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VITÓRIA COLETIVA

Graças ao espírito coletivo de sanfinenses e amigos, bem como o apoio do Município de Alijó,
temos uma nova ambulância. Um bem haja a todos! Ao fim de 3 anos desde o início do nosso mandato,
o balanço é positivo. O passivo está totalmente controlado e com as contas em dia, os nossos
operacionais têm hoje melhores condições de trabalho e contamos com mais colaboradores. A próxima
direção terá todas as condições de estabilidade para dar continuidade à nossa missão!
Saudações Humanitárias
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COMUNIDADE

INCÊNDIOS

FANFARRA

A

VERÃO TENEBROSO

Fanfarra da A.H.B.V.S.D. esteve

presente em alguns eventos no
último trimestre. No dia 10 de Julho
atuou nas "Festas da Vila em honra

E

ste foi mais um Verão tenebroso, caracterizado pelo

aumento da atividade operacional, no que diz respeito ao
combate aos Incêndios Rurais. Felizmente neste período,
apenas fomos ativados para duas ocorrências significativas
na nossa Área de Atuação e das mesmas não resultaram a

do Senhor dos Aflitos", em Murça,

perda de vidas humanas, feridos graves, nem a perda de

que

património

este

ano

aconteceu

em

particular

e

pessoal

de

elevado

valor,

simultâneo com a "Feira Franca

nomeadamente casas de 1ª Habitação. Não obstante disso,

Porca de Murça". Já no mês de

foi um período algo atribulado para todos os operacionais e

Agosto, no dia 7, atuou por duas
vezes

em

locais

diferentes.

De

respetivo Comando, tendo os mesmos participado nas
inúmeras ocorrências que deflagraram de Norte a Sul do
Distrito, bem como deram o seu contributo e apoio aos

manhã atuou em frente à Igreja de

Distritos vizinhos, sempre que solicitado e possível.

Sanfins do Douro, participando no

Todos nós estamos conscientes que a realidade dos

tradicional "Hastear da Bandeira

incêndios

Nacional", momento este que faz
parte

da

Senhora

Romaria
da

de

Piedade,

Nossa
que

se

em

Portugal

está

relacionada

com

a

desestruturação do mundo rural, com o colapso agro-silvopastoril, e com a denotada quebra demográfica que
esvaziou o interior do país e que promoveu o fluxo de muita
população para o litoral.

realizou entre os dias 11 e 16 de

O colapso socioeconômico do interior e a fragmentação das

Agosto.

propriedades agroflorestais têm de forma efetiva ao longo

Da

parte

de

tarde,

a

atuação teve lugar em São Miguel
de Lobrigos, no concelho de Santa
Marta de Penaguião, durante a
procissão

causas que aumenta de forma exponencial o Risco de
Incêndio Florestal.
As características mediterrânicas do nosso país, os verões

honra de Nossa Senhora da Guia.

cada vez mais secos, a nossa orografia e a questão das

Por fim, as duas últimas atuações

monoculturas e a sua extensão, irão certamente criar mais

aconteceram no dia principal da

condicionalismos ao que a esta área diz respeito. Existem

de

festividades

Esta desestruturação do mundo rural é sem dúvida uma das

em

Romaria

das

dos anos, impossibilitado uma gestão eficaz do território.

Nossa

Senhora

da

Piedade, no dia 14 de Agosto, em

estudos recentes que preveem que os incêndios nos
próximos anos continuem a eclodir com alguma frequência
e com o espectro comportamental que nos tem habituado.

Sanfins do Douro, durante as duas
procissões

que

tradicionalmente

acontecem neste dia.

Mas afinal o que falta fazer?
Onde reside o problema dos incêndios rurais?

Será com toda a certeza necessária uma nova visão, visão
esta com principal enfoque em estratégias de médio/longo
prazo que possibilitem uma gestão florestal mais eficaz e
que desponte numa prevenção (intitulada por muitos como
necessária) mas que na prática ainda não assume os níveis
de eficiência que todos esperamos que detenha.

JOÃO ROCHA

SEGUNDO COMANDANTE
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AGRADECIMENTOS

NOVA AMBULÂNCIA

OBRIGADO!

