
Menos
incêndios
de grande
dimensão
no país

Ontem ainda foram
registadas 247
ocorrências

O dia de ontem ainda registou
247 ocorrências de fogos flores
tais mas os incêndios de maio
res dimensões foram em menor
número Às 21h a página da Pro
tecção Civil registava apenas
três incêndios de dimensão signi
ficativa em Mirandela Vila Nova
de Paiva e Lousada com este
último já dado como dominado
Em Vila Nova de Paiva o autar
ca José Morgado considerava a
meio da tarde que o combate às
chamas estava consolidado

pela operação que contava com
254 bombeiros apoiados por 82
veículos além de meios aéreos
A situação no país permitiu

que na terça feira terminasse
a missão dos meios aéreos fran

ceses e croatas que ainda apoia
vam os meios nacionais Os três
aviões Canadair franceses e dois
croatas deixaram ontem a base

área de Monte Real Leiria Os
aparelhos franceses estavam em
Portugal desde 22 de Agosto em
resposta a um pedido de ajuda
das autoridades portuguesas
lançado aoMecanismo Europeu
de Protecção Civil devido ao
grande número de incêndios
Em Agosto registaram se 7283
ocorrências 52 do total que
resultaram em 72 284 hectares

ardidos aproximadamente 77
da área consumida pelas cha
mas até à data

No combate aos incêndios este
ano morreram já seis bombei
ros o último umjovemde 19 anos
cujo funeral foi ontem em Car
regal do Sal com a presença de
mais de mil pessoas No funeral
de Bernardo Cardoso estiveram
ainda o ministro da Administra

ção Interna Miguel Macedo e o
presidente da Liga dos Bombei
ros Portugueses Jaime Soares
O Presidente da República Cava
co Silva revelou ontem que falou
com o autarca de Carregai do Sal
para manifestar o seu pesar aos
familiares e à corporação pela
morte dojovem bombeiro EM
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