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Homem
sofreu
queimaduras
graves em
explosão
Um homem de 76 anos sofreu
queimaduras consideradas graves, devido a uma explosão ocorrida anteontem numa habitação, localizada na freguesia
de Oliveirinha (no concelho de
Aveiro), em circunstâncias ainda por apurar, como informou
fonte dos Bombeiros-Velhos
de Aveiro, entretanto alertados
para a ocorrência perto das 18
horas.
“Fomos socorrer uma vítima
do sexo masculino com queimaduras de primeiro e segundo grau que estaria a trabalhar,
a fazer uma soldadura, e houve
ali uma pequena explosão”,
disse, à Lusa, o comandante
dos Bombeiros Velhos, Carlos
Pires.
Vítima foi encaminhada
para Coimbra
A vítima foi estabilizada no
local e foi transportada para o
Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra.
O mesmo responsável adiantou, ainda, que a GNR esteve
no local a tentar averiguar qual
foi a provável causa da explosão.
No local, estiveram meios
dos Bombeiros Velhos de Aveiro e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER)
de Aveiro, além da GNR. |

F.Fonseca precisa de ajuda
para apoiar Austrália
Campanha Não ficando indiferente
às consequências causadas pelos incêndios,
a empresa aveirense adopta dois coalas
e quer recuperar os habitats naturais
com a plantação de árvores
Todos os
dias chegam-nos imagens de uma
Austrália que está a ser
fustigada pelos incêndios há já vários meses.
As chamas chegam até
aos 60 metros de altura
e devastam tudo o que
lhes aparece à frente.
São já mais de 10 milhões de hectares ardidos. Cerca de mil milhões
de animais que morreram e os que se salvaram poderão não resistir muito mais tempo
devido à desidratação,
fome e doenças. Sensibilizada para esta
realidade, que “infelizmente, já
não é

novidade”, a empresa aveirense F.Fonseca acaba de lançar uma campanha de solidariedade, para a qual conta com
o apoio da comunidade.

Empresa F.Fonseca,
sediada em Aveiro,
adoptou dois coalas
vítimas dos incêndios
que assolam Austrália
e quer recuperar
os habitats naturais
No âmbito da acção “Vamos
ajudar a Austrália?”, a F.Fonseca adoptou dois jovens coalas - o Paul e a Anwen -, vítimas
dos incêndios e que se encontram no Koala Hospital, sediado em Novas Gales do Sul,
o estado com mais população
do país. “Agora, falta recuperar
os seus habitats e garantir que
tanto eles como o resto dos
animais australianos voltam a
ter comida e casa”, afirma a em-

presa aveirense em comunicado, apelando a todos para
que “nos ajudem a reunir fundos para plantar o máximo de
árvores possível”.
“Sabemos bem o que é ver o
nosso país a arder… anos e
anos de esforço e crescimento
natural desvanecer em minutos. Sentimos na pele. E em
muito menor escala”, acrescenta a mesma nota, que explica que o donativo pode ser
efectuado, por todos os interessados, através da campanha
de “crowdfunding” www.ppl.
pt/causas/ffonseca.
O valor do donativo é da
“quantidade desejada”por parte de quem o efectua, sendo
que um euro equivale a uma
árvore.
Todos os fundos recolhidos
no âmbito desta campanha,
que vigora até ao próximo dia
8 de Fevereiro, serão posteriormente entregues à organização
One Tree Planted. |

