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NASCIMENTO rParte da criança já estava no exterior quando chegaram.

Bombeirosfazem
partoemcasa
TIAGO GRIFF

O
s Bombeiros Municipais
de Taviraassistiram, on-
temdemanhã, aumpar-

toemcasa.Obebénasceusubi-
tamente e não houve tempo
para a mulher ser levada para
umaunidade de saúde. O parto
decorreu“semcomplicações”.

A chamada que chegou às
09h40 de ontem alertava para
uma mulher em trabalho de
parto. Em cerca de três minu-
tos, umaambulânciado INEM,
comdois bombeiros dos Muni-
cipais de Tavira chegou ao
apartamento na rua Silvestre
Falcão,ondeestavaaacontecer
o nascimento. “Deparámo-nos

com a senhora em trabalho de
parto. Játinhaparte dacriança
no exterior e tivemos de facili-
tar afase de expulsão”, descre-
ve ao CM José Pereira, 38 anos,
o bombeiro que assistiuao par-
to,comoapoiocolegaTiagoRi-
beiro, de 28.

O bebé, nas-
c e u “ s e m
c o m p l i c a -
ções”, conta
José Pereira, que fez a limpeza
das vias aéreas do recém-nas-
cido e cortou o cordão umbili-
cal. Só depois chegou um en-
fermeirodoINEM.Amãe,de43
anos, e o filho foramtranspor-
tados parao Hospitalde Faro.

“A mãe estava preocupada,
mas é normal. Mas depois viu-
-se a felicidade na cara dela
quando pegouno filho”, refere
José Pereira, que no ano passa-
dojátinhaassistidooutroparto,
mas desta vez dentro de uma

ambulância,
quando esta-
va a caminho
do hospitalde
Faro.

JáTiagoRibeiroexperimentou
ontem, pela primeira, vez
umasituação do género. “Esta-
va um bocado nervoso, mas
quando vi a criança deu-me
outro ânimo para trabalhar
nestaprofissão”, garante.n

TAVIRA

AMBULÂNCIADEMOROU
APENASTRÊSMINUTOS
ACHEGARÀRESIDÊNCIA

VILA DO BISPO

Protesto
contra
petróleo
uCercade 150 pessoas par-
ticiparamnumnovo protes-
to contraaexploração de gás
e petróleo no Algarve, em
Vila do Bispo. A ação – que
aproveitou a presença no
concelho do secretário de
Estado do Ambiente, Carlos
Martins–napassadaquinta-
-feira,contoucomapresen-
ça de populares de Lagos,
Odeceixe e Aljezur, além de
Vilado Bispo.

Os manifestantes entrega-
ramaogovernanteumacar-
taemque o convidamavisi-
tar um terreno em Aljezur
onde,dizem,“estãoadecor-
rer furos de prospeção que
estão acausar alarme napo-
pulação”. Segundo alegam,
o terreno é propriedade de
Sousa Cintra, que tem uma
licença de concessão para a
prospeção, pesquisa, desen-
volvimento e produção de
petróleo e gás. “Nos últimos
dias, os movimentos de ca-
miões têmsido constantes e
o trabalho de perfuração
fo i re to mado num do s
furos já feitos”, dizem os
manifestantes, emcomuni-
cado ontem enviado à co-
municação social.n J.M.G.

Mais de 150 pessoas no protesto

BREVES

FARO

SEGURANÇA SOCIAL
A jurista Ana Margarida Alves
é a nova diretora do Centro
Distrital de Faro da Seguran-
ça Social, sucedendo no car-
go a Ofélia Ramos, que foi
exonerada no passado do-
mingo, dia 20 de março.

LOULÉ I

JUVENTUDE
A 1.ª Semana da Juventude
do Município de Loulé come-
ça esta terça-feira, no Parque
Municipal. A iniciativa, da au-
tarquia, decorre entre as
14h30 e as 17h30. Inclui artes
circenses, workshops musi-
cais, desportos radicais e um
concerto de bandas juvenis.

LAGOS

DETIDO COM ÁLCOOL
A PSP de Lagos deteve um
homem de 34 anos por con-
dução com excesso de álcool,
depois de se ter despistado. O
acidente ocorreu sexta-feira à
tarde na rua Dr. Joaquim Sa-
cramento Pagarete, dentro da
cidade de Lagos. O condutor
tinha uma taxa de alcoolemia
de 1,33 g/l. Não houve feridos.

LOULÉ II

ARQUIVOS
A próxima conferência do
evento ‘Entre Arquivos’ de-
corre dia 9 de abril, às 15h00,
na Casa da Cultura de Loulé.
Natércia Gouveia, do Arquivo
Regional da Madeira, falará
sobre o serviço educativo em
arquivos.
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1Bombeiros
de Tavira assisti-
ram a parto em
casa2José
Pereira já tinha
participado num
outro parto
3Tiago Ribei-
ro conduz a am-
bulância
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