
A bênção da bandeira

Esta imagem de 29 de Novembro de 1959, da autoria do fotógrafo reguense Baía Reis,
assinala a cerimónia da bênção de uma nova bandeira da Associação dos Bombeiros
Voluntários do Peso da Régua que se realizou na Igreja Matriz com a bênção do distinto
pároco Dr. Avelino Branco, acolitado pelo senhor José da Silva Pinto (filho do
benemérito que mais tarde abraçou o sacerdócio e foi um dos fundadores da vizinha
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes), por ocasião das
comemorações do 79º aniversário da instituição.

Esta bela bandeira que, se encontra guardada no Museu da Associação (também
visitável em: http://www.museudodouro.pt/exposicao_virtual/BVRegua.html), foi
oferecida, com veneração aos bombeiros da Régua, por uma figura muito conhecida e
carismática no Peso da Régua, o senhor Manuel Pinto, – temos uma fotografia sua que
aqui mostramos em sua homenagem - já falecido, residente na freguesia de Canelas
que, segundo sabemos, a essa data, se encontrava emigrado na Venezuela.

Pode ver-se, através desta imagem, que a bandeira é transportada pelas mãos de um
grande bombeiro, o Chefe Joaquim Laranja e é agarrada numa das pontas pela madrinha
do acto, a bonita menina Maria Celeste da Silva Pinto (actualmente emigrada em
Inglaterra), uma filha deste nosso benfeitor. Em sua volta, encontram-se presentes
vários cidadãos, ainda nossos conhecidos, que assistiam a esta singela cerimónia.

A bandeira é o símbolo máximo da Associação que a representa em todas as sessões
solenes, desfiles de bombeiros, cerimónias oficiais, funerais de todos aqueles que
estiveram a serviço desta nobre causa e ainda nas mais importantes festividades
religiosas, como é o caso da procissão solene em honra de Nossa Senhora do Socorro, a
quem os Bombeiros da Régua prestam homenagem e devoção.

Na bandeira estão todas colocadas as condecorações atribuídas a esta Associação e ao
seu Corpo de Bombeiros, das quais destacamos as seguintes:

O grau de Cavaleiro da “Ordem da Benemerência” (1930), o grau de Oficial da
“Ordem da Cruz de Cristo” (1931), o título de membro Honorário da “Ordem do
Infante D. Henriques” (1984), o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros
Portugueses (1980), a Medalha de Honra da Câmara Municipal de Peso da Régua
(1989), a Medalha, de Ouro de 2 estrelas (1977) da LBP, a Medalha de Mérito de
Mérito, de grau Ouro da Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real (1980)
e ainda os Louvores da Câmara Municipal do Peso da Régua, Câmara Municipal
de Armamar e do Governo (1904 e 1931).

Para além destas mercês honoríficas, destaca-se ainda o título de “REAL
ASSOCIAÇÃO” que foi concedido à Associação pelo Rei D. Luís I, em 1882, - dois
anos após a sua fundação -, designação que adoptou ainda durante alguns anos.

Esta importante distinção régia, apenas atribuída a algumas associações no nosso país,
testemunha a grande importância que os bombeiros do Peso da Régua sempre tiveram.
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Por fim, é de salientar que as associações humanitárias dos bombeiros voluntários de
Ermesinde, de Cheires (Alijó) e da Figueira da Foz concederam à Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Peso da Régua, o honroso título de “SÓCIA
HONORÁRIA”.
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