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Consideram-se honras fúnebres todas as manifestações de pesar, praticadas pelo corpo de 

bombeiros, por motivo de falecimento de qualquer dos seus elementos do quadro ativo, quadro de 

honra e quadro de reserva, e ainda de diretores em exercício de funções, filhos(as) de 

bombeiros(as), pais/sogros de bombeiros(as), ex-presidentes da direção da associação, pessoas que 

tenham prestado á associação serviços distintos (sócios(as) honorários e sócios(as) beneméritos(as)) 

e que a assembleia geral as tenha distinguido como tal.  

Fardamento – os bombeiros farão sempre uso do uniforme nº01 ou farda nº 02 (sem 

condecorações), sendo que a guarda de honra ao estandarte e guarda de honra a corpo em câmara 

ardente, será feita com capacete metálico.  

1. LUTO DA ASSOCIAÇÃO  

1.1 – Três dias de luto, com colocação da bandeira a meia haste  

1.1.1 – Bombeiros falecidos em serviço;  

1.1.2 – Diretores falecidos em serviço.  

1.2 – Dois dias de luto (dia do falecimento e dia do funeral), com colocação da bandeira a 

meia haste  

1.2.1 – Bombeiros do quadro ativo;  

1.2.2 – Diretores em funções nos órgãos sociais da associação.  

1.3 – Um dia de luto (dia do funeral), com colocação bandeira a meia haste  

1.3.1 – Bombeiros do quadro de honra, quadro de reserva (neste quadro desde que 

não tenham passado pelo motivo do incumprimento do serviço mínimo obrigatório)  

1.3.2 – Elementos da fanfarra que não sejam bombeiros;  

1.3.3 – Sócios(as) honorários(as);  

1.3.4 – Sócios(as) beneméritos(as).  
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1.4 – Participação no funeral  

1.4.1 – Cônjuges de bombeiros(as) do quadro ativo;  

1.4.2 – Pais (sogros) de bombeiros(as) do quadro ativo;  

1.4.3 – Filhos de bombeiros(as) do quadro ativo desde que os mesmos coabitem 

com os pais independentemente da sua idade;  

1.4.4 – Pais (sogros) de diretores dos órgãos sociais da associação;  

1.4.5 – Filhos de diretores dos órgãos sociais da associação desde que os mesmos 

coabitem com os pais independentemente da sua idade. 

2. HONRAS  

2.1 – Nos casos descritos nos pontos 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.2, o comando após ter tomado 

conhecimento de que o corpo se encontra em câmara ardente, mandará para o local bombeiros(as) 

(4 elementos), fardados com uniforme nº 01 ou farda nº 02 com capacete metálico, em turnos 

(1h00), que permanecerão no local até ao corpo sair do local em câmara ardente;  

2.2 – Nos casos descritos nos pontos 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4, os procedimentos são em 

tudo iguais aos do ponto anterior, no entanto os bombeiros começarão a fazer guarda de honra a 

partir das 09h00 do dia do funeral;  

2.3 – Se o corpo se encontrar em câmara ardente no quartel, os procedimentos são em tudo 

iguais aos dos pontos anteriores, iniciando-se a guarda de honra assim que o corpo entrar no 

quartel;  

2.4 – Nos casos descritos nos pontos 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5, o corpo de bombeiros 

far-se-á representar apenas no dia do funeral, prestando guarda de honra a corpo em câmara 

ardente uma hora antes do funeral, seguindo os trâmites da guarda de honra em câmara ardente;  

2.5 – Se porventura a família dos casos descritos no ponto anterior, solicitou para o corpo 

estar em câmara ardente no quartel, serão feitas honras normais de um corpo em câmara ardente 

em quartel de bombeiros;  
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2.6 – Nos casos descritos em 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 1.4.2, 

1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5, a urna será transportada numa viatura dos bombeiros se a família o autorizar, e 

sempre que exista viatura para esse fim.  

