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ORGULHO E RESPONSABILIDADE

ORGULHO

Iniciei funções, como Presidente desta Associação, em janeiro de 2013.

Do trabalho desenvolvido, com todos os Diretores que me têm acompanhado, 

tenho muito orgulho e os ganhos reais para a Associação, para os seus 

sócios e para a comunidade em geral, são bem reais e evidentes.

Já poucos se lembram do estado em que encontrei esta casa!

Dividas por saldar a Bombeiros, por serviços prestados de combate a fogos 

rurais do ano anterior; fornecimento de combustíveis Cepsa, suspensos, por 

atrasos nos pagamentos; 3 ambulâncias apreendidas em oficinas, por 

dividas a estas; vidros de portas e janelas partidos; telhado de amianto e com 

buracos; instalações decadentes e um Corpo Ativo mal fardado e 

desmotivado; etc…

Muito se fez e muito é o orgulho pelo feito.

Sendo certo que o património cresceu e os serviços aumentaram e 

melhoraram. Também é certo que as nossas responsabilidades 

aumentaram significativamente.

RESPONSABILIDADE

Hoje temos e responsabilidade de não deixar cair nada e o imperativo de 

melhorar ainda mais.

Cabe a todos, e não só à Direção, gerir e zelar pelo património da Associação. 

Sendo que o património mais importante da Associação são os seus 

Associados!

É imperativo lutar pela satisfação dos nossos sócios, bem como de todo e 

qualquer utente dos nossos serviços.

Tem que haver poupança e contenção em todos os custos diretos e indiretos 

e só não podemos, nem devemos poupar nos sorrisos e nos mimos para com 

os nossos sócios e utentes.

Temos ainda muito por fazer e contamos que todos se identifiquem e ajudem 

a construir o que ainda há para construir.

Não há tempo, nem paciência, para conviver com os que nada fazem, nada 

contribuem, mas que acalentam o desejo e “direito” de usufruírem de 

vantagens!

  

www.bvvaladares.com
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ATÉ QUANDO?
Crónica Maria Couto
2ª Vogal do Conselho Fiscal da AHBVV

A todas as mulheres que pereceram às mãos de alguém que um 
dia amaram, deixo este pequeno texto como singela homenagem.
................. 
Vendaram-te os olhos, os imbecis!
Durante anos e anos, os teus olhos estiveram fechados e tu 
permitiste. Tu própria não os quiseste abrir!
 Medo ou covardia?
As duas coisas, eu sei!
Medo do mundo que se apresentava aos olhos que permaneciam  
fechados.
Covardia porque não tinhas a certeza de ser capaz de reaprender 
a viver!
 E os imbecis, esses imbecis que te roubam a vida quando 
percebem que vais desatar o nó daquilo que te impedia de 
existires em total vontade, são sempre "bons homens", sempre 
"muito educados"... tão bons e educados que até a própria justiça, 
eles, os imbecis, conseguem cegar!
Tu mulher, não tiveste opção.
Para trás ficam os teus filhos, os teus pais, os teus amigos.
Para trás ficou a tua vida!
 Eles terão sempre direitos.
Direito a atenuantes, à compreensão, à reabilitação. 
Direito à vida!

Até ao dia de hoje, neste ano de 2022 foram assassinadas pelas 
mãos de maridos, ex-maridos e companheiros 13 mulheres 
vítimas de violência doméstica, em Portugal.
Muito próximo do assustador número que se verificou em todo o 
ano de 2021, número que se totalizou em 16 vítimas.
É uma realidade inaceitável!
Qualquer número seria inaceitável, mas a verdade é que vivemos 
uma realidade social que nos envergonha a todos.
As razões para os crescentes números a que assistimos são as 
mais variadas mas, na minha humilde e despretensiosa opinião, 
possuem um factor comum e está directamente ligado ao novo 
papel da mulher junto da sociedade e da tomada de consciência 
da sua importância na mesma.
O papel da mulher na sociedade não é o expectável de há décadas 
atrás.
São mulheres independentes, com vontade própria, com direito 
de emitir opinião e de colocar em prática as suas decisões e 
opções.
Esta nova consciência não foi, não é transmitida no acto de 
educar. Os costumes enraizados desde décadas, continuam a 
prevalecer e as consequências estão à vista de todos.
 É urgente mudar o status quo. 
É urgente educar para respeitar a igualdade feita de diferença. 
É urgente valorizar a vida como um direito inalienável. 
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A Acupuntura é um método de tratamento que visa a promoção da 
integridade física, mental e emocional. 

Sendo reconhecido o seu valor terapêutico pela Organização 
Mundial de Saúde, são variadas as suas indicações clínicas. 

A Acupuntura tem as suas origens na Medicina Tradicional 
Chinesa, praticada desde há vários milhares de anos. Contudo, a 
evolução deste método terapêutico permite hoje em dia atuar de 
forma a promover a saúde e bem estar mediante várias técnicas, 
que incluem Acupuntura Tradicional, Acupuntura Distal, 
Auriculoterapia, Ventosaterapia, entre outras.

ACUPUNTURA
por ANDREA PAIVA

Diretora da AHBVV

O conhecimento de técnicas distintas permite uma abordagem 
personalizada, com recurso à técnica mais adequada para cada 
caso clínico, ou a combinação de técnicas num mesmo 
tratamento, se efetivamente a situação o exigir.
 
