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HEROIS SEM CAPA
CTT JUNTAM-SE À CAMPANHA “HERÓIS SEM CAPA”

A campanha “Heróis Sem Capa” possui um novo aliado. Os CTT –
Correios de Portugal juntam-se oficialmente a esta nobre causa de
apoio aos Bombeiros Portugueses.
Graças à parceria estabelecida com os CTT, o íman da mascote ALBI
Bombeiro, passa a estar disponível, para além dos mais de 150
postos de abastecimento da Alves Bandeira, distribuídos de norte a
sul do país, e dos mais de 120 Associações de Bombeiros aderentes e parceiros locais, em 200 Lojas CTT aderentes à campanha.
Segundo Miguel Salema Garção, diretor de Marca e Comunicação
dos CTT, “Os CTT aderiram a esta iniciativa conscientes do seu
papel junto da comunidade. Somos, como empresa, corresponsáveis pela mobilização da solidariedade dos portugueses face a um
cenário de destruição do nosso património florestal, que tem sido
aliás um dos nossos eixos prioritários na política de sustentabilidade que defendemos, nomeadamente através do lançamento do
nosso portefólio verde e do apoio ao programa de reflorestação da
Quercus”.
Para Rui Bandeira, CEO da Alves Bandeira, “esta parceria com os
CTT deixa-nos muito felizes, uma vez que a partir de agora os
portugueses terão mais 200 lojas onde podem adquirir a mascote
da Campanha ao valor simbólico de 1€ e o qual reverte um donativo
de 0,75 € para os bombeiros de cada zona onde a mesma é adquirida. Queremos chegar a muito mais casas, o mesmo é dizer que
queremos gerar um maior donativo para os nossos Bombeiros e
reconhecer o trabalho realizado pelos nossos heróis todos os dias
do ano.”
De acordo com Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses “em nome de todos os Bombeiros Portugueses
renovo o agradecimento à empresa Alves Bandeira pela iniciativa
que em boa hora lançou. Trata-se de uma demonstração clara de
responsabilidade social assumida em apoio dos Bombeiros Portu2 . Newsletter 12

gueses e das suas Associações, que prestigia a empresa e serve
também de bom exemplo e incentivo para que outras entidades
empresariais o possam fazer. Saúdo igualmente o facto da iniciativa contar a partir de agora com mais um parceiro, os CTT, que vai
permitir reforçar esta campanha solidária alargando a venda dos
ímanes nas suas 200 lojas. Independentemente dos resultados da
campanha, que se afiguram ser significativos, e que os Bombeiros
e as suas Associações agradecem desde já aos Portugueses que
nela participaram, fica também o registo da atitude e dos cuidados
postos pela empresa Alves Bandeira na sua montagem. A empresa
é credora de um enorme Bem-haja por parte dos Bombeiros que,
como bem se sabe, são gratos e reconhecidos a quem os ajuda a
proteger e socorrer o seu semelhante”.
Pretende-se com esta parceria ultrapassar até ao fim do ano a
barreira dos 150.000€ e levar o íman da mascote a mais de
200.000 habitações.
1ª Fase
Abril - Maio

2ª Fase
Junho - Agosto

Donativo
+40.000€

Donativo
+60.000€

ALBI presente

ALBI presente

+50.000

+80.000

Donativo

+100.000€

ALBI presente
+130.000

3ª Fase
Setembro - Dezembro

?

ALVES BANDEIRA REFORÇA REDE PRÓPRIA
Durante o ano de 2017, a Alves Bandeira objetiva dar continuidade à sua estratégia de crescimento, uma característica mantida nos últimos
anos, não só na implementação de novos postos de abastecimento, mas também na sua renovação, oferecendo novos produtos e serviços
assim como na melhoria do serviço prestado ao cliente que, diariamente, dá preferência à marca Alves Bandeira.
Neste mês de setembro a Alves Bandeira reforçou a sua rede própria com de dois postos de abastecimento localizados em Alter do Chão,
distrito de Portalegre, e Carregal do Sal, distrito de Viseu.

ALTER DO CHÃO
EN 369
7440-999 ALTER DO CHÃO

CARREGAL DO SAL
Combustíveis

Av. Nª Srª das Febres, 34
3430-039 CARREGAL DO SAL

968 485 798

Gasóleo Simples

968 525 215

06:00-22:00

Gasóleo Aditivado

07:00-22:00

abFROTA + abVANTAGEM

Gasóleo Verde

abFROTA + abVANTAGEM

Gasóleo Profissional
Outros Produtos

Gasolina Simples 95
Gasolina 98

Combustíveis
Gasóleo Simples
Gasóleo Verde
Gasolina Simples 95

Gasóleo Profissional
Outros Produtos

Mistura

CONVÍVIO ANUAL JUNTOU GRUPO
ALVES BANDEIRA
No passado dia 16 de Setembro de 2017 realizou-se mais um
evento de colaboradores do Grupo Alves Bandeira, onde
estiverem presentes mais de 300 colaboradores de todas as
empresas que pertencem ao Grupo.
Este encontro realizou-se pela manhã no quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de
Poiares onde alguns colaboradores viveram experiências
relacionadas com a atividade dos bombeiros, enquanto
outros realizaram uma “geocaminhada”.
Já o almoço e o período da tarde foram passados nas Piscinas
da Fraga, onde todos os colaboradores puderam conviver e
fortalecer os laços de equipa.
Neste evento foi também celebrado os 25 anos de existência
da Petroibérica, empresa que pertence ao Grupo Alves
Bandeira.
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GRANDES OPORTUNIDADES PARA VOLTAR!
Promoções mês de outubro nas lojas Bluemarket.

TÁBUA DE QUEIJO
EM ARDÓSIA COM
ACESSÓRIOS

€

FACA-TESOURA
COM TÁBUA DE
CORTAR

6,

45

€

7,

8,

95

“ALBI BOMBEIRO” TEM NOVA IMAGEM

BASE DE CARGA
SINCRONIZAÇÃO
MICRO USB
IPHONE
45
€

Desde o passado mês de agosto o íman da mascote “Albi Bombeiro” vestiu
uma nova farda: proteção de incêndio urbano / industrial.
Ambos os ímanes, de valor simbólico de 1€, pretendem ajudar as associações
e corporações aderentes à campanha, através do donativo de 0.75€ por cada
unidade vendida.

INCÊNDIO

FLORESTAL

INCÊNDIO

URBANO / INDUSTRIAL

NO NOSSO
ANIVERSÁRIO
AS SURPRESAS
SÃO PARA SI
Zona Industrial da Pedrulha,
Lote 12, Mealhada
3050-183 CASAL DE COMBA

Em nome de toda a equipa da Alves Bandeira, Liga dos Bombeiros Portugueses e CTT agradecemos aos que já contribuíram, apelando ainda que seja
divulgada a campanha junto de familiares e amigos.
A todos os “Heróis sem Capa” o nosso muito obrigado!

04-10-2017
MONTEMOR-O-VELHO
MOITA
ROMEIRA
07-10-2017
SANTARÉM
14-10-2017
CAST. DO RIBATEJO
POMBAL

www.alvesbandeira.pt
alvesbandeira@a-bandeira.pt

18-10-2017
TOMAR
LANDIM

28-10-2017
SANTA JOANA
RIO DE COUROS
TORNO

21-10-2017
PASSIL
VERMOIL
25-10-2017
FOROS DE SALVATERRA

Tel.: +351 231 244 200
Fax: +351 231 244 201

Linha de apoio
707 201 073
linha.apoio@a-bandeira.pt

