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[cumprimentos]

Com este Contrato de Comodato do Município da Madalena com a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Madalena que
agora assinamos, prosseguimos uma política de franco apoio às
organizações e entidades de cariz associativo que prestam os seus
serviços para toda a comunidade.
Esta é uma função essencial para a promoção do bem-estar das
populações, que articulamos com outras em outros domínios.
Esta nossa vontade de trabalhar com todos para o benefício da
comunidade – do seu desenvolvimento e progresso social – é
permanente e tem sempre que estar adequada às realidades.
Gostaríamos de conseguir fazer mais e melhor.
Trabalhar com bom senso e rigor, em função da realidade menos
boa, mas visando sempre um patamar superior de concretização.
Os Bombeiros Voluntários são um excelente exemplo disto que vos
digo. Desde sempre têm sabido colocar acima de tudo e de todos, o
interesse geral da população.
Os Bombeiros Voluntários são um exemplo perfeito do que uma
comunidade precisa: vontade de servir, abnegação, sentido do dever,
espírito de união, generosidade, determinação e coragem.

No nosso Concelho, os Bombeiros Voluntários souberam sempre
lutar por melhores condições para se colocarem ao serviço da
população.
O seu esforço é público e o seu excelente trabalho é reconhecido
como exemplo a seguir na ilha e além desta.
O trabalho que desenvolvem no Concelho da Madalena, é um
trabalho deveras significativo em vários domínios, com especial relevo nas
múltiplas tarefas de protecção civil e apoio a cuidados de saúde,
transporte de doentes, sem esquecer as actividades sociais e culturais,
entre muitas outras.
O Contrato de Comodato que hoje aqui nos traz, vai contribuir para
que os Bombeiros possam desenvolver a sua actividade no domínio da
proteção civil municipal, em condições técnicas substancialmente
melhoradas.
A partir de hoje é disponibilizado pelo Município da Madalena aos
Bombeiros Voluntários, no regime de comodato já referido, equipamento
de Salvamento em Grande Ângulo, adquirido pelo Município, no valor
de quase 9 mil euros.
Como sempre, estamos atentos às necessidades existentes no
Concelho. Todos reconhecerão que trabalhamos em variadas frentes e
sempre com respostas adequadas aos meios – financeiros, técnicos e
humanos – disponíveis, que são escassos.
De umas vezes chegamos mais rapidamente, de outras, menos, mas
sempre com a consciência de que temos de fazer mais e melhor.
A consciência disso e a vontade. Mas também o saber acumulado, a

auscultação das pessoas e dos colectivos, quer de maneira informal,
quer nos órgãos e instâncias adequadas, local e regionalmente.
Trabalhamos para que a acção de cada entidade não se faça de costas
voltadas para as outras, trabalhamos para que os esforços isolados possam
ganhar mais força se unidos a outros. Este espírito é por natureza o dos
Bombeiros Voluntários.

Quando sucede que a natureza ou o descuido humano provoca
desastres de maior dimensão a que urge responder com rapidez e
eficácia, esse espírito está sempre presente. Gostaríamos que ele fosse
realidade todos os dias, em todos os momentos da nossa vida de
comunidade. Por isso, também os nossos Bombeiros Voluntários são
exemplo de cidadania e de espírito de entrega à comunidade.

Aquilo que hoje deixamos à Associação Humanitária sob a sua
gestão é mais do que um contributo para o aumento da sua valia
técnica: é um gesto de reconhecimento e de agradecimento por aquilo
que os Bombeiros Voluntários são e representam para todos nós como
exemplo de excelência e de dedicação à causa pública.

Estaremos sempre juntos!

Muito obrigado.

Bem hajam!

