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ODEMIRA AGRADECE PUBLICAMENTE A TODOS OS QUE COMBATERAM O INCÊNDIO 
 

A Câmara Municipal de Odemira presta homenagem às cerca de 700 pessoas envolvidas nas 

operações de combate ao incêndio que fustigou o concelho de Odemira, freguesia de Sabóia, e 

que durante longos e difíceis dias revelaram grande espirito de entreajuda e abnegação no 

cumprimento da sua missão, seja ela no combate; apoio logístico; planeamento; evacuação; 

apoio de saúde e social; abertura de acessos e aceiros, entre outras ações, tendo contribuído 

de forma decisiva para o sucesso das operações. Neste sentido aprovou um voto de louvor, na 

Reunião da Câmara Municipal de Odemira, que teve lugar no passado dia 19 de agosto de 

2021, e que se transcreve: 

“Reunido a 19 de agosto de 2021, o coletivo da Câmara Municipal de Odemira, deliberou 

atribuir um voto de louvor a cidadãos, corporações de bombeiros, instituições, associações, 

câmara municipais e outras entidades, pelos serviços prestados, pelo empenho, dedicação e 

voluntariosa abnegação no cumprimento das funções que lhe foram confiadas ou do apoio 

que lhes foi solicitado durante o incêndio. 

Independentemente dos agradecimentos transmitidos no teatro de operações, a todos eles, é 

de toda a justiça reconhecer a dedicação e abnegação destas mulheres e destes homens, 

alguns deles funcionários da Câmara Municipal de Odemira, estes últimos reconhecidos por 

todos os outros intervenientes do excelente trabalho e qualidade no apoio à melhor 

performance dos Serviços Municipais de Proteção Civil. 

Neste incêndio, com condições adversas e com um potencial de cenário de grande catástrofe, 

só com o contributo de todos, foi possível reduzir os danos e prejuízos, tendo ainda assim sido 

consumidos mais de 1000 hectares de área ardida. 

A Câmara Municipal de Odemira realça ainda a colaboração e empenho de toda a população, 

principalmente aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra para mitigar este 

incêndio, lamentando os prejuízos que o mesmo causou, e o ferimento grave ocorrido”. 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

 

(José Alberto Guerreiro) 
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