
                      

 

HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO 
 

Em 20 de Julho de 1990, foi fundada a Associação e aprovados os seus Estatutos, com 
a designação de “Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caíde de Rei”.  
Esta foi uma iniciativa de 11 pessoas - Sócios Fundadores, oriundos desta freguesia 
de Caíde de Rei, que consideraram importante criar uma estrutura que servisse a 
comunidade local, em particular no campo da saúde pública, promover e incentivar 
as atividades culturais, desportivas e recreativas, assim como dinamizar e explorar 
a Rádio local.  

Ao longo da sua história, a Associação esteve sediada, inicialmente nas instalações 
da atual “Junta de Freguesia” (1990 – 1994) e nas instalações da antiga “Casa do 
Povo” (1994 – 2001). Finalmente, em 12 de Novembro de 1999, com a decisão e 
aprovação em Assembleia Geral para a Construção de Novo Quartel, sendo de 
imediato constituída uma Comissão para que iniciasse todas as diligências para a 
sua realização, verificou-se em 2 de Setembro de 2001 a inauguração das atuais 
Instalações, estando desde então aqui centralizada toda a atividade da Associação. 

Nos finais de 2001, foram adquiridas duas novas viaturas (uma Ambulância e uma 
para transporte de doentes). 

A 19 de Junho de 2008, foi aprovado em Assembleia Geral a compra de uma ou mais 
novas viaturas, de forma a permitir criar melhores condições para as necessidades 
da Associação. 

Em 15 de Fevereiro de 2014, e de forma a permitir o correto enquadramento legal da 
Associação, foram aprovadas e introduzidas alterações aos Estatutos, passando 
nesta data a designação para “ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS DE CAÍDE DE REI”.  

No ano de 2017, a Associação dos Voluntários de Caíde de Rei, registou dois 
momentos de relevância, sendo que, a 9 Março obteve por parte do INEM - Instituto 
Nacional de Emergência Médica, a ambicionada e competente “Certificação para a 
atividade de Transporte de Doentes”, e em 2 Setembro assinalando o 27º aniversário 
com a aquisição de uma nova ambulância e a remodelação / melhoramento das suas 
instalações. 

Mais recentemente, foi reforçada a frota automóvel da Associação com a aquisição 
de uma viatura “VDTD” em Dezembro de 2019 e duas novas viaturas em Dezembro de 
2020, sendo uma “Ambulância A1” e uma “VDTD”. Com as referidas aquisições, a 
Associação totaliza na sua história a aquisição de 13 viaturas, sendo que ao 
momento dispõe de 8 viaturas ativas e ao serviço de todos, em particular da nossa 
comunidade / Sócios. 