É um método terapêutico indicado para situações como dor óssea, 
articular e muscular, enxaqueca, ansiedade, insónia, entre outras, 

sendo adequado a todas as fases da vida, desde a criança ao idoso. 
É também um método terapêutico indicado para a fase de 
gravidez, com benefícios para a mãe e o bebé. 

Independentemente do motivo da consulta, a Acupuntura promove 
uma sensação de bem-estar no final de cada tratamento.
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O AMBIENTE E A AGRICULTURA BIOLÓGICA

O curso EFA de Animador/a 
Sociocultural, da Escola Tecnológica e 
Profissional do Sicó (ETPSicó), no âmbito 
da unidade de competência “Sociedade, 
Tecnologia e Ciência 6”, levou a cabo um 
projeto relacionado com práticas 
sustentáveis. Neste sentido, no passado 
dia 1 de julho, procedeu ao cultivo de 
diversas ervas aromáticas com recurso à 
agricultura biológica e efetuou a limpeza 
do jardim dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares, local onde decorre a 
formação.

Este projeto baseou-se nos diversos 
estudos que indicam os benefícios da 
agricultura biológica para o ambiente e, 
também, no estudo da NASA que refere a 
elevada capacidade de pequenas plantas 
na purificação do ar, daí a importância da 
criação e manutenção de jardins.

A ETPSicó e os Bombeiros Voluntários de 
Valadares já derem um passo na 
preservação do ambiente, e você?

FOTOS DAS AROMÁTICA
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PEQUENOS GRANDES HERÓIS
Por Joana Senra, Nadadora-Salvadora da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares

A época balnear nas praias de Vila Nova De Gaia iniciou no dia 10 de 
Junho e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Valadares assegura, atualmente, a vigilância de 11 praias da 
mesma costa. 

A equipa de nadadores salvadores tem vindo a aumentar de ano 
para ano e, neste momento, são 32 NS que representam a AHBVV e 
garantem a segurança das praias ao longo da época balnear. 

Graças a esta Associação que nos "abraça",  temos à nossa dispo-
sição o Posto Avançado "Nelson Costa" situado na Praia de Valada-
res. Este tem como objetivo reforçar possíveis ocorrências de 
socorro marítimo, como também proporcionar melhores condições 
aos nadadores salvadores. O Posto surge como alojamento para os 
mesmos, tendo atualmente a capacidade de alojar 7 membros da 
equipa. 

Esta equipa de nadadores salvadores é reconhecida pelo seu 
espírito de equipa visto que, uma vez por mês, toda a equipa se 
junta para um convívio e uma atividade de Team Building. Neste 
seguimento, é de agradecer à Associação por contribuir para estes 
convívios e por nos ter proporcionado, no passado dia 28 de julho, 
um incrível jantar no qual foi possível observar o espírito de entrea-
juda que existe nesta equipa. 

De realçar também que, enquanto nadadores salvadores, infeliz-
mente, o nosso trabalho não é reconhecido e muitas vezes somos 
desvalorizados ou até tratados de forma ingrata! Passamos 10 
horas na praia, muitas vezes sem folgar, faça chuva, vento, sol ou 
trovoada, sempre atentos a tudo o que nos rodeia... Temos a vida de 
desconhecidos nas nossas mãos. Os banhistas confiam-nos as 
suas vidas e nós arriscamos a nossa vida por eles. É um trabalho 
árduo que não é para todos mas nós estamos dispostos a cumprir 
com o nosso dever. Para além de honramos o compromisso com a 
nossa associação, honramos também a farda que vestimos e 
estamos cá sempre prontos a intervir! Fazemos o que ninguém faz 
mas como o ditado diz "quem corre por gosto não cansa".
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Orgulho, dedicação, empenho, respeito, determinação, coragem 
são alguns dos sentimentos que sinto por este trabalho. Um 
obrigada a esta fantástica equipa à qual pertenço, composta por 
profissionais super eficientes com quem podemos sempre contar, 
seja dentro ou fora das praias. Mais do que meros colegas de 
trabalho orgulho-me de lhes poder chamar de família. 

Com maior ênfase, um enorme obrigada à nossa coordenadora 
Ines Leitão por toda a confiança que dispõem em nós! Uma pessoa 
extraordinária que nunca nos falha, "move montanhas" para 
termos as melhores condições possíveis e para nos proporcionar 
momentos de diversão, companheirismo e amizade. 

A época balnear já vai a meio mas ainda há muito para viver e os 
nadadores salvadores estarão sempre presentes para continuar a 
proporcionar um verão seguro e sem muita agitação. 

Não é fácil ser um herói, mas alguém tem de sê-lo. E nós, Nadado-
res Salvadores, estamos cá para isso, pois a única maneira de 
fazermos um excelente trabalho é amarmos aquilo que fazemos! 

Continuação de uma excelente época e vemo-nos numa praia perto 
de si!
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de uma boa relação entre a vida pessoal e a vida laboral?

Poderíamos ter horários de entrada desfasados para evitar o 
trânsito? Será que conseguimos criar condições para que os 
nossos trabalhadores possam ter acesso facilitado a bens de 
consumo ou de saúde, por exemplo, eletrodomésticos ou medicina 
dentária?

Em tempos havia empresas com infantários, fábricas que todos os 
natais conseguiam entregar uma prenda aos filhos dos 
trabalhadores.

