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V ítor Melo, presidente dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, um dos
palestrantes,mostrou-se bastante crítico no que respeita à estrutura actual do comando nos bombeiros,
sublinhando que “tem que ser revista, para poder fazer o combate real aos fogos, de forma imediata e

eficaz”. Como especialista na matéria, não teve dúvidas em afirmar que a tragédia de Outubro do ano passado
“não foi um fogo natural”.

O prof. João Dinis, director da Confederação Nacional de Agricultura (CNA) e co-fundador do Grupo Céus
Limpos, acentuou que nem tudo tem sido feito para evitar um desastre semelhante no futuro.

“A floresta ficou destruída, e, principalmente, o pinhal agora é “queimado” por pragas e doenças! As mimosas
continuam a prosperar no pós-incêndio. O eucalipto regenera dos velhos troncos ardidos e nas milhares de se-
mentes espalhadas pelo fogo! E, entretanto, o Ministério da Agricultura, e mesmo os municípios mais afectados,
pouco ou nada fazem, para lá das rotinas, para acudir aos desastres que se sucedem na floresta, sendo que a
madeira ardida ficou completamente desvalorizada”.  

No passado dia 5, o Grupo Céus Limpos organizou, na Biblioteca Municipal
de Arganil, em conjunto com a junta de freguesia local, um evento evocativo

da tragédia causada pelo incêndio de 15 Outubro 2017.

J
ean-Louis Janssens, um artista belga que vive
nas redondezas, foi testemunha desse ataque
e relatou o sucedido no café da Lajeosa, que
habitualmente frequenta, e logo a má-nova foi
dada à Anabela.
Mas há muito que os canídeos esfaimados – al-

guns corpulentos, assemelhando-se a lobos, segundo
os relatos de pessoas que já os viram – lançam a per-
turbação no pequeno povoado. Carlos, o “Pelé”, que
ali vive e tem um terreno que cultiva, muito perto da
casa onde Anabela guarda as ovelhas, também se sen-
tiu prejudicado ao verificar que os cães praticamente
destruíram a sua horta. No local, verificámos as pe-
gadas dos animais no chão – por acaso, um deles até
se encontrava nas proximidades, mas logo sumiu, face

á nossa presença. “Soube do que tinha acontecido à
Anabela e decidi telefonar à presidente da junta de
freguesia de Ázere, Isabel Lourenço, contando-lhe o
sucedido. Ela respondeu-me que nada podia fazer,
porque em Tábua não há canis para acolher esses cães
vadios”, referiu-nos o “Pelé”, ainda surpreendido e re-
voltado com a resposta da autarca. “Então, se em vez
de atacarem as ovelhas, como eles rondam diaria-
mente aqui a aldeia, um dia se lançam sobre uma cri-
ança?”, questiona.

A “O Tabuense”, Anabela Cardoso diz contabi-
lizar mais de 500 euros de prejuízo, atendendo a
que as ovelhas mortas estavam prenhas, e natural-
mente tendo em conta o preço do leite que ela vai
deixar de vender e que é recolhido para o fabrico
do queijo da serra.

No curto espaço de um mês, este é o segundo
caso envolvendo canídeos à solta, em Ázere, que
lançam a perturbação nas gentes desta freguesia.
Como relatámos numa anterior edição, um corpu-
lento canídeo infectado com tinha foi encontrado
morto na via pública e o seu cadáver foi lançado
para a ribeira do Covelo, ali ficando durante alguns
dias em cima de uma pedra, até desaparecer de uma
forma misteriosa. Respondendo às suspeitas e críti-
cas dos azerenses de terem sido os serviços ca-
marários os responsáveis pelo sucedido, os
autarcas, tanto da junta de freguesia, como da câ-
mara, argumentaram que havia dois cadáveres de
cães, tentando passar um atestado de estupidez a
este jornal (que relatou o sucedido com provas) e
aos cidadãos que lançaram o alerta.

Alguns dias depois soube-se deste ataque de cães
esfaimados no Espadanal, que se saldou em cinco
ovelhas mortas. Uma situação irremediável e que
poderá vir a agravar-se, pois ficámos agora a saber
que a junta de freguesia lava as mãos do sucedido,
como Pilatos, com o argumento de que... não há canis
em Tábua. Uma situação que se agravou quando ter-
minou o protocolo estabelecido com o canil de Ar-
ganil, onde os cães recolhidos neste concelho eram
albergados e tratados.                      TEXTO/FOTOS:  JOSÉ LEITE

Uma matilha de cães vadios está a lançar o alarme no Espadanal e alguns povoados limítrofes. O ataque a
um rebanho de cerca de 150 ovelhas, da pastora Anabela Cardoso, cifrou-se em cinco animais mortos, 

despedaçados e esventrados na fazenda onde pastavam, situada no vale do Mondego. 