O

MISSÃO CUMPRIDA

nosso profundo agradecimento a

E

m Julho do ano passado, a A.H.B.V.S.D. lançou uma

com

campanha de angariação de fundos para a aquisição

produtos, serviços ou donativos. Toda a

de uma nova ambulância multiusos, com o intuito de

ajuda

se remodelar a frota da nossa corporação com

todos

quantos

nos

conta!

ajudam

Deixamos

um

agradecimento especial às seguintes
pessoas/entidades pela oferta de vários
produtos alimentares e outros bens:

equipamentos adequados aos nossos serviços e às
necessidades da população. Foi então lançado um
apelo à população em geral nas redes sociais e
através de cartazes afixados pela vila de Sanfins do

Talho do Povo;

Douro. Os donativos foram chegando aos poucos

Paulino Veiga;

com a boa vontade da população e, passado um ano,

Sara Monteiro;

o montante angariado chegou a pouco mais de

Paulo Santos;

12.000 euros, sendo o restante suportado pela

Hélder Furtado;

A.H.B.V.S.D. com fundos próprios, contando também

Marcelo Curval;

com o apoio do Município de Alijó no montante de

Barbearia Mocho;

10.000€. No dia 4 de setembro, foi realizada a

Vasco Sequeira;

Benção da nova ambulância ABTM, que foi adquirida

Sofia Figueiredo;

no valor de 48.856,45€, contando com o esforço da

Branca Sampaio.
-

população através da angariação de fundos.
Foi por isso uma vitória coletiva dos Sanfinenses, que
podem agora contar com um novo veículo para o
transporte de doentes não urgentes, bem como
contribuir para a renovação da nossa frota.
O espírito coletivo dos Sanfinenses e amigos que
contribuíram foi eternizado através de um mural
para

memória

futura

no

parque

automóvel,

simbolizando esta vitória coletiva.

COMUNIDADE

ROMARIA DE NOSSA SENHORA
DA PIEDADE

A

A.H.B.V.S.D. participou por mais um ano na

Romaria de Nossa Senhora da Piedade. Depois de
dois anos de restrições devido à pandemia do Covid19, a Romaria voltou a ser celebrada dentro dos
moldes habituais. No dia 12 de Agosto, na tradicional
procissão de velas. Vários elementos do nosso corpo
ativo transportaram nos ombros o andor de Nossa
Senhora de Fátima, desde a Igreja de Sanfins do
Douro até ao Santuário de Nossa Senhora da
Piedade.
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SERVIÇOS PRESTADOS EM 2022

DISTRITO DE VILA REAL

FORA DO DISTRITO

VILA REAL 1710
SABROSA 836
42
ALIJÓ

PORTO
LAMEGO

28
11

MACEDO
VISEU
COIMBRA
MIRANDELA
MACEDO

1
2
1
1
1

INEM 2022

285
TOTAL 2022

2632

BREVES

ASSOCIADOS

ENTRADA DE NOVOS SÓCIOS

913 - Laura Adelaide Rodrigues Cardoso Teles
914 - Francisco José Teles Seco
915 - Olga Maria Lima Cunha Chaves
916 - Paula Matos
917 - José Alberto Queirós Canelas
918 - Daniel Alberto Lourenço Lopes Canelas
919 - Eduardo Augusto Moutinho Monteiro Gouveia

A

Cruz Peregrina e o ícone de Nossa

O

teatro regressou ao Salão

Senhora "Salus Populi Romani", ambos

Nobre dos Bombeiros Voluntários

símbolos representantes da Jornada

de Sanfins do Douro no passado

Mundial da Juventude (JMJ), estiveram

dia 25 de Agosto. A iniciativa

presentes no Quartel dos Bombeiros

"Teatro no Verão", promovida pela

Voluntários de Sanfins do Douro, no

Câmara Municipal de Alijó, levou

dia 21 de Setembro. Estes símbolos

o espetáculo "Stand Down" a

encontram-se em peregrinação um

Sanfins do Douro e às restantes

pouco

para

freguesias do concelho de Alijó,

anunciarem a realização da próxima

com entrada gratuita, durante os

JMJ que será em 2023 em Lisboa.

meses de Agosto e Setembro.

por

todo

o

mundo

APOIOS
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