
Ver isto no seu navegador.

Olá direcao@bvcernache.pt !

    

Nota introdutória
 
Esta é a 2ª newsletter da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Cernache do Bonjardim, 

 

Nesta edição continuamos a divulgar a nossa

actividade, e o que de bom existe ao nosso

redor! 

 

Temos uma mensagem do nosso Presidente da

mesa da Assembleia, e VIKINGS, com raizes

aqui bem perto!

 

Temos também um agradecimento muito

especial.

 

Visitem as nossas redes sociais para mais

informação sobre a nossa associação!

 

A Direcção.

https://bvcernachedobonjardim.pt/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIwLCIzMDMyZGIzYzJkOGIiLDAsMCwxMywxXQ
https://www.facebook.com/bombeiros.cernachedobonjardim
https://www.linkedin.com/company/associa%C3%A7%C3%A3o-humanit%C3%A1ria-dos-bombeiros-voluntarios-de-cernache-do-bonjardim
https://www.youtube.com/channel/UCJtiTYTa__Z7rI8Jp14KiFw
http://bvcernachedobonjardim.pt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2-draft_19


Mensagem do Presidente

da Mesa da Assembleia

Geral

Joaquim Patricio Mendes

 

Caros Amigos,

 

Nesta breve intervenção que faço na qualidade

de Presidente da Mesa da Assembleia Geral

começo por dirigir uma palavra a todos os

associados, pedindo-lhes que nunca deixem de

apoiar a “nossa” Associação, pois ela estará

sempre acima de quem a representa.

 

 
 

Quanto à solicitação para participar nesta recém criada Newsletter, gostaria de começar por

lembrar este “novo tempo” em que vivemos e, em particular, os novos desa�os que, esse “novo

tempo” nos irá trazer.

 

Dou, em seguida, os parabéns à iniciativa da criação da Newsletter, pois poderá tornar-se num

mecanismo de comunicação essencial no sentido de efectivar alguns dos aspectos necessários ao

processo de modernização da Instituição.

Se o mundo em que vivemos está em permanente mudança, enfrentar novos desa�os é, desde logo,

estarmos atentos a cada nova oportunidade que possa surgir, antecipando a nossa resposta a essa

oportunidade, através da formação e da capacidade de nos adaptarmos.

 

Numa região com cada vez menos jovens, é indispensável que a Associação se torne apelativa nos

diversos níveis que comportam o seu objectivo sem nunca descurar os recursos humanos, pois são

estes, o principal activo de qualquer organização.

 

A Direcção tem estabelecido parcerias que, no meu entendimento, nos tornam mais fortes, mas… É

também fundamental, que saibamos sair da nossa zona de conforto, sem receios ou complexos e que

as nossas acções possam cada vez mais ir ao encontro do desa�o primordial da nossa Associação:

 

Servir as Populações.

 

Até sempre,

 

 

 

Joaquim Filipe Patrício



AGRADECIMENTO AOS

CORPOS DE BOMBEIROS DE

VERNIER E DE PREGNY –

CHAMBÉSY

O Corpo de Bombeiros Voluntários de

Cernache do Bonjardim, receberam, um

conjunto de equipamentos de combate a

incêndios industriais e de proteção individual,

em excelente estado e preparados para

utilização imediata, gentilmente oferecidos

pelos nossos camaradas Suíços de Vernier e de

Pregny – Chambésy no cantão de Genebra.

 

Leia mais aqui
 
 

Assembleia geral da nossa

associação realizada no dia

17 de Abril

Foram apresentados os resultados referentes à operação do ano anterior bem como inicitivas a

tomar para o presente ano. 

 

 

https://bvcernachedobonjardim.pt/2021/06/21/agradecimento/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2-draft_19
https://www.facebook.com/bombeiros.cernachedobonjardim/photos/a.1098035846890175/4531799213513804/


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

VIKINGS

Inline Hoquey Castelo
 
Por: Ana Vitorino

 

Hóquei em Linha no Castelo
No Concelho da Sertã, a Freguesia do Castelo, zona de intervenção dos Bombeiros Voluntários de

Cernache do Bonjardim, com 24,62 km² de área e 1 046 habitantes (2011) foi o berço deste desporto

em 1998 graças a um apaixonado por esta modalidade.
  

Depois de uma experiência prazerosa e desa�ante nos Estados Unidos, Nuno Flor, natural de Lisboa

veio morar para a Sertã em 1997, depois de um convite do Presidente da Junta de Freguesia Carlos

Lopes e com o “bichinho” no corpo não conseguiu deixar de abraçar o desa�o de concretizar um

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=governo-anuncia-novas-fases-de-desconfinamento


sonho que trazia na bagagem.

 

Vikings, era o nome da equipa de Hóquei em Linha, a 1ª época foi em 2000/2001 e seguiram-se cinco

épocas empolgantes cheias de eventos e competições que foram vividas com muito entusiasmo por

todos os participantes, pelas suas famílias e amigos. 
  

Clicque no link abaixo para ler todo o artigo.

 

Leia aqui!

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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