SAUDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE BENAVENTE
COMEMORA 125 ANOS
A Associação dos Bombeiros Voluntários de Benavente comemorou no passado dia
20 de Junho, 125 anos de vida numa cerimónia que teve a honra de contar com a
presença de Sua Excelência o Ministro da Administração Interna, o Juiz Dr. Rui
Pereira e de um conjunto de altas individualidades ligadas à família dos bombeiros e à
Protecção Civil.
Na cerimónia, que decorreu com a dignidade que o momento exigia, foram
distinguidos vários voluntários pela sua dedicação, empenho e espírito de missão.
Bombeiros com e sem farda, porque sem a dedicação dos órgãos sociais, das famílias
dos bombeiros e dirigentes, dos sócios, das autarquias e da população, a vida dos
bombeiros teria sido muito mais difícil ao longo de mais de um século em que
prestaram um serviço imprescindível às populações.
Reunida em sessão ordinária a 29 de Junho de 2010, a Assembleia Municipal de
Benavente saúda todas as mulheres e homens que serviram esta associação
centenária, homenageia os que partiram depois de terem servido esta nobre causa e
louva o espírito de missão, a dedicação e o orgulho de servir dos actuais bombeiros e
órgãos sociais.
Saudamos igualmente o Presidente da Câmara Municipal de Benavente, e nele todo o
Município, pelos bons serviços prestados aos bombeiros do concelho, reconhecidos
de forma unânime por todas as entidades e distinguidos numa justa homenagem em
que o Presidente António José Ganhão recebeu a mais alta distinção da Liga dos
Bombeiros Portugueses – o crachá de ouro.
Benavente, 29 de Junho de 2010.

A Assembleia Municipal de Benavente
Depois de aprovada a saudação, deve ser enviada à direcção e comando dos Bombeiros de Benavente,
Federação Distrital de Bombeiros de Santarém, Governo Civil de Santarém, Autoridade Nacional de
Protecção Civil, Liga dos Bombeiros Portugueses, Ministério da Administração Interna e aos órgãos de
comunicação social.
A presente Moção foi apresentada pelos autarcas da CDU, tendo sido aprovada por unanimidade.
Benavente, 05 de Julho de 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal
-Carlos Alberto Salvador Pernes-