Em que momento perdemos essa forma de viver?

Foi no dia em que passou a “ser fino” chamar colaborador a quem 
trabalha?

Ou no momento em que o patrão passou a ser Empresário ou 
Gestor?

As palavras, no caso presente, têm a força que têm!

Mas, talvez seja a hora de recuperar a palavra trabalho, o vocábulo 
trabalhador, garantindo dessa maneira uma sociedade mais justa 
e mais equilibrada onde os 99% de pobres começam a ter acesso 
a um pouco da riqueza que está a ser escandalosamente guardada 
pelos 1% mais ricos.

À crise da dívida pública seguiu-se a crise gerada pela pandemia e 
depois desta a guerra.

Mas, pelo que vemos, os lucros de alguns continuam a aumentar 
de forma pornográfica. 

Podemos não conseguir alterar este estado de coisas, mas pelo 
menos, em silêncio não podemos ficar.

O século XXI tem sido um século muito mau para quem trabalha, 
quando comparado com o seu antecessor.

Depois da primeira grande guerra, a criação da Organização 
Mundial do Trabalho veio dar um passo importante no direito a 
férias dos trabalhadores. Em Portugal as férias tornaram-se um 
verdadeiro direito depois do 25 de abril.

Foi um processo expansionista no que aos direitos diz respeito, a 
revolução de abril. Se falei do direito a férias, poderia colocar em 
cima da mesa a referência à existência de um horário de trabalho.

Que profissionais conseguem, nos dias que correm, articular de 
forma adequada a sua vida profissional com as obrigações 
laborais, sejam elas contratuais ou não?

O horário de entrada está marcado em todos os ponteiros e 
desenhado a bold em todos os contratos, mas a hora de saída tem 
os mesmos contornos?

Onde fica o direito a desligar com os telemóveis e computadores 
cedidos pelas empresas?

E se falo destas duas dimensões, poderia também falar da 
precariedade e da forma abusiva como se recorrem a contratos a 
termo, utilizando o salário mínimo como salário universal.

Admito que esteja a colocar uma visão muito parcial destas 
questões. Há muitos e bons patrões, alguns excelentes 
empresários que tudo fazem para permitir aos seus trabalhadores 
uma vida digna. Sem dúvida!

Mas, serão esses a maioria?

Conseguem identificar o trabalho digno e com direitos como um 
padrão no nosso país?

Se qualquer um de nós falar com um representante dos patrões 
percebe que a falta de trabalhadores é um problema real e que 
condiciona, em muito, o funcionamento de muitas empresas.

Mas, será que o problema está do lado de quem trabalha?

Se o salário em vez de ser o salário mínimo fosse, por exemplo de 
mil euros ou de dois salários mínimos?

Se houvesse horários melhores, mais adequados à vida pessoal, 
teríamos mais facilidade em arranjar trabalhadores?

E se a oportunidade que o tele-trabalho nos permitiu fosse 
aproveitada pelas empresas?

Poderíamos melhorar a vida de quem trabalha, promovendo 
práticas sociais mais integradoras, mais inclusivas e facilitadoras 

SOU TRABALHADOR! NÃO SOU 
COLABORADOR!

 Crónica JOÃO PAULO SILVA
Tesoureiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares



Os números são a prova de que o crescimento e evolução dos 
Serviços Clínicos da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Valadares, aconteceu em todos os meses do 
primeiro semestre, comparando o ano 2021 e 2022. 

Tudo se conquista com trabalho e dedicação. Foi possível para 
esta Associação adquirir uma nova viatura para transporte não 
urgente de doentes, e a contratação de novos funcionários para o 
cargo de motorista dos serviços clínicos. 

Contamos atualmente com os seguintes recursos:

8 ambulâncias 
destinadas a transporte não urgente de doentes;

10 operacionais
 responsáveis por rotas e tratamentos específicos.
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CRESCIMENTO E EVOLUÇÃO
Crónica INÊS LEITÃO
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares

Esta Associação faz todos os esforços para que todos os seus 
associados, e não só, tenham acesso a transporte dependendo da 
sua necessidade, a preços bastante reduzidos.

É um serviço bastante complexo, que implica uma logística rigoro-
sa, e com uma vertente solidária enorme. 

Enquanto coordenadora atual do serviço, a sensação de dever 
cumprido acompanhou-me ao longo de toda a jornada até então. 
Mesmo quando teoricamente não havia solução para os proble-
mas, todos os recursos foram mobilizados para que essas 
soluções surgissem. É um serviço que carece de muita atenção, 
24h sobre 24h. A disponibilidade para ajudar os outros vai sempre 
fazer parte dos elementos que representam esta Associação, e 
comigo não foi exceção. Todos nós devemos ser capazes de, 
enquanto ser-humano, perceber onde é que realmente pertence-
mos... Porque só assim conseguimos evoluir enquando homens e 
mulheres, e fazer crescer aquilo que decidimos representar. A 
A.H.Bombeiros Voluntários de Valadares vai sempre ter como 
principal valor a prestação dos melhores serviços possíveis para 
aqueles que querem fazer parte desta famíia.
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MESES
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho

2021
(Nº utentes transportados)

917
907
1032
1053
1249
1171
1373

2022
(Nº utentes transportados)

1285
1214
1533
1329
1393
1247
1426



MÊS DE JULHO
por DANIELA PEREIRA

Direção da AHBVV

PASSEIO SÉNIOR MADALENA

PASSEIO SÉNIOR MADALENA

DIA DOS AVÓS JANTAR

Bombeiros Voluntários de Valadares presente, no passeio sénior da freguesia 

da Madalena, que se realizou no dia  14 de Julho ao Santuário de Fátima,  o 

almoço teve lugar na Quinta Dom Nuno

Bombeiros Voluntários de Valadares presente no passeio anual da freguesia 

de Valadares Gulpilhares, que se realizou dia 10 de Julho em Famalicão na 

Quinta do Palácio Rauliana.

