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Noticias

De 4 a 20 de agosto
Cale & SangriAgosto – Festival de Rua do Fundão anima ruas
da cidade
Domingo, 6 de agosto
Requalificação do Largo das Placas
Sábado, 5 de agosto
Apresentação do Projeto de Construção do Lar de Idosos do
Alcaide
Domingo, 13 de agosto
Estacionamento proibido no eixo Rua Adolfo Portela - Rotunda
do Espírito Santo
Sábado, 12 de agosto
Fundão assinala Dia Internacional da Juventude
Sábado, 26
Inauguração da ampliação da empresa Beiralacte
Na Caixa de Crédito Agrícola
Conta solidária para apoio às vítimas do incêndio da Serra da
Gardunha
Sábado, 26 de agosto
VII Encontro de Pastores em Alpedrinha
Sexta-feira, 1 de Setembro
Concerto de Rodrigo Pinheiro na Moagem
Sábado, 2 de Setembro
Concerto da Orquestra Municipal do Fundão
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Dia 20 de outubro
Banda norte-americana !!! (Chk Chk Chk) apresenta novo
álbum em outubro no Fundão
Domingo, 10 de Setembro
Triatlo David Vaz no Fundão
Avisos

Contrato de Avença do Dr. Gustavo Duarte

Renovação da Avença relativa à Assessoria Jurídica Especializada – Francisco Manuel Coelho
Ferreira Pimentel, José Manuel Varandas & Associados – Sociedade de Advogados, RL
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Comunicados

Comunicado
Face à dimensão e enorme gravidade do incêndio que decorre na Serra da Gardunha,
a Comissão Municipal de Proteção Civil deliberou, por unanimidade, ativar o Plano de
Emergência Municipal.
Da Comissão Municipal de Proteção Civil fazem parte o Presidente da Câmara
Municipal do Fundão, o Vice-Presidente da Câmara Municipal do Fundão, o
Comandante Operacional Municipal, os Bombeiros Voluntários do Fundão, a GNR, o
Centro Hospitalar Cova da Beira, a Delegada de Saúde do Fundão, o ICNF e o
representante das Juntas de Freguesia do Concelho do Fundão
Com a ativação do Plano pretende-se assegurar a colaboração das várias entidades
intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos afetos ao
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Fundão e uma maior eficácia e

3

eficiência na execução das ordens e procedimentos previamente definidos,
garantindo-se, desta forma, a criação de condições favoráveis à mobilização rápida,
eficiente e coordenada de todos os meios e recursos disponíveis no concelho do
Fundão, bem como de outros meios de reforço que sejam considerados essenciais e
necessários para fazer face à situação de emergência.

Comunicado
O Município do Fundão, num momento em que o estado do incêndio se encontra em
fase de resolução, rescaldo, vigilância e levantamento de prejuízos, vem publicamente
prestar a sua solidariedade a todas as vítimas, às famílias e às empresas afetadas
pelos enormes prejuízos causados pelo incêndio.

Face à dimensão do perímetro ardido e às condições meteorológicas que se vão
registar nos próximos dias, a Comissão Municipal de Proteção Civil determinou a
manutenção da Emergência Municipal.

A autarquia solicitou formalmente ao Governo que fosse decretado o estado de
calamidade pública no sentido de serem assegurados os meios e os recursos
financeiros ao concelho do Fundão.

A Câmara Municipal vem agradecer o imprescindível trabalho de proximidade e de
auxílio levado a cabo pelas Juntas de Freguesia - em particular as mais diretamente
afetadas - pelos bombeiros, por toda a estrutura de proteção civil, pelos cidadãos,
pelas empresas e pelas centenas de voluntários que se disponibilizaram a ajudar
neste período de emergência.
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