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A BÚZIOS continua a Salvar e Ajudar…

BÚZIOS APOIOU MAIS DE 600 PEREGRINOS
DE FÁTIMA
Pelo 12º ano consecutivo a BÚZIOS deu apoio aos peregrinos de Fátima, entre o dia
25 de abril e o dia 11 de maio, no percurso de Coruche a Almeirim, durante o dia e à
noite nos locais de pernoita dos grandes grupos.
Assim o dispositivo contou com a Viatura BÚZIOS em todos os dias do apoio, móvel
entre Coruche e Almeirim, com 2 socorristas, prestando cuidados de primeiros
socorros, fornecendo água e folhetos de sensibilização; com a Tenda BÚZIOS nos
dias 9 e 10 de Maio, na Raposa, com 3 socorristas, prestando cuidados de primeiros
socorros, massagem, fornecendo água e folhetos de sensibilização; e Equipas de
Pernoita, em parceria com a Ordem de Malta, nos dias 8, 9, 10 e 11 de Maio, nos
locais onde os grandes grupos de peregrinos pernoitaram, em Coruche e Almeirim,
compostas por socorristas, enfermeiros, médico e assistentes, prestando cuidados
de primeiros socorros, massagem e fornecendo folhetos de sensibilização.
Embora em anos anteriores o apoio seja em média prestado a 400 peregrinos, neste
ano o valor subiu para os 600 peregrinos, por via de uma maior quantidade destes.
Os dados estatísticos de 2014 são os seguintes:
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 39 voluntários da BÚZIOS;
 109 horas de apoio prestado;
 1.500 km’s percorridos pela Viatura BÚZIOS;
 566 apoios realizados;
 13 apoios a locais onde grandes grupos pernoitaram;
 248 águas distribuídas;
 253 massagens realizadas;
 65 bolhas (flictenas) tratadas.
Esta atividade contou com o apoio de várias instituições, destacando-se o Crédito
Agrícola de Coruche, a Câmara Municipal de Coruche, o Centro de Saúde de
Coruche, o Intermarché de Coruche, Mário Godinho Bebidas, Assistência Médica
Internacional, Santa Casa da Misericórdia de Coruche, Santa Casa da Misericórdia de
Almeirim, Paróquia de Coruche, Farmácia Almeida - Coruche, Farmácia Higiene –
Coruche, Farmácia Misericórdia – Coruche, Ordem de Malta e a CORAL – Associação
de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz.

Com os melhores cumprimentos, nos despedimos, agradecendo desde já a sua
atenção e permanecendo disponíveis para qualquer esclarecimento através do
919638575.
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