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Castanheira
de Pera

Por entre a Serra

EDITAL
Fernando José Pires Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Castanheira
de Pera, vem, em seu nome pessoal e de todo o Executivo, manifestar o mais
profundo pesar pelos trágicos acontecimentos que nos últimos dias assolaram a
região e, em particular, este Município, solidarizando-se com as famílias enlutadas,
a quem presta as mais sentidas condolências.
Neste momento de catástrofe e de indescritível dor, não se pode deixar de
realçar e agradecer o extraordinário espírito de solidariedade e entrega de todos
quantos contribuíram para evitar que a tragédia assumisse proporções ainda
maiores. De facto, só a preciosa ajuda dos Bombeiros, quer locais, quer das
Corporações que vieram de vários pontos do país; das Instituições de Solidariedade
Social, com especial ênfase para a Santa Casa da Misericórdia; das Forças de
Segurança; da Proteção Civil e de todas as entidades, públicas e privadas, sem
esquecer os inúmeros populares, que, abnegadamente, colaboraram de forma ativa
no apoio e na defesa de pessoas e bens, permitiu combater o flagelo que nos
atingiu de forina tão violenta.
,
Esta enorme tragédia consterna-nos, comove-nos e enche-nos o coração de
profunda dor, cobrindo de luto todos e cada um de nós.
Em face do cenário dantesco que se vive no Concelho, determinei, pois, que
fossem decretados três dias de luto municipal.
As consequências desta calamidade são devastadoras, pelo que urge acionar
os mecanismos que se afigurem necessários para prestar auxílio imediato a todas
as vítimas, concentrando-se nesta tarefa todos os esforços do Município.
Por todos estes motivos, determinei, igualmente, que se procedesse ao
cancelamento das atividades lúdico-recreativas agendadas pelo Município para os
dias mais próximos, incluindo, os festejos do 4 de julho - aniversário do Concelho,
data que será assinalada apenas com o hastear da bandeira, em frente ao edifício
dos Paços do Concelho, pelas 10h.30, seguido de um minuto de silêncio e de uma
missa em homenagem às vítimas, pelas 11h.OO, na Igreja Matriz.
Nesta hora de profunda consternação, reitero o empenho do Município em
tudo fazer para prestar o auxílio necessário às populações envolvidas e minimizar,
na medida do possível, as consequências advindas desta tragédia ímpar na história
do Concelho e do País, que a todos toca profundamente e que, dificilmente, alguma
vez se apagará das nossas memórias, e apelo para a manutenção do espírito de
solidariedade e de entreajuda, pois, de mãos dadas seremos mais fortes e, assim,
capazes de encarar o futuro com mais esperança.

Castanheira de Pera, 19 de junho de 2017
O Presidente da Câmara Municipal

(Fernando José Pires Lopes)
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