GRUPO CÉUS LIMPOS APRESENTA MAIS PROVAS E INTERROGA

O CRIME NÃO FOI INVESTIGADO! PORQUÊ?

Isabel Pimenta e Maria João Sousa, Conny Kadia (Grupo Céus Limpos-GCL), Presidente da JF Arganil,
João António Travassos Nunes, prof. João Dinís, director da CNA e co-fundador do Grupo Céus Limpos,
e Vitor Melo, presidente dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua Foto: Carlos Amaral

Para o orador, é necessário e urgente delinear e executar “planos de regeneração da floresta tradicional e do
ambiente”, e também executar um “severo controlo do eucalipto e da mimosa” e “isso só pode ser feito – e
pago – pelo Ministério da Agricultura e pelo governo, em estreita colaboração com os municípios e com os
proprietários e produtores florestais.  É tempo de porem as Finanças ao serviço das pessoas e não o contrário,
como tem acontecido !”, sublinhou.

Carlos Amaral apresentou imagens da Cordinha, antes e depois do fogo. Denunciou que tochas grandes,
assemelhando-se a bombas de fogo, caíram no quintal da sua casa, ao lado da fábrica de madeira de Ervedal
da Beira; Isabel Pimenta, do Grupo Céus Limpos, voltou a testemunhar ter visto, em conjunto com familiares,
um avião a sobrevoar a floresta entre Santa Comba Dão e Tábua, na noite de 15 Outubro. “Logo a seguir caíram
pequenas bolas de fogo, tipo pára-quedas, e tudo se incendiou de repente”;  Maria João Sousa, do mesmo
Grupo, afirmou que muitas pessoas viram drones a iniciar fogos, mas “que não querem dar a cara, com medo
de perder o trabalho”. Informações que já tinha prestado numa entrevista à televisão, no decorrer de uma man-
ifestação em Coimbra, que teve lugar no final do ano passado, as quais foram censuradas por aquele canal.

Conny Kadia também sustentou, na sua intervenção, que é muito provável que químicos tenham sido pul-
verizados na atmosfera, antes e durante o fogo, relevando o empenho do Grupo Céus Limpos em divulgar este
testemunho pelas autarquias e pelas várias comissões técnicas independentes do governo. “Analisando o solo
impregnado pelos químicos, isso poderia poderia explicar a proporção alcançada pelas chamas que atingiram
uma altura de trinta metros. Os objectos que foram encontrados nas florestas, bermas das estradas e aldeias
não foram investigados. Porquê? Se foi fogo natural, como sustentou a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital,
“não é preciso investigar nada, disse de forma lamentável”.

No debate com o público foi questionado se “o Estado, na realidade, não estará a provocar uma sabotagem
no combate dos bombeiros, pois as telecomunicações nunca funcionam, quando são precisas”. Ou se tudo se
deveu a uma total desorganização no combate ao incêndio?

Houve quem falasse de “radiação (WiFi)” no incêndio em Oliveira do Hospital, provocando um calor insu-
portável no interior das casas, como também o fenómeno de as árvores arderem de dentro para fora (efeito
micro-onda?). Esta radiação também poderia explicar o facto de as folhas das árvores terem secado naquela
noite sem serem queimadas. Em Vila Chã (Tábua) pessoas contaram que, embora tivessem água para combater
o fogo e o terreno com cultivo estivesse limpo de mato, durante três horas tochas de fogo caíram na aldeia e
nas suas redondezas, e acabaram por ter de fugir. 

Em geral sentiu-se, um ano depois do desastre, muito sofrimento no público, uma grande frustração no
povo, sobre uma Natureza completamente destruída, um caos autêntico na reconstrução das casas de habitação.
Nota-se uma tortura psicológica nas pessoas que acreditavam que a CCDR-Centro, ou as Câmara das regiões
afectadas, ainda cumprissem as suas promessas, mas o abandono continua!

“Estamos pior agora do que há meio ano atrás”, disse João Dinís, abordando o abandono da floresta, a de-
sertificação das aldeias, a falta de apoio social e material.

O presidente da junta de freguesia de Arganil encerrou a noite agradecendo a presença de todos,
achando o tema muito actual e importante, e que deve continuar a ser falado, acentuando que estes
fogos deviam de ser investigados!  O Grupo Céus Limpos agradece a colaboração de todos. Bem
hajam.“Nós somos vítimas. Nós queremos viver aqui”, pode ler-se no manifesto do Grupo Céus Limpos,
um sentido de vida que queremos cumprir.                                           Texto: Conny Kadia (Grupo Céus Limpos)

CÃES VADIOS MATAM CINCO OVELHAS

ALARME 
NO ESPADANAL

Anabela Cardoso perdeu 
cinco ovelhas e tem receio 

de perder ainda mais...

“Pelé” está 
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com a junta  
de freguesia

de Ázere