3. ACOMPANHAMENTO DO CORPO AO CEMITÉRIO  

3.1 – Nos casos descritos em 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, para acompanhar o corpo ao cemitério será 

nomeada uma formação de efetivo variável, nunca inferior a cinco homens, na nomeação desta 

formação terá de se ter em conta no caso de bombeiros falecidos, a graduação do falecido, pois é 

em função deste principio que será nomeado o comandante da formação, que terá de ser sempre de 

graduação igual ou superior;  

3.2 – A bandeira do corpo de bombeiros do falecido, cobrirá a urna desde o local da câmara 

ardente até ao local da sepultura, as bandeiras que tomarem parte nas cerimónias fúnebres usarão 

um laço de crepe preto nas respetivas hastes;  

3.3 – As formações nomeadas para acompanhar o corpo, mantêm o seu dispositivo até ao 

local da sepultura, onde, voltadas para a urna, no momento em que a mesma desce á terra, prestam 

a “continência final”, do mesmo modo, as bandeiras ou os estandartes, que acompanham o corpo, 

perfilam quando a urna desce á terra; 

3.4 – Nos casos descritos em 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4, a sirene do 

quartel tocará no caso do cortejo fúnebre passar em frente ao quartel, desde que o corpo começa a 

passar em frente ao quartel até o corpo acabar de passar em frente ao quartel. No caso do corpo se 

encontrar em câmara ardente no quartel a sirene começará a tocar assim que o corpo sair das 

instalações do quartel até abandonar o recinto do quartel. A sirene tocará ainda quando a urna 

desce á terra. Os toques da sirene variam em função do corpo passar em frente ao quartel cujos 

toques serão curtos e diversos, e aquando da urna descer á terra a sirene tocará um minuto sem 

interrupção.  

4. HONRAS FÚNEBRES À ENTRADA DO CEMITÉRIO  

4.1 – As formações de bombeiros destinadas a esta honra fúnebre, formarão de fileiras 

abertas, fora do cemitério e junto á porta de entrada do mesmo, tomando a posição de sentido 

como cumprimento às entidades de graduação superior á do comandante da formação, e a posição 

de continência ao aproximar-se o corpo, mantendo-se nesta posição até o corpo entrar no 

cemitério, simultaneamente a fanfarra se a houver tocará a marcha de continência.  
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4.2 – Estas formações só recolherão ao quartel ou destroçarão, depois do corpo e de todas 

as pessoas que o acompanham terem entrado no cemitério.  

5. OBSERVAÇÕES  

5.1 – O comandante do corpo de bombeiros se assim o entender, poderá fazer representar o 

corpo de bombeiros nas cerimónias fúnebres de casos não comtemplados no presente 

regulamento, e que na sua opinião mereçam a representação do corpo de bombeiros, 

através do seu estandarte com o respetivo porta-estandarte fardado em uniforme nº 01 ou 

farda nº 02 com capacete metálico;  

5.2 – O uso de capacete metálico nas cerimónias fúnebres obrigará que o(a) bombeiro(a) ao 

chegar ao local em que esteja o corpo em câmara ardente, retire o capacete e o coloque ao 

longo do braço esquerdo com o emblema virado para o corpo, enquanto durar o seu turno, 

colocando-o novamente aquando da sua rendição;  

5.3 – O descrito no ponto anterior será efetuado dentro da igreja aquando da entrada do 

corpo dentro da mesma;  

5.4 – Em outros casos não descritos neste regulamento o corpo de bombeiros ou a 

associação poderá deliberar representar-se nas cerimónias através do envio de flores 

(nomeadamente ramos ou coroas). 

5.5 – Este regulamento deverá ser revisto numa periodicidade de 3 em 3 anos, caso a 

Direção em funções assim o entenda. 

 

Aprovado em reunião de Direção em 19 de Dezembro de 2020 

 

 

O Presidente           O Comandante 

 

          

___________________            ___________________                                             
Luís Vilela                                                    Bruno Girão 

 


