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APOIO À AQUISIÇÃO 
DE NOVAS VIATURAS 

“Nós damos a cara
      por esta campanha”

ANTÓNIO SILVA

Presidente da AHBVV 

SOFIA CRUZ

Tesoureira da AHBVV 
JORGE PRAZERES

Comandante dos BVV 

.

Na Associação Humanitária dos Bom- 
beiros Voluntários de Valadares procu-
ramos a excelência de serviços e quali-
dade máxima.
Mas para esta tão grande missão preci-
samos de todos os sócios, e futuros, 
assim como dos nossos mecenas e bene-
méritos.
A nossa zona de actuação é imensa, e 
quando precisam de auxilio (seja trans-
porte, urgência ou emergência) há a 
expectativa e desejo que o façamos com 
a maior prontidão e com a máxima quali-
dade.
E com toda a lógica! A prontidão pode 
salvar uma vida!
Assim, temos, obrigatoriamente, de 
possuir e formar excelentes recursos 
humanos, que sejam capazes deste 
nobre trabalho.
Mas os recursos humanos não bastam se 
não tiverem os meios, também estes de 
qualidade, em boas condições e funcio-
nais.

Num socorro nada pode falhar!

Precisamos de:
Equipamentos e consumíveis de 
suporte de vida;
Equipamentos de protecção individual 
(porque a vida de um Bombeiro tem de 
ser prioridade e salvaguardada);
Ambulâncias para o socorro;
Meios para termos sempre o combus-
tível para as deslocações;
Auto-tanque para situações de incên-
dio;

Queremos ser os melhores!
Queremos cumprir a nossa Missão! 
Adquirimos meios indispensáveis para a 
sua protecção. Mas agora pedimos a sua 
contribuição para se sentir seguro e 
confiante na AHBVVALADARES.
Para todos os objectivos serem cumpri-
dos precisamos da ajuda de todos!

Precisamos de Si!



EDITORIAL
por ANTÓNIO SILVA,
Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares

É certo que os tempos vão mudando e que 
todos nós nos vamos ter que preparar para 
isso…

Mas nunca haverá trabalho mais gracioso 
do que aquele que é feito voluntariamente.

Formar competências e motivar para o 
voluntariado é o caminho certo.

Profissionalizar, também tem que ser…

Mas de onde vem o dinheiro para isso?

Este é um debate que cada vez mais esta na 
ordem do dia e que importaria ver cada vez 
mais e melhor discutido.

Profissionalizar a ação?

Profissionalizar a gestão?

 No presente, um passo de cada vez…

Com um orçamento em que apenas cerca 
de 18% das nossas receitas vêm do Estado, 
há que continuar a ser uma Associação, 
apelando a que mais e mais se façam 
sócios da mesma; há que formar compe-
tências, como temos feito com o nosso 
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Com o objetivo de levar ao conhecimento 
dos sócios e comunidade em geral o que de 
mais substancial se faz, em cada mês, pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Valadares, em cada uma das 
suas áreas de intervenção, surgiu esta 
Magazine que vai já na sua 13ª edição.

Esta, que retrata agora o que se fez em 
Janeiro, sai já com alguns dias de atraso, 
porque um ou outro dos seu intervenientes, 
se atrasou e ou até se cansou de contribuir 
para esta causa de ser solidário.

É que isto de fazer acontecer e ainda passar 
a escrito o que vai acontecendo…não é para 
qualquer um!

Muito mais quando tudo é feito por Corpos 
Sociais que não são remunerados nem 
gratificados por qualquer meio económico 
para tal.

Alimenta-nos e enriquece-nos a vontade de 
ser útil e de ir contribuindo para uma socie-
dade melhor e teremos que nos ir renovan-
do por cada um que se cansa para que o 
espirito que esteve na génese da criação 
desta Associação Humanitária e Voluntária 
nunca morra.

Corpo de Bombeiros, e motivar para 
o Voluntariado; há que criar ativida-
des económicas de apoio à comuni-
dade e que potenciem mais receita, 
como temos feito com os Clinica, o 
Posto de Combustíveis, etc…

No presente, mas sempre com os 
olhos posto no futuro, esta Associa-
ção ainda tem um bom caminho de 
crescimento e melhoria.

 
Conto com todos;

Porque algum dia também você 
poderá precisar de nós!

Posto de combustivel da AHBVV, uma mudança em consolidação





O NOSSO CONTRIBUTO
por SOFIA CRUZ,

Tesoureira da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares

Caros amigos,

A AHBVVALADARES necessita do seu 
contributo para cumprir as suas obriga-
ções – pagar o autotanque e a nova ambu-
lância.

Demos um passo grande?

Demos!

Tínhamos meios ao dispor?

Não!

Então porque o fizeram? – poderão ques-
tionar;

Para o servir melhor! Para ser e ter um 
auxílio rápido e eficaz quando precisar.

Foi por si! Foi pela comunidade que resol-
vemos adquirir as novas viaturas.

