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43 anos, depois, prosseguimos o caminho aberto pelos fundadores da AHBVOB, a quem
prestamos desde já a nossa homenagem.
Estamos, naturalmente, na mesma estrada, no mesmo sentido, mas, agora, alargada a várias
faixas, dando fluidez a todas e a cada uma das vertentes que têm sido colocadas em
circulação, não só pela dimensão interventiva, com mais e melhores meios, como também
pela requalificação e diversificação dos serviços prestados.
O transporte de doentes urgentes e não urgentes, a proteção de bens e pessoas no combate
aos incêndios, no salvamento em catástrofes e outras situações menores, a criação dum
centro de enfermagem integrado em cuidados de medicina geral e familiar, entretanto,
também implementados, a criação dum centro de formação certificada virado para os
cidadãos e para as empresas, são partes dum portfólio de produtos que a AHBVOB tem ao
serviço das populações.
A frota de veículos que a nossa Associação traz hoje à Vila de Oiã e a apresentação do seu
Corpo de Bombeiros representam o nosso maior ativo. São as armas e os soldados que, no dia
a dia, no terreno, acodem as pessoas, salvando vidas, protegendo bens, em combates, por
vezes, bastante duros, onde as vidas dos soldados são colocadas em risco. A isto se chama
“VIDA por VIDA”. A este propósito, lembro o flagelo dos incêndios florestais que se abateu no
último Verão sobre uma grande parte do nosso território, senão, mesmo, sobre todo o
território português, destruindo milhares e milhares de hectares de campos e florestas,
ameaçando vidas, delapidando uma boa parte dos recursos naturais com a consequente
desestabilização do seu ecossistema, em suma, corroendo o normal e desejável
desenvolvimento sustentável de Portugal. Os nossos Bombeiros, focados na sua ação em
Bustos, do nosso concelho de Oliveira do Bairro, e noutros concelhos, também foram parte do
enorme contingente que por todo o país, com muito denodo e esforço físico levado ao limite,

se empenhou no combate às chamas que a todo o momento nos iam surpreendendo. Em
devido tempo, manifestámos o nosso apreço pela sua ação.
Extintos os incêndios, o País parece ter ficado em luto com enormes manchas negras nos seus
chãos. Para que as manchas negras passem a dar lugar tão rápido quanto possível e duma
forma duradoura às manchas verdes, compete-nos apelar aos governantes, nacionais,
regionais e locais, a toda a classe política e económica e aos portugueses, que adotem, com
determinação, políticas e práticas orientadas sempre e em primeiro lugar no sentido da
prevenção.
Para que a AHBVOB possa corresponder às expetativas dos seus utentes e clientes na oferta de
produtos e serviços, em volume, qualidade e prontidão, precisa de estar apetrechada com os
necessários e adequados meios materiais e humanos. Por isso, nunca devemos descurar a
política dos investimentos, mantendo os equipamentos tecnologicamente atualizados e as
pessoas, no nosso caso, os Bombeiros, com formação técnica, o mais avançada, possível.
Com exclusão de terrenos e edifícios, a AHBVOB dispõe hoje de equipamentos ativos de
transporte, de salvamento e de proteção individual de bombeiros, adquiridos ao longo dos
anos, os quais, pelo preço de compra, terão custado mais de um milhão e seiscentos mil euros.
Este património tem vindo a ser conseguido com a aplicação dos fundos gerados pela própria
atividade económica da Associação, das ajudas financeiras da ANPC e da Câmara Municipal de
Oliveira do Bairro, das receitas das quotas dos associados e dos donativos de empresas e
pessoas, duma forma individual e organizadas em grupos.
Apenas a título informativo, uma ambulância de Socorro custa na ordem de 60000 euros, uma
ambulância de transporte de doentes não urgentes custa cerca de 35000 euros; o vestuário e
calçado completo por cada bombeiro, inserido no equipamento de Proteção Individual, custam
mais de 3000 euros.
Mesmo hoje, assistimos, no final da missa de Sufrágio em memória dos Bombeiros e
Associados falecidos, realizada na igreja de Oiã, à bênção de mais uma ambulância nova de
socorro, ato realizado pelo senhor padre Mário a quem apresento publicamente um
cumprimento especial.
Sabemos como chegámos até aqui mas não sabemos o que nos espera no futuro, mesmo a
curto prazo.

