ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

CONGRATULAÇÃO
Atuação da Proteção Civil e populações
no temporal de 18 de janeiro
Portugal e a nossa região em particular foram atingidos por um temporal
invulgar com chuva e ventos fortes na madrugada e manhã de 19 de janeiro de
2013. Felizmente não se verificam vítimas, nem feridos graves, mas ficaram
avultados danos materiais e patrimoniais em espaços públicos e privados.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Benavente (SMPCB) registou mais de
120 ocorrências. A maioria foram quedas de árvores nos perímetros urbanos
nacionais (cerca de 70 episódios); queda de postes da EDP e da PT para a via
pública (20 ocorrências) e danos em estruturas.

A Igreja Matriz de Samora Correia, monumento classificado como património
de interesse municipal, sofreu danos na sua cobertura e infiltrações, a
cobertura das Piscinas Municipais de Benavente também foi danificada e a
população perdeu algumas árvores centenárias.

O temporal provocou o corte da energia elétrica, do abastecimento de água e
dos consumidores domésticos (telefone e internet) durante um longo período
do dia de sábado, com prejuízos para os consumidores domésticos, comércio e
indústria.

Estamos convictos que as consequências deste invulgar temporal não foram
mais graves dada a excelente resposta dos serviços de proteção civil
(bombeiros,

GNR,

autoridades

de

saúde,

autarquias,

instituições

de

solidariedade) e das entidades e voluntários envolvidos.
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Segundo o Senhor Comandante do SMPCB foram mobilizados 122 elementos
dos Bombeiros de Samora Correia e Benavente, dos serviços da Câmara, da
GNR, da PT e da EDP e houve uma pronta colaboração dos cidadãos no
desenrolar das operações.

Uma palavra de reconhecimento para as nossas populações pela forma como
colaboraram com as autoridades e pela compreensão manifestada perante as
situações com que se deparam. É nestes momentos que se sente a força da
solidariedade e da união entre as pessoas.

Reunida em Sessão Ordinária a 22 de fevereiro de 2013, a Assembleia
Municipal de Benavente manifesta solidariedade com todas as pessoas
atingidas por este fenómeno natural e expressa um sentido reconhecimento
pelas respostas dadas pelos vários agentes da proteção civil e das restantes
entidades envolvidas.

Benavente, 22 de fevereiro de 2013
Assembleia Municipal de Benavente

Enviada para:









Serviço Municipal de Proteção Civil
Centro Distrital de Operações de Socorro
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Bombeiros Voluntários de Benavente
Bombeiros Voluntários de Samora Correia
Comando do Grupo Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém
Câmara Municipal de Benavente
Juntas de Freguesia do Concelho de Benavente

Presente à I Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada em 22.02.2013. ------------------------------------------Apresentada pelo eleito municipal independente – Nelson Pinheiro da Silva Lopes. ---------------------------------------Aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Benavente, 27 de fevereiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente
- Carlos Alberto Salvador Pernes -
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