07

No dia 26 de Julho assinalou-se o dia dos Avós. 
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SER MAIS CANELAS TAMBÉM É CUID´ARTE
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Serviços Sociais
Também é CONCEIÇÃO BRAGA

Presidente da Ser + Canelas
ANTÓNIO SILVA

Presidente da AHBVV

Envolvendo uma sinergia de vontades em ajudar a comunidade, 
inicia-se uma nova fase onde ambas as partes mantêm a sua 
identidade e prosperam na busca comum de uma sociedade mais 
responsável pelo cuidar dos seus cidadãos mais vulneráveis.

Contribuir para uma humanização dos cuidados, diminuindo a 
diferença social e o isolamento através da visita domiciliária, 
providenciar a formação do cuidador informal e ensinos à 
população são alguns dos nossos objetivos.

Somos uma Associação de Prestação de Cuidados, com a integração de voluntariado e alguns 
profissionais a full-time, que visa combater a escassez no apoio domiciliário a idosos, promoven-
do um maior contacto intergeracional e a consciencialização da população para temas do foro da 
saúde geriátrica.

QUEM SOMOS

COLABORADORES

Cuidar sempre fez parte da Associação Ser Mais Canelas e cuidar 
como fazemos, tratando o utente como um todo tentando 
suprimir as suas necessidades é sem a menor dúvida uma arte, por 
isso esta parceria faz todo o sentido.

Queremos um crescimento sustentável e uma maior abrangência 
geográfica. Novos desafios se avistam e por isso contamos com 
todos.

Ser Mais Canelas também  é  Cuid´Arte

CONCEIÇÃO BRAGA
Presidente da Associação 

MARIANA SOUSA
Secretária/Gestora de 

utentes 

GUILHERME ROCHA
Vice - Presidente da Associação 

ANA SILVA
Administrativa 

AUXILIAR/APOIO DOMICILIÁRIO  

CRISTIANA 
VIEIRA

CONCEIÇÃO 
AMORIM

BRUNO 
TEIXEIRA
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VOLUNTÁRIOS

CARLOS MIRANDA
Enf. Reabilitação

DIANA PINTO
Presidente do Conselho 

Fiscal

CARLA OLIVEIRA
Enf. Obestetricia/ Saúde Mat.

TATIANA COSTA
Responsável de Feira

JOANA 
OLIVEIRA

Est. Medicina

BAÚ SOLIDÁRIO e LOJA

LAURINDA
 BRAGA 

Responsável da loja  

ANGELINA 
COSTA

Voluntária da loja 

Aceitamos 
tudo o que

 já não lhe serve, 
e reciclamos para 

ajudar quem 
mais precisa.

Torne-se nosso Sócio e tenha acesso a inúmeras 
vantagens:

 
1 euro/mês - Sócio Ser Mais Canelas = Cuid´Arte Serviços 

Sociais
Vantagens exclusivas como a oferta de 3 formações por ano, 

medições de tensão e glicemia gratuíta 
e descontos no aluguer de material geriátrico.

Mas por apenas 3 euros/mês - AHBVV
Ainda acumula todas as vantagens e benefícios de sócio da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares.

SER SÓCIO + VANTAGENS

OS NOSSOS SERVIÇOS

1 Cuidados domiciliários a 7,50euros para sócios

2 Loja social com produtos a partir de 1 euro

3 Formações mensais abertas à comunidade

4 Empréstimo ou aluguer de material geriátrico

5 Medição da tensão arterial, glicemia e IMC
2ª a 6ª 
feira 

15-17h

Serviços Sociais

JUNTE-SE A NÓS  
E AJUDE-NOS 

A AJUDAR.

ONDE ESTAMOS

EDIFÍCIO SEDE
no Jardim de São João (junto ao coreto)
962 569 884  |  222 451 835

BAÚ SOLIDÁRIO E LOJA
Rua Delfim de Lima 1919, Canelas

CLÍNICA BVVIDA
Rua Sousa Nogueira, 253, Lj A/B Valadares
227 113 644  | 914 155 553

EMERGÊNCIA - AHBVV
227 110 007

sermaiscanelas@gmail.com

sermaiscanelas

@sermaiscanelas

Novidade

Novidade
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QUANDO UMA ASSOCIAÇÃO É MUITO 
MAIS DO QUE UM CORPO DE BOMBEIROS
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“Somos muito mais do que um corpo de 

bombeiros”. Foi assim que António Silva 

apresentou a O Gaiense a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Valadares, instituição da qual é presi-

dente há quase uma década.

E, realmente, são. Aliás, são tantas as 

valências que hoje esta organização 

abraça que até incorremos no risco de 

deixar escapar alguma. Mas vamos lá.

