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Olá direcao@bvcernache.pt !

Nota introdutória
Esta

é

a

3ª

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
do nosso Conselho Fiscal, e Nossa Senhora Da
Piedade, 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.

Mensagem do Presidente
do Conselho Fiscal.
Libânio Pedro Nunes
Caros Amigos,
Caros Amigos,
Como Presidente do Conselho Fiscal, da
muito estimada Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cernache do
Bonjardim, nesta breve intervenção que faço
para a recém-criada Newsletter, iniciativa que
desde já felicito e que poderá ser um bom
contributo para a aproximação dos n/
Associados e População em Geral, apelo a
todos para que apoiem cada vez mais esta
nobre Instituição.
Os nossos Bombeiros que, de forma abnegada e muito profissional, colocam muitas vezes em risco
a própria vida para socorrer as Populações, merecem que tanto dos Dirigentes, como dos
Associados e População, sintam apoio e carinho.
Para haver o socorro e ajuda nos momentos difíceis, é necessário muito trabalho, dedicação e
formação contínua, para que a aptidão para desempenhar as mais diversas tarefas, esteja sempre
ao nível das necessidades, que são cada vez maiores.
Podem ajudar com a Vossa presença nas atividades realizadas pela Associação, sendo sócios,
angariando novos sócios e divulgando a importância da existência desta Instituição, pois não nos
devemos lembrar somente quando as infelicidades acontecem.
Com a Colaboração e Ajuda de Todos, a Associação pode e deve continuar a melhorar e a adaptarse às novas exigências e, assim, conseguir que seja, cada vez mais, apelativa aos jovens da Região,
pois são imprescindíveis para o futuro.
Todos juntos, seremos mais fortes e conseguiremos servir, cada vez melhor, os ASSOCIADOS,
POPULAÇÃO E REGIÃO.
Até sempre,
Libânio Pedro Nunes

Novos elementos no Quadro
de Honra da Associação!
No passado dia 1 de setembro, os Subchefes
Jose Luis Alves e Augusto Luis Alves,
passaram ao Quadro de Honra do CB da
AHBVCB. Ambos se encontram a residir e
trabalhar em França, para onde imigraram.
O Jose Luis Alves, ingressou, como aspirante,
no Corpo de Bombeiros em 19 de março de
1981, sendo um dos bombeiros fundadores do
nosso CB. Efetuou a progressão na carreira de
bombeiro voluntario, tendo chegado a
subchefe do quadro ativo em 9 de maio de
2003. Em 1 de setembro de 2021, a seu pedido,
e obtida a concordância da ANEPC, transitou
como subchefe para o Quadro de Honra do
Corpo de Bombeiros da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Cernache do Bonjardim
O Augusto Luis Alves, ingressou como
aspirante no dia 19 de março de 1981, sendo
também, um dos bombeiros fundadores do
nosso Corpo de Bombeiros, efetuou a
progressão na carreira de bombeiro
voluntario, onde chegou a subchefe no quadro
ativo em 9 de maio de 2003. Também o
subchefe Augusto Alves, imigrou para França,
país onde atualmente reside e trabalha. A seu
pedido e obtida a concordância da ANEPC,
transitou como subchefe para o Quadro de
Honra do Corpo de Bombeiros da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Cernache do Bonjardim.

Donativo à nossa
Associação!

Pouco depois de assinalarmos os 40 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Cernache do Bonjardim, fomos agraciados com um donativo benemérito da D. Maria Helena
Ramos que generosamente se propôs a oferecer à nossa Associação uma Ambulância de Socorro
devidamente equipada e um DAE (Desfibrilhador Automático Externo), para servir toda a
comunidade.
Leia mais aqui!

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
Desconfinamento

Nossa Terra, Nossas Gentes
Associação Cultural, Recreativa e Social da Senhora
da Piedade
Por: Ana Vitorino

Foi no dia 8 de março de 2002 que foi constituída a Associação Cultural, Recreativa e Social da
Senhora da Piedade, impulsionada pelo Padre da altura o Sr. Padre Miguel Farinha hoje com 79
anos, um apaixonado pelo futebol e pelas causas socias.
A Freguesia do Cabeçudo conta com duas estruturas sociais profundamente importantes para a
população, e com várias atrações turísticas de relevo que merecem a nossa atenção e dos seus
visitantes.
Esta associação dedica-se ao setor cultural e recreativo e tem a responsabilidade de promover
atividades dedicadas ao convívio onde ao longo do ano a população se encontra para desfrutar de
atividades muito distintas.
Este trabalho de intervenção social está direcionado para o lúdico onde se sente a hospitalidade
destas gentes, a união da população a partilha de saberes e onde é estimulada a relação entre as
diferentes faixas etárias.
Como podemos ler na página do facebook “Associação do Cabeçudo, uma Instituição criada pelo
Povo para o Povo, Recebe e Promove Eventos para toda a Comunidade da Região Centro” rede
social muito usada para dinamizar as atividades e esclarecer os sócios referiu o atual Presidente da
Associação Sr.º Jorge Manuel Ferreira Pires, que nos explicou que há eleições de dois em dois anos
dos órgãos sociais e que é desta forma que fica criado o grupo responsável pela dinamização,
organização e gestão de tudo o que está inerente há Associação.
As atividades que se realizam ao longo do ano, preferencialmente uma ou duas por mês, são tão
diversas como; bailes, passeios de motorizadas, homenagens e atividades comemorativas do dia da
mulher, participação do carnaval do Outeiro da Lagoa (no ano 2020 com A brigada do Reumático),
rota das adegas, dia do sócio, torneio de sueca,
passeio pedestre, festa do Cabeçudo, magusto e muito mais, todas ligadas á época e estação do ano
vivida na altura.
Adequadas ao território rural no qual estamos inseridos, vamos sempre ao encontro de atividades
prazerosas e que fomentem a amizade e a união.
“Estamos todos com muita vontade de voltar a ter este espaço cheio de gente, sentir a alegria das
crianças e dos mais crescidos também” referia o Presidente sorrindo e explicando que faz falta
para todos, acrescentou que o trabalho não tem parado e que a cozinha está quase equipada para
que na diversão e no convívio tudo seja ainda melhor.
Que não finde a vontade de continuar a “alimentar” esta ação de concretização de atividades
coletivas sociais que são tão benéficas para todos onde a cultura o desporto, e sobretudo partilha
de saberes e de amizade, fantasia e nutre o anseio do próximo evento.
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 ficha 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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