
Morte de autarca ferido em
incêndio comove freguesia
CONSTERNAÇÀO

MORREUontem o presiden
te da Junta de Freguesia de
Queira no concelhode Vou
zela que se encontrava in
ternado no Hospital de S
João no Porto desde o passa
do dia 23 com queimaduras
em 60 do corpo incluindo
na cara e no couro cabeludo

JoaquimMendes de 63 anos
tentou apagar um incêndio
mas acabou por ser apanha

do pelas chamas que tam
bém consumiram a viatura

propriedade da Junta de Fre
guesia
A notícia foi ontem recebi

da no concelho de Vouzela e

na freguesia de Queira com
grande consternação É um
desfechonãoprevisível rea
giu ao JN o presidente da Câ
mara de Vouzela Teimo An
tunes atendendo a que nos
últimas semanas circulava a

informação de que o estado
de saúde de JoaquimMendes

estava a melhorar após qua
se um mês de internamento

A Câmara Municipal de
Vouzela decidiu decretar um

dia de luto marcado para
quinta feira altura em que
vão realizar se as cerimónias

fúnebres agendadas para as
17 30 horas e presididas pelo
bispo de Viseu D Ilídio
Leandro

Era um autarca corajoso e
determinado nas causas pelas
quais se batia afirmou opre
sidente do município
ATelmoAntunes ogabine

te dopresidente da República
solicitou que em nome de
Cavaco Silva fossem trans
mitidos os sentimentos à fa
mília do autarca

Joaquim Mendes profes

sor era natural de Bodiosa
Viseu apesar de ter casado
em Quintela na freguesia de
Queirã onde residia
Nas últimas eleições foi

eleito nas listas do PS para a
liderar aJunta de Freguesiade
Queirã e voltava a candida
tar se ao lugar nestas eleições
autárquicas
As ações de campanha doPS

e do PSD foramontemcance
ladas e só vão ser retomadas

na próxima sexta feira
Esta é a nona vitima dos in

cêndios florestais depois de
já terem perdido a vida oito
bombeiros entre os quais
quatro no incêndio do Cara
mulo em Tondela distrito
de Viseu
SANDRA FERREIRA
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