Primeiro há então os bombeiros propria-

mente ditos e que são - “evão continuar a 

ser”, garante António Silva - o motor e o 

foco desta associação. Hoje, este corpo de 

voluntários é composto por 90 bombeiros, 

38 deles assalariados.

Depois, há a Fortis Shop, um posto de 

gasolina e loja de conveniência anexa, 

negócios que vão ajudando a formar o 

orçamento desta instituição. A seguir vem 

a clínica BV Vida, com valências de fisiote-

rapia, acupuntura e fisioterapia em grupo, 

um serviço muito requisitado pela faixa 

etária mais avançada da população.

“Sobretudo, é algo que faz as pessoas 

felizes e não há nada mais gratificante do 

que isso”.

REPORTAGEM . sábado, 30 de julho de 2022  . O Gaiense
Susana Marvão

Cuidar com Arte

Ainda não acabamos. Há ainda a Cuid’ar-

te, que se vai ocupar dos serviços sociais e 

do futuro lar, um projeto de quatro pisos, 

mas disso falaremos mais à frente. Para 

já, a Cuid’arte fez uma parceria com a Ser 

Mais Canelas, instituição que se encontra-

va em dificuldade e a quem a Associação 

se uniu para continuar a cuidar dos 

cidadãos mais vulneráveis. 30 mil metros 

quadrados

E o Tinoni Camp, um nome particular-

mente feliz para os campos de férias dos 

mais novos. Já me ia esquecendo da 

Fanfarra, com cerca de 40 elementos!

Esperem, convém ainda salientar que o 

quartel-sede dos Bombeiros de Valadares 

contempla 2500 metros quadrados mas, 

no total, esta associação já é responsável 

por 30 mil metros quadrados, entre 

espaços para habitar, terrenos e mesmo 

um monte. O Cuteiro do Crasto. Isto, lá 

está, se não me estiver a escapar nada!

Lado a lado com as pessoas

Todas estas valências ou áreas de atuação 

‘Lado a lado com as pessoas, 
por uma comunidade mais 
acarinhada e feliz’ é o lema da 
AHBVV

têm como moto: ‘Lado a lado com as 

pessoas, por uma comunidade mais acari-

nhada e feliz’.

Para cumprir este propósito, António Silva 

explicou-nos que a associação começou 

então a estar (mais) atenta às necessida-

des das pessoas.

À cabeça, surgiram desde logo as necessi-

dades na sempre fundamental área da 

saúde, da terapia e dos serviços comple-

mentares.

“Foi assim que, há cinco anos, resolvemos 

construir de raíz uma clínica”. Um projeto 

que, entretanto, já teve de mudar de 

instalações em virtude do seu contínuo 

crescimento e da necessidade de libertar 

espaço no quartel-sede. 

O ‘milagre’ da habitação Lá está, ia-me 

esquecendo de mais uma valência. Fruto 

do aumento do custo das casas, seja 

aquisição seja arrendamento, muitos 

António Silva assume a

presidência da Associação 

Humanitária dos Bombei-

ros Voluntários de Valada-

res desde 2013
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bombeiros têm dificuldade em se manter 

na freguesia.

Assim, a associação abraçou mais uma 

missão: a de reabilitar habitações, alugan-

do depois a elementos da corporação. “São 

pessoas que merecem a nossa considera-

ção, pessoas das quais a associação preci-

sa muito”, disse António Silva na conversa 

que manteve com o nosso jornal.

“Assim, estão mais perto. Em vez de 

pagarem 550 euros por uma casa em 

Oliveira do Douro, por exemplo, pagam 350 

euros ao lado do quartel”.

Neste momento, já há uma casa a ser 

alugada, estando mais duas em fase final 

de reabilitação e que irão acolher mais 

duas famílias.

De pequenino... 

A corporação dos Bombeiros Voluntários 

de Valadares tem como valência uma 

Escola de Infantes e Cadetes, neste 

momento composto por 40 crianças, com 

idades a partir dos seis anos. “Tentamos 

desde logo incutir o bichinho de bombeiro 

nos mais pequeninos”, que assim têm 

formação no âmbito do voluntariado e da 

proteção e socorro.

“Temos ainda um projeto, de construção 

de raíz, de mais três apartamentos”.

Aliado a isto, só em espaços de aparca-

Lar implica um investi-
mento de cinco milhões
Os olhos de António Silva brilham 

quando se fala deste projeto. O 

Lar vai implicar um investimento 

de cinco milhões de euros e irá 

permitir a contratação de mais 14 

pessoas. “Isto vai revolucionar o 

meio envolvente”. O terreno, ao 

lado do quartel-sede, está pago, 

os projetos de arquitetura e 

especialidades estao feitos e 

pagos. O projeto está aprovado na 

Gaiurb, estando agora dependen-

te do apoio do PRR.

mento automóvel, são mais de 20 os 

lugares alugados

Tudo isto, desde o transporte de doentes 

não urgentes, aluguer de espaços para 

eventos, organização de eventos, disponi-

bilização de multibanco e o café integrado 

no quartel confere um movimento anual de 

dois milhões de euros por ano.

Receitas próprias superiores aos donati-

vos

“Quando faturamos um serviço, seja de 

transporte de doentes não urgente, seja de 

combustível, o lucro é pequeno. Mas isto é 

uma associação, composta por sócios que 

investem em cotas. Em volume geral, 

recebemos mais de cotas do que da Autori-

dade Nacional, da Câmara e da Junta”.

