Ex.mo Sr. Comandante da Corporação de Bombeiros Voluntários de Odivelas,

A Juventude Popular de Odivelas, juventude partidária afecta aos ideais do CDS-PP no
Concelho de Odivelas, vem prestar a sua mais sentida homenagem ao Bombeiro Voluntário
Gonçalo da Conceição Correia, dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pêra falecido em
combate aos incêndios que deflagraram na Região Centro do País.
Manifestamos em virtude dessa perda humana a nossa solidariedade institucional com todas
as Corporações de Bombeiros do Concelho de Odivelas, não podendo deixar de lamentar
profundamente todas as restantes 63 vítimas mortais da tragédia de Pedrógão.
Aproveitamos a ocasião, para agradecer publicamente pelos serviços prestados à Pátria
Portuguesa a todas as Corporações de Bombeiros do Concelho de Odivelas que estiveram em
combate durante três dias na tentativa de debelar os incêndios de Pedrógão Grande,
Castanheira de Pêra e Góis. O Voluntarismo das vossas Corporações foi essencial para o
sucesso da vossa dupla missão- extinguir um incêndio de grandes dimensões, de
aproximadamente cerca de 20 mil hectares de área ardida; e simultaneamente saírem vivos e
sãos do inferno de chamas que proliferava pelas florestas destes Concelhos do Distrito de
Leiria. O País deve-vos muito em virtude da vossa dedicação e empenho no combate aos
incêndios e a Juventude de Odivelas está-vos muito grata pela forma corajosa e destemida
como lutaram pelo nosso futuro. São para nós um valoroso exemplo de abnegação, serviço
público e trabalho de equipa. A Juventude de Odivelas reconhece o vosso mérito de agir
sempre em prol dos munícipes do nosso Concelho, mas sobretudo em defesa dos portugueses.
O nosso Obrigado não apenas aos reconhecidos Soldados da Paz de Portugal, em particular de
Odivelas, mas sobretudo aos únicos Heróis no combate aos incêndios de Pedrógão e restantes,
a quem devemos exclusivamente o controlo e a extinção do maior incêndio que Portugal já
conheceu e a vida de tantos quanto foi possível salvar mercê da vossa pronta e voluntária
intervenção, sem nada receber em troca a não ser o reconhecimento que a nós, Juventude
Popular de Odivelas, nos cabe agora fazer.

Odivelas, 22 de Junho 2017

João Pedro Galhofo
Presidente da Juventude Popular de Odivelas

