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MUNICIPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL 

Presidência 

VOTO DE PESAR 

Pela Tragédia da Estrada entre Borba e Vila Viçosa 

O País foi confrontado com uma nova tragédia rodoviária, numa estrada municipal, que 

faz a ligação rodoviária entre Borba e Vila Viçosa, com a derrocada da estrada e o 

arrastamento de viaturas para um precipício de mais de 100 metros de profundidade. 

Um brutal acidente de proporções ainda indeterminadas, junto a uma escarpa 

provocada por uma pedreira de exploração de mármore, e que levou à morte de um 

número ainda indeterminado dos ocupantes dessas viaturas, que regressavam 

certamente inconscientes do perigo, de mais um dia de trabalho. 

A exploração de pedreiras e seu abandono, conjugado com um inverno mais rigoroso, 

parecem ser causas da derrocada da estrada e torna agora difíceis os esforços que 

estão a ser feitos pelas autoridades para recuperar os corpos das vítimas. 

Particularmente enlutados se encontram os Concelho de Borba e Vila Viçosa, de onde 

as vítimas eram naturais, 

O povo montijense, que acompanha a tragédia pelos órgãos de comunicação social, 

manifesta a sua solidariedade, para com a dor dos que perderam os seus entes 

queridos, e questiona-se sobre como foi possível ter acontecido o que aconteceu 

acerca das causas e acerca das responsabilidades. 
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Assim, a Câmara Municipal do Montijo, reunida em Sessão Ordinária, de 21 de 

novembro de 2018, interpretando como é seu dever nesta hora de luto a solidariedade 

institucional para com os Municípios de Borba e de Vila Viçosa, manifesta um sincero e 

dolorido voto de pesar ao povo de Borba e Vila Viçosa e às famílias enlutadas, 

endereçando a estas as condolências mais sentidas. 

Paços do Concelho de Montijo, 21 de novembro de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal 

j/)rn4/4~ 
Nuno Canta 
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