Há algumas incertezas que pairam no ar que poderão vir a afetar as políticas que vimos
prosseguindo. Nomeadamente:
.A lei do financiamento instituída pela ANPC, em vez de reforçar as verbas a entregar às
Associações Humanitárias, está, no caso da nossa Associação, com reduções em relação ao que
vínhamos recebendo anteriormente;
.Os acessos às candidaturas aos fundos europeus para investimentos nas Associações têm
vindo a ser adiados, com, cada vez, maiores dificuldades na elaboração dos dossiers e com
menos verbas em relação ao que inicialmente foi prometido;
.As Associações confrontam-se com subidas de custos estruturais por força de medidas
políticas que têm vindo a ser tomadas pelo governo, sem nenhumas medidas, em termos de
rendimentos, que compensem a imposição das referidas subidas de custos.
Mas acreditamos nas certezas que temos para vencermos os obstáculos que vão surgindo na
nossa caminhada.
E quais são as nossas forças?
.Dispomos de excelentes equipas de Bombeiros e de Administrativos bastante motivadas para
o exercício das funções com empenho e qualidade, que lhes estão cometidas, assim como,
duma excelente relação entre a Direção e o Comando;
.Contamos com uma grande coesão entre todos os Órgãos Diretivos da Associação;
.Dispomos dum excelente grupo de cobradores que para além de serem os mensageiros junto
dos associados, zelam por manterem em dia as cobranças de quotas e de algumas dívidas de
serviços prestados aos utentes;
.É um dado adquirido o elevado espírito de solidariedade por parte das populações, das
empresas e de outras associações do nosso concelho, já por várias vezes manifestado ao longo
dos tempos. São exemplos disso, as caminhadas solidárias noturnas realizadas em 2015 e
2016, a adesão aos peditórios para a aquisição de equipamentos contributivos para a melhoria
dos serviços prestados pela nossa Associação, não sendo de esquecer também os gestos de
carinho e solidariedade demonstrados pela comunidade durante o último flagelo incendiário,
ao associarem-se aos bombeiros com a oferta de donativos da mais variada índole;
.Contamos com um forte sentido de União dentro da nossa Federação dos Bombeiros do
Distrito de Aveiro para, no exercício das suas influências junto da Direção da Liga e esta junto

do Governo, fazerem tudo o que estiver ao seu/nosso alcance para se inverterem as
tendências maléficas que estão em curso.
. Finalmente, consideramos como uma certeza, a manutenção, pelo menos, das ajudas que a
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro nos tem vindo a conceder.

Senhor Presidente da Câmara Municipal:
Por força das circunstâncias, este será, com certeza, o último aniversário desta Associação que
V.Exª assistirá como Presidente da Câmara. Quero aproveitar esta oportunidade para,
publicamente, lhe manifestar o meu agrado pela forma como desenvolvemos as nossas
relações pessoais e institucionais. Eu valorizo muito o cumprimento dos compromissos
assumidos. E o Senhor Presidente cumpriu o que assumiu. É claro que gostaria que outros
compromissos tivessem sido aceites pela Câmara Municipal. Mas a sua análise às propostas
que lhe fomos colocando aconselhou-o a declinar ou a adiar a tomada de decisão favorável aos
nossos Bombeiros. De qualquer forma, apreciei e aprecio a sua gestão rigorosa, na convicção
de que o mais importante é não faltar à palavra dada. E com a nossa Associação assim
aconteceu. Espero que os compromissos para 2017 ainda sejam cumpridos por V.Exª.
Senhoras e Senhores:
De todos os associados ativos inscritos na nossa Associação, cerca de 950 são da freguesia de
Oiã, representando 12% da população da freguesia.
Ser-se associado desta Associação é mais uma atitude solidária.
Associem-se à nossa causa Humanitária.
Obrigado
Alberto Nunes Cardoso