Queremos que os BVV sejam referência no 
concelho de Gaia, distrito do Porto e de 
nacionalidade Portuguesa. Queremos os 
melhores meios para garantir a sua segu-
rança e mesmo sobrevivência!

Mas sozinhos não conseguimos…

Além da angariação de sócios (30,00/ano!) 
temos que receber donativos que façam 
face a estas despesas.
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Donativos??? Sim! De pessoas que, com 
mais ou menos poder económico, acredi-
tem que todos marcarão a diferença e 
história desta Instituição.

Queremos que um dia, se o necessitar, 
tenha a maior alegria quando os Bombei-
ros, devidamente equipados, prestarem o 
socorro a si e aos seus.

São estas as razões que levaram a Direção 
(composta por voluntários) a adquirir estas 
viaturas. Além de, constantemente, lutar-
mos financeiramente para garantir que 
tenham todos os meios para a excelência 
de ação para os operacionais de terreno – 
os bombeiros.

E que todos os meses recebam o seu 
salário!

São estas as obrigações que nos propuse-
mos para este ano… mas com o seu apoio.

A Associação Humanitária BVV depende de 
si, dos sócios e dos beneméritos.

Conheci, há uns dias atrás, um beneméri-
to, um Sr. em toda a acepção da palavra, 
que me disse e nunca esquecerei “Não 
espere agradecimentos. Faça algo pela 
comunidade, continue com o seu trabalho. 
O reconhecimento do que faz vai trazer-lhe 
alegria, no seu íntimo e a nível pessoal.”

Espero que isso aconteça também consigo!

Empreendedorismo 
com RESPONSABILIDADE SOCIAL

JANTAR 
DE EMPRESÁRIOS SOLIDÁRIOS

COM BOMBEIROS DE  VALADARES

ANTÓNIO SILVA
Presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Valadares

DR. CARLOS BARBOT
Tintas Barbot 

DR. EDUARDO VITOR RODRIGUES
Sr. Presidente da Câmara de Gaia

8 . Maio
2020
20 horas

Inscreva-se pelo email:
presidente@bvvaladares.com



OCORRÊNCIAS 
DE EMERGÊNCIA
por JORGE PRAZERES,
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Valadares

357 
Saídas de transporte regular de doentes
CONSULTAS   |   FISIOTERAPIAS  |  TRATAMENTOS
 
TOTAL DE 
1479 
Utentes transportados
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO 
PRÓPRIA
VALADARES/GULPILHARES

CANELAS

V. PARAISO

MADALENA

STª MARINHA /SP AFURADA

CANIDELO

MAFAMUDE

MADALENA

ARCOZELO

SERZEDO / PEROSINHO

OLIVEIRA DO DOURO

AVINTES

V. ANDORINHO

249

100

44

18

FORA DE
ÁREA DE 
ATUAÇÃO 
PRÓPRIA

20

60

30

26

3

5

2

1

5

MEMÓRIAS

Decorria a 2ª Grande Guerra e os nossos 
Bombeiros na época faziam o trabalho para 
que eram solicitados, neste caso foi prestada a 
segurança a uma sessão de cinema no Cine 
Brazão.
As imagens retratam o  impresso e o relatório  
(originais) sobre o serviço prestado.



AMBIÇÃO E EMPENHO 
REFORÇADOS

por FILIPE MOREIRA,
Vice-Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares

Entrámos no ano de 2020, com a mesma 
ambição e com o mesmo empenho de 
sempre em concretizar todas as responsa-
bilidades que nos propusemos.

O Ano começou com uma daquelas situa-
ções que nos enchem o coração a todos 
nós.

Eram 16 horas de uma quarta-feira quando 
surgiu um alerta de um pedido de socorro 
na Escola EB 2/3 de Valadares para uma 
criança inconsciente de 10 anos de idade. 
Para o serviço seguiram as profissionais 
Maria Helena e Gisela Monteiro e com a 
ajuda da VMER Gaia conseguiram reverter 
uma situação muito complicada de 
paragem cardio-respiratória.

A criança seguiu para o Hospital de São 
João na nossa ambulância acompanhada 
com um elemento da VMER, estava estável 
e neste momento já se encontra bem. 
Como a nossa Bombeira Maria Helena 
disse ao jornal “O Gaiense”, a criança 
nasceu novamente, uma grande realidade.

Este foi mais um exemplo de sucesso que 
os nossos Bombeiros estão inseridos e 
quando chamados são de um profissiona-
lismo de excelência. A Helena e a Gisela 
representam um n.o de operacionais de 
excelência, em que a população pode estar 
tranquila que em termos de socorro somos 
dos melhores que existem no concelho.

Aos profissionais envolvidos, Maria Helena 
e Gisela Monteiro, eu como Vice-presiden-
te da Associação realço e fico muito 
orgulhoso por pertencer a esta causa, são 
estas situações que nos fazem ganhar 
mais vontade de continuar a lutar por esta 
tão nobre causa. Muito obrigado por 
estarem prontos e preparados para Salvar 
Vidas.

