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O suspeito residia e trabalhava em Proença-a-Nova e tinha passado por duas 
corporações de bombeiros. 

 
A Figueira foi uma das aldeias atingidas pelas chamas. Foto José Furtado/ Reconquista 

Um homem de 46 anos ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido em Proença-a-
Nova pela Polícia Judiciária, por suspeita de ter ateado 16 focos de incêndio naquele 
concelho.  



O suspeito residia e trabalhava em Proença-a-Nova, sendo originário de Codiceira, no 
concelho da Sertã, noticia a Rádio Condestável.  

O suspeito era bombeiro voluntário mas atualmente não estava ao serviço da corporação de 
Proença-a-Nova, informação que foi avançada à rádio pelo comandante Tiago Marques.  

A notícia “apanhou todos de surpresa” e nos bombeiros o momento “é de consternação”, 
assumiu o comandante à emissora de Cernache do Bonjardim.  

O detido já tinha servido na década de 1990 os Bombeiros Voluntários da Sertã, confirmou à 
mesma rádio Alexandre Silva, o comandante daquela corporação. 

A detenção foi anunciada na sexta-feira, dia 16, pela PJ, segundo a qual os incêndios que 
terão sido ateados pelo suspeito ocorreram “nos meses de julho, agosto e setembro do 
corrente ano”. 

“O suspeito, que também é bombeiro voluntário, no referido período de tempo, iniciou 
dezasseis focos de incêndio, tendo ardido uma área total de cerca de um milhão de m2, 
composta por povoamento de pinheiros, eucaliptos, sobreiros e oliveiras”, esclarecem as 
autoridades. 

Segundo a PJ este ano foram identificadas e detidas 72 pessoas pela autoria do crime de 
incêndio florestal. 

Proença-a-Nova foi este mês um dos concelhos mais massacrados pelos incêndios com o fogo 
do dia 7 a consumir 800 hectares de terreno, segundo as contas avançadas pela câmara 
municipal. 

 Já nessa altura o presidente João Lobo afirmava a convicção de “mão criminosa”. Braçal, 
Amoreira, Casalinho, Vale D’Urso, Atalaias e Figueira foram as aldeias mais atingidas. 

 


