NOTA DA PRESIDÊNCIA

AGRADECIMENTO
“NENHUM DEVER É MAIS IMPORTANTE DO QUE A GRATIDÃO”(Cícero, Filósofo)

Após o período difícil e doloroso que toda a população do concelho de Nisa atravessou nos últimos dias, na qualidade de Presidente da Câmara

Municipal de Nisa venho expressar o mais profundo AGRADECIMENTO aos Bombeiros Voluntários de Nisa, a todas as Corporações de

Bombeiros provenientes de outros pontos do país, Agentes da Proteção Civil, GNR, Centro de Saúde de Nisa, INEM e Cruz Vermelha
Portuguesa, Hospital de Portalegre, Centro Distrital da Segurança Social, Santas Casas da Misericórdia de Nisa, de Alpalhão, de Montalvão,

Amieira do Tejo, Juntas de Freguesia de Santana e Montalvão, União de Freguesias de Arês e Amieira e de Espírito Santo, Nossa Senhora da
Graça e São Simão, Municípios de Fronteira, Crato e Alter do Chão, Instituto de Conservação da Natureza, Escoteiros de Portugal, MTA de
Alpalhão, Vitalis, Restaurante Monte Filipe, Restaurante Carlos Caeiro de Vale de Cavalos, Oficina Auto Nisa, Santa Casa da Misericórdia de

Penamacor, UME- Unidade Militar Exército Espanhol, Batalhão de Fuzileiros da Marinha, Batalhão do Exército- Forças Armadas, Associação de

Agricultores do Distrito de Portalegre, aos funcionários da Câmara Municipal de Nisa, aos homens e mulheres e jovens do Concelho, por se
terem envolvido de forma direta, abnegada e irrepreensível quer no combate nas frentes do fogo, quer na retaguarda provendo às
necessidades e ao socorro das populações vítimas do flagelo do fogo entre os dias 26 e 29 de Julho de 2017.

Vimos ainda por este meio, e publicamente dizer:

Bem hajam, todas as entidades, nacionais, espanholas e francesas e a todos os cidadãos que de forma pessoal e/ou de forma organizada

disponibilizaram os seus préstimos, meios materiais e/ou logísticos no sentido de colaborarem quer no teatro de operações quer no

provimento a todo o tipo de apoio necessário ao socorro de pessoas e bens.

Agradecemos ainda a todos quantos se dignaram através de mensagens, telefonemas e/ou palavras diretas e aos que nos encorajaram com a

sua presença e conforto durante ou após o infeliz incidente calamitoso. Permitimo-nos sublinhar a presença no Posto de Comando do Senhor

Secretário de Estado da Administração Interna e do Senhor Deputado Luís Testa e a presença carinhosa de Sua Excelência o Presidente da
República e em visita informal às aldeias e pessoas vitimadas pelo violento incêndio.

A todos o que por omissão involuntária possam não ter sido aqui mencionados apelamos ao bom senso e compreensão e desde já lhes
endereçamos com igual vigor e respeito o nosso muito obrigada e o nosso abraço pela solidariedade prestada.

Agora é tempo de esperança, de reconstrução e de união!
MUITO OBRIGADA
Paços do Concelho de Nisa, 2 de Agosto de 2017.
A Presidente da Câmara,

Maria Idalina Alves Trindade

CMN | Modelo 61

Câmara Municipal de Nisa | Praça do Município – 6050-358 Nisa | Telf.: 245 410 000 | Fax: 245 412 799 | Contribuinte: 506 612 287
e-mail: geral@cm-nisa.pt | www.cm-nisa.pt