Ou seja, ao contrário da visão estabelecida 

de que as associações dependem do 

Estado, António Silva garante que, pelo 

menos no caso da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Valadares, 

isso não acontece. “O que entra das entida-

des públicas é mais ou menos 18% do 

nosso orçamento”.

Ou seja, as receitas próprias são substan-

cialmente maiores do que os donativos 

públicos.

Parque-aventura

Outro dos projetos que está em cima da 

mesa é a construção de um parque-aven-

tura, que ficará instalado nos 20 mil 

metros quadrados do já mencionado 

Monte do Crasto. “Claro que é sempre 

muito mais fácil falar do que fazer porque é 

preciso dinheiro. Hoje, fazer coisas, 

particularmente em área verde, exige 

projetos, licenciamento...”.

O objetivo é que daqui a dois anos já esteja 

em pleno funcionamento.

Associação também salva na água

Eu não disse que me ia esquecer de 

alguma coisa? Faltou falar dos nadadores-

-salvadores, que são cerca de 30 e ajudam 

a monitorizar as praias de Valadares Norte 

até Aguda.

Agora parece que está tudo. Se não estiver, 

é fácil: vão até ao Largo António Pereira 

Tamanco, vejam com os próprios olhos e, 

já agora, tornem- se sócios, que o 

orçamento para o Lar precisa ficar 

composto, já que grande do investimento 

terá de ser com recursos próprios!

PS: Falta mencionar o Museu.
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A IMPORTÂNCIA DA VEZ               

Crónica Inês Alves
Secretária da Direção da AHBVV

Certo dia, enquanto me preparava para iniciar um dia de trabalho, 

dei por mim dentro de um estabelecimento comercial para tomar o 

pequeno-almoço. De frente para o balcão, estava eu a verificar todos 

os menus para fazer de um deles a minha escolha quando inespera-

damente um Senhor toca no meu braço e, de olhar atento, me diz: 

“menina tire a sua vez!” – continuou o discurso explicando que 

naquele estabelecimento para fazer o pedido seria necessário tirar 

a senha para ter vez, pedindo desculpa pela intromissão. Sorri e 

agradeci a sua atenção. Ainda assim, reforçou a importância da vez 

pela afirmação da presença revelada pelo tempo de reflexão, 

escolha, pedido e acrescentou as suas implicações no resultado: “já 

viu se alguém que chega atrás da menina, tira a senha primeiro, fica 

com o que vai escolher e a menina tem de alterar o pedido?”.

Imóvel, em ricochete, percebi que mais do que a observação direta e 

aplicação de regras de sobrevivência social, esta era, sobretudo, 

uma lição de vida - sadia e sábia. Recordei as palavras de um velho 

amigo quando em tempos me dizia que não podemos confundir o 

altruísmo com a autossabotagem, ajudar o outro não é ceder-lhe a 

nossa vez e sim ensinar-lhe como alcançar a sua vez. Confundi-los 

atrasa o nosso passo, favorece a preguiça de terceiros, a missão que 

nos é destinada perde o seu valor quando confiada a outros, sendo 

nossa. Em menos de quinze segundos a questão da sobrevivência 

social passara a ser uma questão de justiça social. A verdade factual 

e o papel que assumimos na sua defesa. Ser justo não se trata de ser 

imparcial. Trata-se de descobrir a verdade e de a defender até ao 

fim. E esta era a minha vez! A altura de me apresentar, marcar 

presença e dar voz às minhas escolhas.

Caricato… uma senha desbotada para o menu do pequeno-almoço 

na azafama do início de um dia de trabalho é o tema que vos trago 

para o mês de julho. Chego à conclusão de que nem sempre assumi-

mos a nossa vez, fazemo-nos presentes, escolhemos o que quere-

mos, verbalizamos intensões e, porque não atuamos, 

passamos a vez. A passagem é perpetuada no tempo e, por isenção, 

todos dizem que é verdade, vai acontecer! O interesse pelos factos 

passa desta vez e a verdade vivida é só um facto inconveniente assim 

como a justiça social – também ela inconveniente. Confundem-se 

gestos altruístas de amizade e voluntariado com o egoísmo da 

autossabotagem - aquele que nos faz ter a vaidade da razão – como 

quem murmura: “é só desta vez”. O passo atrasa, aquele que acabou 

de chegar - nada mostrou - tem vez, a missão perde o valor porque 

quem devia de atuar na sua vez não o fez.

Olhei para o Senhor perguntei-lhe o nome e voltei a agradecer - 

desta vez tratando-o pelo nome. Mal sabia ele o que me ensinara ou 

relembrara. O sinal tocou e a minha vez chegou. Senti a importância 

da presença, do compromisso assumido, senti que cumpri e pensei 

no quanto este pequeno gesto poderia ajudar os demais a ausentar-

-se da observação e da intensão para tirar a sua vez. 
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Passaram mais de três décadas.

O velho edifício sede, apresentava um mau estado de 
conservação, facto que começava a ser um problema sério à 
Direção e Comando, uma vez que o senhorio não estava disposto 
a fazer obras.

Necessidades e dificuldades andavam de mãos dadas, mas a 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Valadares continuava a 
dar sinais de Força e Querer.

Seguiram-se muitas conversas e reuniões com o proprietário, 
mas só em Março de 1951 surge como alternativa, a venda pelo 
valor de 60 mil escudos, facto que se veio a concretizar em 
Outubro de 1952.

