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  BREVES NOTAS  
 
 
Já o referimos no passado ano que um plano de actividades e 
orçamento, é um documento que deve ser o reflexo das intenções 
do órgão executivo, vislumbrando dotar a Instituição com os 
meios mais necessários e adequados às tarefas a desempenhar no 
dia a dia da Corporação. 
 
Dissemos também, que neste documento, nos é possível sonhar 
acordados  fazendo contas ao futuro e desenhando-o, com os 
meios que, em nosso entender, são os mais adequados ao salutar 
prosseguimento da nossa acção.  
 
Infelizmente nem sempre quando se sonha, os nossos sonhos, por 
esta ou por aquela razão, se tornam realidade. Com efeito, após 
termos adquirido ambulâncias novas, pensamos que seria possível  
ter no nosso quartel um novo carro  de desencarceramento, no 
sentido de  melhorar e aperfeiçoar, ainda mais, a vertente 
operacional dos  nossos bombeiros.  
 
Mercê da desgraça que se abateu sobre Tabuaço, durante o verão 
do corrente ano, com incêndios por todo lado, não nos foi possível 
ter espírito anímico que sustentasse tal sonho e  o levasse à 
prática, sendo que o dinheiro que se destinava  a  tal  aquisição, 
foi também consumido por despesas ocasionadas por  tal 
desgraça.  
 
Neste particular cabe  uma palavra de reconhecimento  aos nossos 
bombeiros e respectivo comando, os quais,  com verdadeiro 
espírito de missão , não regatearam esforços e numa luta sem  
tréguas,  mais uma vez demonstraram o seu indómito valor na 
defesa de pessoas e bens. 
 
Mas como o sonho comanda a vida, vamos pois continuar a  
sonhar com a viatura de desencarceramento  inscrevendo-a 
novamente no orçamento, como também, vamos inscrever no 
mesmo documento, a aquisição de equipamentos de protecção  
individual, porque  absolutamente necessários à segurança dos 
nossos soldados da paz. 
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E muitas e inúmeras carências, poderíamos fazer constar do 
planeamento para 2011. Elas existem e nós conhecemo-las. Desde 
a necessidade de existência de meios anfíbios, a que já nos 
referimos no passado ano e que praticamente não temos, 
passando pelas imperiosas obras de adaptação do quartel às 
novas realidades hodiernamente exigidas e continuando pela 
dotação dos serviços administrativos e de alerta com os meios 
humanos necessários e adequados às finalidades que os tempos 
modernos exigem e reclamam, muito poderíamos inscrever na 
classe das prioridades de planificação.  
 
Acontece, porém, que vivemos tempos de crise e disso todos nós 
temos de nos consciencializar. Não temos os meios financeiros 
para suportar todas as nossas aspirações, anseios e necessidades 
sendo que, para caminharmos com segurança, coerência e 
verdade, temos de ser prudentes e comedidos e não gastarmos 
aquilo que não temos.  
 
Terminaremos  citando o velho ditado popular “Depressa e bem 
Há Pouco quem” . 
 
 
Tabuaço, 19 de Dezembro 2010 
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