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A Revista PORT.COM dá início neste mês de maio a uma campanha internacional de apoio
aos bombeiros de Portugal, para a qual pretende mobilizar a participação dos
portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro.
Esta iniciativa tem a colaboração da Caixa Geral de Depósitos e o apoio da Liga dos
Bombeiros Portugueses, Secretaria de Estado das Comunidades, RTP Internacional e
jornal Tribuna de Macau e vai ter lugar entre os meses de maio e setembro em toda a
Diáspora (em agosto será em território nacional), com uma campanha de comunicação
destinada à recolha de donativos, junto dos emigrantes portugueses, para a compra de
equipamentos e materiais para oferta às Corporações de Bombeiros mais carenciadas em
Portugal.
Colaboram também nesta campanha os principais e mais influentes órgãos de
comunicação social de expressão portuguesa em todo o mundo, que sempre têm exercido
um papel primordial na ligação das comunidades ao nosso país e, para além da
informação que disponibilizam, promovem também localmente a nossa língua, cultura e
tradições.
Como ajudar com um donativo?
Todos os portugueses, residentes em Portugal ou no estrangeiro, podem contribuir com o
seu donativo para o reforço das condições de trabalho dos que zelam pela salvaguarda
dos nossos bens e vidas, através de depósito ou transferência bancária, para a conta
aberta

especialmente

para

esta

iniciativa

na

Caixa

Geral

de

Depósitos:

Liga dos Bombeiros Portugueses IBAN: PT50 0035 0413 00045735 130 85 BIC: CGDIPTPL
Para mais informação poderão consultar:
www.bombeirosportugueses.pt.
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