizando a criação da Companhia de Bombeiros e, a segunda, alterando 
a Lei nº 1061 que aumentava o efetivo do Corpo de Polícia, para dele tirar 30 praças 
para a Corporação dos Bombeiros
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 Portaria que criou efetivamente o Corpo de Bombeiro do Pará
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 Brasão atual e o Brasão de quando os Bombeiros eram municipais
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 Dom Pedro II, patrono nacional do Corpos de Bombeiros

 Antônio Lemos patrono do Bombeiro Paraense




