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Nota introdutória
 
Hoje é o inicio de um novo caminho. 

 

Esta é a 1ª newsletter da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Cernache do Bonjardim, newsletter esta que

será de carácter mensal e irá abranger

variadissimos pontos da nossa Associação,

temas de carácter geral de Cernache do

Bonjardim, regional, nacional e lúdico. 

 

Pretendemos com esta newsletter, dar a

conhecer a nossa Associação, o seu trabalho,

as suas curiosidades, sem nunca esquecer as

NOSSAS gentes, empresas, acontecimentos e o

nosso dever de informar, dentro das nossas

responsabilidades.

 

Criamos novas contas no LinkedIn e youtube

que convidamos a seguir, além da já existente

no facebook. 

 

Mais novidades em breve relativamente a

outras iniciativas!

 

Contamos convosco para nos ajudarem neste

novo caminho!

 

A Direcção.



Mensagem do presidente.

Fernando Farinha

 

Caros Sócios,

 

Estando a passar uma das épocas mais criticas

deste século, com profundas transformações

provocadas pelo Covid-19, procurámos com a

criação desta newsletter criar uma ferramenta

de aproximação à população, dando a

conhecer a realidade do dia a dia da

Nossa/Vossa Associação.

 

A Pandemia veio acrescentar mais di�culdades

à nossa Associação e não posso deixar passar

esta oportunidade de reconhecer o excelente

trabalho dos nossos Bombeiros que desde o

primeiro momento mostraram a

disponibilidade total a que já nos habituaram.

Para todos os Bombeiros o nosso Muito

Obrigado!

 

O meu desejo é que todos juntos

ultrapassemos esta situação, continuando a

seguir as indicações das Autoridades de Saúde

do nosso País.

 

Um abraço a todos!

 

Email: presidente@bvcernache.pt



Mensagem do Comandante
 

Paulo Vaz Mariano
 

Em tempos difíceis e de incerteza com o qual a

sociedade tem vindo a ser assolada, as

Associações e Corpos de Bombeiros não têm

�cado imunes.

 

Com o processo de vacinação dos

operacionais contra o vírus Sars Cov2 em

curso e, com a expetativa de descon�namento

da sociedade e o retorno, tanto quanto

possível à normalidade, abrem-se novos

caminhos de

esperança.

 

Com o início desta nova comissão de

comando, pretendemos de forma racional,

e�ciente e pro�ssional, melhorar a resposta ao

socorro das populações.

 

Estamos conscientes das di�culdades e das

necessidades futuras que se avizinham, com a

necessária adaptação às reformas estruturais

de diversos sectores que irão ocorrer,

nomeadamente no que concerne aos incêndios

rurais e sua gestão, entre outros.

 

Pretendemos uma aproximação às pessoas e

ao tecido empresarial local, com uma postura

de colaboração pró-ativa e de troca de

conhecimentos recíproca.

 

Acreditamos que “quem não sabe não salva”.

 

Deste modo, apostaremos sempre de forma

constante na formação dos nossos

operacionais como forma de valorização do

Bombeiro e de mitigação das di�culdades,

com as quais somos diariamente colocados à

prova, no desempenho da nossa

missão.

 

Um abraço a todos!

 

Email: Comandante@bvcernache.pt

 



Consigne o seu IRS a favor

da AHBVCB!

Ajude-nos a Ajudar!

Plano desconfinamento
Durante o surto de pneumonia pelo novo

Coronavírus – COVID-19, o governo português

tem vindo a tomar todas as medidas de saúde

pública necessárias para proteção de toda a

população.
  

Deixamos aqui o link para todas as medidas

tomadas e em vigor.
  

Lembre-se que estas são as medidas efectivas

do governo e que todos deveremos seguir!
  

Fiquem a salvo! Protejam-se protejam os

outros!
  

Plano

Descon�namento

Nossa Terra, Nossas Gentes

D. Nuno Álvares Pereira

Santo Condestável

https://www.facebook.com/bombeiros.cernachedobonjardim/photos/a.1098035846890175/4531799213513804/
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/covid-19-medidas-implementadas-em-portugal


Nascido a 24 de Junho de 1360 em Cernache do Bonjardim, D. Nuno Álvares Pereira, o Santo

Condestável, hoje São Nuno de Santa Maria, foi um ilustre e guerreiro Português do século XIV que

executou um papel fundamental na crise de 1383-1385, onde Portugal jogou a sua independência

contra Castela.

 

D. Nuno Álvares Pereira foi também 2.º Condestável de Portugal, 38.º Mordomo-Mor do Reino, 7.º

Conde de Barcelos, 3.º Conde de Ourém e 2.º Conde de Arraiolos.Signi�cativo foi o dia da morte de

frei Nuno de Santa Maria, aos 71 anos de idade.

 

Era o Domingo de Páscoa, dia 1 de Abril de 1431.Um Homem de grande Fé, o amor pela Eucaristia e

pela Virgem Maria foram os alicerces da sua vida interior.Inscrito no álbum do Santos desde 2009,

Beato Nuno é venerado e adorado nesta vila com muita Fé na qual as celebrações religiosas juntam

crentes de várias nacionalidades.

 

Pode Ler O artigo escrito por Ana Vitorino clicando no link abaixo!

 

Leia aqui!

https://bvcernachedobonjardim.pt/?p=1714&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-1-draft_2


Sabia que já pode ser

sócio online?
Clique no botão abaixo para aceder à �cha de

adesão!

Fazer sócio!

Sabia que... pode ser

bombeiro

direcao@bvcernache.pt!
Envie email para comandante@bvcernache.pt

para mais informação.
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