Tal feito foi também possível, graças à boa vontade da Família de 
José Domingues de Almeida, que doou 47mil escudos para a 
compra do edifício.

Sim!.., o edifício já é dos Bombeiros, mas as dificuldades eram a 
ordem do dia e a contenda estava
montada, porque não havia recursos para dar inicio às obras de 
reparação e conservação.

O tempo vai passando, e eis que em 1955 surge um novo Capitulo.

A compra do terreno que confronta a Norte com o velho edifício, 
esteve “apalavrado” um ano antes da escritura pública que se 
realizou em Setembro de 1962, e foi na cerimónia das 
comemorações do 48º aniversario que o terreno foi apresentado 
à população e benzido pelo Pároco António Coelho de Oliveira.

Não havia túnel, nem luz ao fundo, mas o objetivo estava claro, a 
construção do NOVO QUARTEL!

Os estudos foram feitos e os projetos se seguiram, mas 
estávamos perante uma obra megalómana, onde a primeira 
pedra foi lançada no ano de 1964.

Foram precisos 14 anos para se assistir a INAUGURAÇÃO, e foi 
uma grande festa de Aniversario
durante os dias de 6,7,8,9 e 10 de Dezembro de 1978, que fechou 
com um grandioso espetáculo, na presença de mais de 500 
pessoas.

Muitas paginas seriam precisas para falar deste período de 
Esforço e Gloria, mas é nos nomes de Alberto Teixeira da Costa 
(Presidente) e António Leonardo de Almeida (Comandante) que 
queremos agradecer e homenagear todos aqueles (as) que 
contribuíram e se empenharam para esta realidade.

Se tem curiosidade em saber.., a sua historia está patente no 
Museu e pode ser visitada, assim como adquirir o livro CEM ANOS 
DEPOIS da autoria de João Miguel Matos Soares pelo valor 
simbólico de 10.00€ .

UM NOVO CAPITULO Crónica ANTÓNIO CHAVES
Tesoureiro da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares
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OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIAS
por JORGE PRAZERES
Comandante da  AHBVV

ÁREA DE ATUAÇÃO  PRÓPRIA

VALADARES/GULPILHARES
CANELAS
V. PARAISO
MADALENA

258
82
73
49

264
264 saídas de transpor-
te regular de doentes, 
para consultas; fisiote-

rapias; tratamentos, 

TOTAL DE 
1364

Utentes transportados

STª MARINHA/SP AFURADA
CANIDELO
MAFAMUDE/ V. PARAISO
MADALENA
SANDIM
V. ANDORINHO
O. DOURO
AVINTES
ARCOZELO
GRIJO
PORTO
DECIR22

28
26
47
15

2
6
3
2
2
2
7

48

FORA DE ÁREA 
DE ATUAÇÃO 

PRÓPRIA

       TOTAL 
30
42

548
33
36

689

SERVIÇOS 
JULHO

DESCRIÇÃO  
Riscos Tecnológicos
Riscos Mistos
Proteção e Assistência a Pessoa e Bens
Operações Estado de Alerta
Serviços Internos
TOTAL DE SERVIÇOS
TOTAL DE SERVIÇOS

Os Bombeiros de Valadares integram o DECIR22 - Dispositivo Especial de 

Combate a Incêndios Rurais, com meios técnicos e Humanos reforçando 

a capacidade e mobilização para o combate aos incêndios florestais.

Assinalou-se no mês de julho, condições meteorológicas adversas que 

levaram a que fosse decretado pelas entidades competentes o nível de 

Alerta Especial Vermelho e Laranja, o que levou a que os BVV reforçassem 

o seu efetivo para fazer face às ocorrências no Distrito do Porto bem 

como, a nível nacional.

Prevalecendo o espírito de lado a lado por uma comunidade segura, os 

BVV fazem da solidariedade a sua grande marca. Como tal, ficam aqui 

expostas algumas ocorrências onde o nosso Corpo Ativo e Comando 

estiveram empenhados nos seguintes distritos e respetivos conselhos, 

com destaque para a intervenção na vizinha terra da Galiza:

Galiza – Videferre, Ourense;

Aveiro – Oliveira de Azeméis;

Leiria – Ansião;

Viana do Castelo – Lindoso, Ponte da Barca;

Bragança – Carrazeda de Ansiães; Torre de Dona Chama, Mirandela;

Vila Real – Bustelo e Soutelinho da Raia, Chaves; Vilar de Perdizes, Monta-

legre; Murça; Vila Pouca de Aguiar;

Porto – Penafiel; Trofa; Santo Tirso; Amarante; Baião; Paços de Ferreira; 

Gondomar; Paredes.

A par de toda esta movimentação, somos a salientar os meios técnicos e 

humanos que estiveram em simultâneo aplicados na nossa área de 

atuação em vigilâncias ativas e pré-posicionamento para permitir uma 

primeira intervenção mais eficaz. Esta disposição de meios foi possível 

verificar na freguesia de Canelas e na sua serra; em Vilar do Paraíso, com 

destaque para o Parque de S. Caetano como o Castro da Ilha e Quinta da 

Formiga; em Valadares, evidência para a zona do rio do Paço como a área 

arbórea da Boa Nova.

