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Leonardo Pereira,  
novo comandante  

dos Bombeiros 
Sapadores de  

Santa Cruz 

Licenciado em Protecção Civil e 
mestrando em administração pú-
blica pela Escola Superior de Tec-
nologias e Gestão do Instituto Po-
litécnico de Leiria, com pós-gra-
duação em Protecção Civil pela 
Universidade Aberta, Leonardo 
André Martins Pereira será agora 
o novo comandante dos Bombei-
ros Sapadores de Santa Cruz, 
substituindo assim o antigo co-
mandante Duarte Ferro.  

A tomada de posse realiza-se 
esta sexta-feira, na Praça Doutor 
João Abel de Freitas, em Santa 
Cruz. Leonardo Pereira vai assim 
comandar uma companhia de 
bombeiros sapadores precisamen-
te no concelho que o viu crescer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Como é que encara este novo desa-
fio, depois de ter estado vários anos 
no continente e integrado diversas 
missões internacionais? Encaro este 
desafio, primeiramente, com muita 
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gratidão. Assumir esta responsabili-
dade representa muito para mim. 
Desde muito jovem que sentia um 
grande entusiasmo por matérias re-
lacionadas com o socorro e o serviço 
público e a minha saída da ilha da 
Madeira foi precisamente motivada 
pela necessidade de me capacitar 
cada vez mais. Após inúmeras expe-
riências, que deixaram clara a mi-
nha vocação, não deixa de ser curio-
so que a oportunidade de comandar 
uma companhia de bombeiros sapa-
dores surja precisamente no conce-
lho que me viu crescer. Por isso, 
quando este concurso surgiu, senti 
que era uma oportunidade que não 
poderia perder, pois está em perfei-
to alinhamento com a fase de vida 
em que me encontro. Assim, estou 
inegavelmente entusiasmado, moti-
vado e confiante. Tenho dois objec-
tivos muito claros: que este possa 
tornar-se um corpo de bombeiros 
relevante, com uma cultura e identi-
dade fortes, e com condições de per-
petuar a sua missão no tempo.  

ENTREVISTA

“UM CORPO DE BOMBEIROS DEVE TER 
COMO MAIOR ACTIVO O CAPITAL HUMANO”
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