Novo ano que começa e o meu apelo vai 
para si, que ainda não é sócio desta tão 
nobre causa. O exemplo que anteriormente 
escrevi é uma prova que todos os cidadãos 
deveriam estar inseridos e envolvidos 
nesta causa, para isso é só tornar-se sócio. 
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Um pequeno gesto pode ajudar a salvar 
vidas, são 2,50 por mês, ou 30,00 euros por 
ano.
O seu valor de sócio ajuda equipar melhor 
os operacionais, ajuda a ter mais e melho-
res operacionais, sim porque o salvar vidas 
custa muito dinheiro. Já pensou que estas 
duas Bombeiras para salvar aquela crian-
ça têm de ter uma formação especializada 
para tal.
Quanto custou formar estas operacionais? 
Acreditem que custa muito dinheiro, hoje já 
não é Bombeiro quem quer, mas sim quem 
tem competências para o ser. Hoje ser 
Bombeiro é difícil, têm de estar em 
constantes formações, só assim se conse-
gue estar pronto.

Ajude a ajudar, porque amanhã pode ser 
você a precisar.

Apelo a que todos se tornem sócios.

Ser Sócio dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares não é uma obrigação, é um acto 
de livre escolha e vontade.

Ser Sócio dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares é agir e participar na sociedade
sendo útil.

Ser Sócio dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares é um acto generoso, solidário e
altruísta.

Ser Sócio dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares é contribuir para a sua seguran-
ça dos seus familiares e da nossa comuni-
dade.

Ser Sócio dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares é ajudar os SEUS BOMBEIROS a
dotarem-se de mais e melhores meios 
para uma melhor prestação de socorro a 
pessoas e bens durante todo o ano, 24 
horas por dia.

Vamos ser 
todos BVV!!!



2020 COM NOVIDADES
por ANDREA PAIVA,
Directora da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares

Janeiro trouxe uma consigo novas energias 
e ideias à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Valadares.

A equipa da Clínica BVVida, acompanhando 
este espírito, iniciou o ano com muitas 
novidades. 

A nível formativo, realizamos duas forma-
ções distintas:

SUPORTE BÁSICO DE VIDA, ministrada por 
elementos do nosso Corpo Ativo

MAMÃS SEM DÚVIDAS
Englobando dois temas: Acupuntura na 
gestação e pós-parto, e Presente e futuro 
das terapias com células estaminais

Dado o interesse dos temas das formações 
realizadas, brevemente informaremos 
acerca de futuras edições, de forma a 
possibilitar ir ao encontro de mais pessoas.

Em linha com um dos temas da formação 
"Mamãs sem Dúvidas", incluímos a 
especialidade de Acupuntura Obstétrica na 
Clínica BVVida. Esta especialidade dedica-
-se ao acompanhamento da mulher grávi-
da, preparando o seu corpo para o momen-
to do parto, e atuando sobre sintomas 
menos agradáveis que podem surgir 
durante a gravidez. Engloba ainda o acom-
panhamento da mulher no pós parto, sendo 
indicada para insuficiência de produção de 
leite materno, depressão, entre outras 
situações.

Mas queremos ir mais além. Pretendemos 
servir a comunidade e a família de uma 
forma abrangente e completa. Assim, 
iremos realizar uma formação sobre 
Acupuntura Pediátrica, direcionada a mães 
e pais que procuram uma forma natural e 
segura para dar resposta a problemas de 
saúde dos seus filhos, sendo indicada para 
bebés e crianças. Serão apresentadas 
técnicas específicas que substituem as 
tradicionais agulhas de acupuntura, para 
que o tratamento se torne um momento 
agradável e simples. É indicada para um 
vasto número de situações clínicas, como 
problemas respiratórios e dermatológicos, 
refluxo, cólicas e enurese. Poderá tirar 
todas as suas dúvidas durante a formação 
com a Dra. Rita Marafuz, especialista em 
Acupuntura Pediátrica.

Ainda no âmbito das crianças, iremos 
realizar nos próximos meses aulas experi-
mentais gratuitas de Yoga, para os alunos 
das escolas básicas do Agrupamento de 
Valadares, com a nossa professora 
especializada em Yoga para Crianças, Sara 
Reis. Os alunos serão convidados a partici-
par em datas específicas, e deverão fazer a 
sua inscrição directamente para os contac-
tos da Clínica BVVida. 

Queremos estar cada vez mais perto da 
comunidade, cada vez mais perto de si! 

Somos todos BVV!    

M
A

G
A

ZI
N

E 
A

H
B

VV
 

06



OBSERVAÇÕES: No ato de inscrição é necessária 1 fotografia do titular e cópia dos documentos de identificação do titular e respetivo agregado, bem como pagamento de quota (minimo 3 meses). 

HABILITAÇÕESPROFISSÃO OU OCUPAÇÃOBILHETE DE IDENTIDADE | CC



AI                   MÃE                 TUTOR


	MAG_13_folha solta_Impressao.pdf
	MAG_13.pdf

