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“Todos
agradecem a todos” - Campanha nos Bombeiros
Voluntários de Góis
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A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis encontra-se a promover uma campanha
intitulada, “Todos agradecem a todos”, com vista a angariar fundos, para a aquisição de duas
ambulâncias até ao final do corrente ano. E foi precisamente no âmbito da referida campanha que a
Associação de Juventude de Alvares lhes entregou 2600 euros. O anúncio foi efectuado na última
Assembleia Geral daquela Associação Humanitária, pelo seu presidente Renato Souza, considerando
que este gesto, “deverá servir de exemplo não só para outros jovens, mas para toda a comunidade”,
manifestando desde logo o seu agradecimento a todos que possam contribuir, pois como sustentou,
“toda a ajuda que nos puderem dar é sempre bem-vinda”. “Precisamos de tudo, mas agora são estas
duas ambulâncias que nos fazem mais falta”, alertou o dirigente, recordando que as existentes, ao
serviço quer do quartel sede, quer da secção de Alvares, “já têm muitos quilómetros andados, sendo por
isso necessária a sua substituição, para melhor servirem a população”. Na referida Assembleia Geral que
aprovou por unanimidade o balanço, relatório e contas do ano transacto, foram poucos os associados que
compareceram, situação que não passou despercebida ao presidente daquele órgão. “É uma tristeza as
pessoas não aparecerem nas Assembleias, mas quando precisam de uma ambulância ou estão em
aflição, vêm logo bater á porta dos Bombeiros”, referiu com pesar José Carvalho. “Como é possível
criticar, e as pessoas não virem aqui colocar os problemas, para respondermos a algumas questões
malévolas, que por vezes, fazem pender sobre esta Associação?”, questionou ainda o presidente da
Assembleia Geral. Também Renato Souza se referiu a ausência dos associados, constatando que a
Assembleia Geral da Associação, “continua a merecer o desinteresse da população”, acrescentando
que, “neste concelho, parece que quem trabalha é penalizado, e não deveria ser assim”.
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Partilhar
http://www.rcarganil.pt
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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