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NÃO ESQUECEMOS O DIA 13 DE JANEIRO DE 2018 

Dois anos passaram sobre os trágicos acontecimentos provocados pelo incêndio na 
Associação Recreativa Cultural e Humanitária de Vila Nova da Rainha no concelho de Tondela 
ocorridos a 13 de Janeiro de 2018. 
 
Poucos dias depois, embora a Associação em causa não fosse nossa filiada, uma delegação de 
Dirigentes Nacionais da Confederação Portuguesa das Colectividades (CPCCRD) deslocou-se 
ao local e reuniu com os Presidentes da Coletividade, da Junta de Freguesia e Câmaras 
Municipais dos Concelhos de Tondela e Carregal do Sal, a fim de se inteirar dos factos, 
medidas possíveis a tomar, manifestando toda a solidariedade e apoio necessário.  
 
Não sendo um problema exclusivo do Movimento Associativo Popular mas sim de toda a 
sociedade uma vez que a lei se aplica a entidades públicas, privadas e sociais, a Confederação 
Portuguesa das Colectividades apresentou uma proposta ao Ministério da Administração 
Interna à qual não obteve resposta. Solicitou uma audiência à Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, donde resultou a elaboração conjunta de um Manual de Prevenção Contra 
Incêndios, que enviámos a todas as nossas Estruturas e Filiadas, bem como à Associação 
Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e à Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE), solicitando o respetivo pedido de divulgação. 
 
Dois anos decorridos, é do nosso conhecimento que o Processo continua em Tribunal. 
Desconhecemos o que terá feito a ANMP e ANAFRE. Sabemos que, de uma forma geral, as 
Colectividades não têm meios para proceder às avaliações e eventuais alterações nas 
instalações. Os Serviços de Proteção Civil das Câmaras Municipais e as Corporações de 
Bombeiros não têm meios suficientes para apoiar as 33.000 Colectividades. Na Proposta de 
Orçamento de Estado 2020, não se vislumbram verbas dedicadas a esta questão.  
 
A pergunta que faz sentido: De que se está à espera? Novo acidente? 
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