DECIR22



FESTAS AO SR. DOS AFLITOS
por JORGE PRAZERES

Comandante da  AHBVV
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Apesar do esforço despendido do ponto de vista humano nas 
ocorrências registadas, não deixamos de cumprir a nossa 
tradição de participar diretamente nas Festas ao Sr. dos Aflitos, 
com a Guarda de Honra à procissão como o transporte do andor 
de S. Salvador, padroeiro da freguesia, tradição com quase meio 
século de existência e que muito nos honra. Ao longo do 
decorrer dos dias de festa, a nossa presença foi contínua com 
duas equipas de pré- hospitalar para eventuais ocorrências 
como foi feita a prevenção no lançamento do fogo-de-artifício.

Inserido no programa das festividades da freguesia, os BVV 
levaram a efeito a promoção de dez estagiários a bombeiros de 
3ª, que permite alocar maior competência humana para o 
desempenho da nossa missão, como a progressão na carreira 
de seis elementos a bombeiros de 2ª e de seis elementos a 
bombeiros de 1ª.

Não podemos deixar de fazer referência à colaboração prestada 
por nós à organização dos passeios de terceira idade levados a 
cabo pelas juntas de freguesia da Madalena e União de 
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, com o acompanhamento 
dos mesmos com uma equipa de pré-hospitalar, acabando por 
ser intervenientes em situações de auxílio à nossa população 
sénior.
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À CONVERSA 
COM ...               

Benvinda de Oliveira Maia 
Sócio N.º 101
por CLÁUDIA RAQUEL SILVA,
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da  AHBVV

Trata os Bombeiros por tu! Gosta deles genuinamente, e isso perce-

be-se em muitos detalhes da nossa conversa. “Têm sido o meu 

amparo”, diz com convicção. As pernas não lhe dão a mobilidade 

que gostaria de ter, mas não é por isso que deixa de participar no 

movimento associativo. É sócia há muitos, muitos anos, com um 

pequeno interregno, mas quem gosta dos BVV retoma sempre o seu 

lugar de sócio. Participa, ainda, na Legião da Boa Vontade no 

programa “Ser Humano, Ser Família”, gosta de ouvir as palestras 

do programa, diz ser uma forma de ocupar o tempo em algo útil, 

dizendo não à solidão e tristeza. Refere, ainda, que lá aprendeu a 

lidar com computadores e telemóveis. Remigramos aos BVV, fala 

com tanto carinho que não tenho como não deixar aqui escrito este 

testemunho. Sabe o nome de todos os Bombeiros, atrevo-me a 

arriscar o palpite, desde quem lhe atende o telefone, a quem a 

transporta na ambulância, a quem a socorre. Consegue contar com 

humor algumas passagens desse socorro, mesmo sendo uma hora 

aflitiva, como quando caiu na banheira e foi “salva” pelo Bombeiro 

Ricardo. Fala de cada um deles referindo o seu nome. É, também, 

cliente da clínica da nossa Associação, referindo a forma maravilho-

sa como a Dra. Andrea e a D. Ernestina a tratam. Na verdade, as 

palavras da Senhora D. Benvinda Maia são um hino à nossa Associa-

ção e aos que aqui trabalham e se dedicam aos sócios e à comunida-

de. 

Nasceu no lugar do Crasto, em Valadares, filha de pai ferroviário e 

de mãe florista, que em 1951 se tornaram sócios dos BVV. Viveu 

rodeada de flores. Atualmente não é qualquer flor que a impressio-

na, percebe-se o tom em sentido figurado da afirmação, as ações 

são o mais importante! “Ter paz e ver os outros a sorrir é o que me 

deixa feliz!” acrescentando que “não gosto de pessoas que se vitimi-

zam”, nem seria preciso ela dizer isso, pois não lhe ouvi um único 

queixume no decorrer da nossa conversa e talvez tivesse vários, 

mas encara tudo com a adrenalina de viver o melhor possível com o 

que se tem e como se pode!

Foi morar para Lisboa e depois em criança voltou para Vila Nova de 

Gaia, indo morar para Francelos e por lá ficou até aos dias de hoje. 

Jovem irreverente, cresceu com o amor dos pais a quem agradece a 

educação que lhe deram, dizendo que contribuíram positivamente 

para a sua forma de estar na vida. Recorda os excelentes professo-

res que teve quando tirou o curso comercial, uma vez que os pais 

não tinham recursos económicos para que fizesse a admissão ao 

Liceu, apesar de ser boa aluna. O seu percurso profissional foi 

repartido entre uma agência de publicidade e o Jornal Expresso. 

Mais tarde foi trabalhar para um Despachante Oficial e afirma que 

foi selecionada para esse emprego por ser benfiquista e mais nova 

uma semana do que a patroa!

Dá valor à amizade, às de sempre e a novas, nunca é tarde para se 

fazer amigos. Tem uma amiga especial, desde os seus 10 anos com 

quem ainda mantém os laços da amizade, fala com estima da amiga 

Maria José com quem passava tempo em Miramar. “A amizade é 

um valor muito importante”. A D. Benvinda transporta esse valor 

para cada um dos nossos Bombeiros que têm cuidado dela. 

Mulher airosa, excelente comunicadora, senhora bonita, na certeza 

que os seus 69 anos lhe dão a força e a leveza de uma boa memória, 

para contar o que lhe apetece da sua vida sem “nada a esconder, 

pode escrever tudo”!. 

Muito obrigada D. Benvinda pela sua partilha de vida.


