
Informação dos Bombeiros Voluntários do Soito

O mal da nossa sociedade é que muitos querem ser importantes, mas poucos querem ser úteis.

Por isso é que há critica que é «cobardia gratuita», que destrói tudo à sua volta.

Cito um poema contemporâneo de um poeta nosso conterrâneo que reflecte bem o que se passa à nossa volta:

É por tudo isto, que eu, como Presidente da Associação Humanitária dos B. Voluntários do Soito, tenho o

dever de zelar e interessar-me por esta Instituição como serviço  voluntário.

É falso o que ocorreu pelo povo, quanto à polémica que houve entre os B.V. do Soito e os B.V. do Sabugal, foi

a comunicação social que a gerou.

Nunca entrei «em guerra», nem tive qualquer intenção de criar conflitos ou disputas de cargos políticos ou

outros em Associações.

De facto, os Bombeiros do Sabugal, desde há cerca de 15 dias, têm feito serviços de transporte de doentes

numa carrinha de 9 lugares, com indicação de pertencer a “ARS GUARDA”.Como defendo os interesses da

nossa Associação, escrevi então à Federação que me esclarecesse dois pontos, isto é, o porquê dos factos e qual

a razão da sua hipotética existência.

De facto, no dia 24 de Novembro de 2007, realizou-se, em Almeida, uma reunião promovida pela Federação

Distrital de Bombeiros, na qual estiveram presentes todas as Associações de Bombeiros do Distrito da Guarda,

com o intuito de dar informações e tomar decisões sobre o sector de transporte de doentes.

Ficou assente, nessa reunião, que nenhuma associação entraria em concursos ou negociações com quem

quer que fosse, pois essa intervenção seria levada a cabo em conjunto. Sublinhamos conclusões dessa reunião:

«Vamos encontrar formas de cooperação entre as corporações de nível distrital de modo a que elas se

possam organizar e reforçar a prestação de serviços»; «chegou o momento de evoluir para uma nova etapa de

organização, criando um serviço estruturado e organizado na base distrital e regional»; «estratégia comum no

transporte de doentes e emergência», quer pela Federação quer pelas Associações de Bombeiros do Distrito.

Em Janeiro de 2007, a Associação H.B.V. do Soito alugou uma carrinha à Empresa <Full Car-Rent> da

Guarda. Por este serviço a nossa Associação teve que pagar 948 euros 64 cêntimos. A Associação dos B.V. do

Soito, cumpriu o acordado, uma vez que a sua direcção se orienta por valores de honestidade e honra e confiou

que todos os presentes seguissem a orientação mais isenta e profissional, fazendo valer os direitos consagrados

no regime jurídico dos bombeiros, no DL 247/2007.

Ora, se soubéssemos que a ARS, «emprestava carrinhas», evidentemente que aceitaríamos, beneficiando a

Associação.

Nunca pensei nem foi minha intenção, de duas simples perguntas, gerar tanta polémica e fazer correr tanta

tinta.

 O que pretendemos é que V. Exªs nos esclareçam com urgência de quais os termos do acordo que levou a

esta actuação dos Bombeiros do Sabugal. Desde já informamos que, sejam quais forem as condições, exigimos

tratamento igual para a Associação de Bombeiros do Soito e para todas as outras congéneres.

                                                           A presidente da Associação H.V.do Soito

Por bem simples que seja a obra, faz

Pois sempre a obra tua, e é mais uma…

Vale mais de alguma coisa ser capaz,

Que afinal, não fazer coisa nenhuma.

E se alguém te disser que é imperfeita

Diz-lhe que não se admire, porque é tua.

Não soubeste fazê-la mais perfeita.

Porém, que faça ele melhor que a sua.
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