
ID Data Hora Freguesia Local Área Detecção Vegetação

1 - 63 27.05.63 16:00 Salamonde Barbeitos 1425m2
Guarda Florestal
(foi avisado) Pinh. Bravos (35 anos)

2 - 63 19.08.63 15:30 Pinheiro
Encosta do
Turio 2500m2 Guarda Florestal espontânea

3 - 63 20.08.63 21:00 Pinheiro
Encosta do
Turio 4000m2 Guarda Florestal espontânea

1 - 64 20.06.64 14:00 Rossas Chã da Cruz 88 árvores, 659 m2

Guarda Florestal
com grupo de
pessoal

Pinus sylvestris (11
anos)

1 - 65 6.01.65 16:30 Anjos Carvalhosa
800m2, mato e vegetação do
sub-bosque

Guarda Florestal
com grupo de
pessoal

Pinus pinaster (25
anos)

2 - 65 28.08.65 19:40 Ruivães
Encosta da
Gandra 100 pinheiros, 2000m2 Guarda Florestal Pinhal (35 anos)

3 - 65 1.09.65 22:00
Ruivães e
Salamonde Saltadouro

120000m2 (até junto da EN
Braga-Chaves)

Guarda Florestal
(foi avisado)

4 - 65 2.09.65 16:00 Vieira do Minho
Parque Florestal
de VM sebe de Cupressus

1 - 67 9.09.67 10:30 Ruivães
Cachadas 
(Espindro)

2ha, queimando alguns carros
de mato em propriedades
particulares duas bouças

2 - 67 10.09.67 14:00 Anjos Candosa 15ha Guarda Florestal
sementeira de Pinus
pinaster

1 - 68 29.01.68 19:00
Ruivães 
(Rossas) Encosta do Fojo

11m2, queimando um pouco
de mato e chamuscando
ligeiramente 5 pequenos
pinheiros

Guarda Florestal
(comunicado pelo
Posto de Vigia)

Pinus sylvestris (8
anos)

1 - 69 29.09.69 20:00 Campos Lamas de Maria
10000m2, queimando cerca de
40 carros de mato

Guarda Florestal
(comunicado pelo
Vigia Florestal) espontânea

2 - 69 6.11.69 13:00 Cantelães

Boco da Lagoa -
Mata da Serra
da Cabreira 3000m2 Guarda Florestal

Sementeira de Pinus
pinaster e radiata (20
anos)

1 - 70 25.07.70 15:00 Salamonde
Montados de
Salamonde 10ha

Guarda Florestal
(foi avisado) mato

Propriedade - Serra da Cabreira
Concelho - Vieira do Minho

1



Origem Extinção Notas
Brigada 
Móvel

Prov. 
Alarme

Recep. 
Alarme

Partida 
Viatura

alguma ponta de cigarro mal apagado,
visto o seu início ter sido junto à
Estrada Nacional Braga-Chaves
ignora-se - presume-se que tenha sido
originado por pastores
ignora-se, presume-se que o fogo tenha
sido originado por pastores

queda de faísca rapidamente dominado

ignora-se

rapidamente extinto,
tendo queimado apenas
um pouco de mato e
vegetação de sub-
bosque

* incluindo 118$90 em
alimentação do pessoal

ignora-se - presume-se que tenha sido
originado por alguma ponta de cigarro
mal apagado, visto no local existir uma
passagem de pé posto

ignora-se

** foram atingidos e
crestados pelo calor das
chamas, 41 pinheiros no
talão 72

ignora-se - presume-se que tenha sido
originado por alguma ponta de cigarro rapidamente extinto

ignora-se - procede-se a averiguações

extinto às 17:00
compareceu a brigada
florestal nº 27

ignora-se - procede-se a investigação;
posto fogo num pouco de mato roçado o
que não resultou incêndio em virtude de
este se encontrar molhado.O fogo foi
posto em 3 sítios separados por poucos
metros, à margem de um caminho.Não
se considera malvadez porque tinha
chovido na véspera

qd o Guarda chegou, tb
chegou uma brigada de
incêndios

ignora-se - admite-se que tenha sido
uma faísca, visto que havia uma
trovoada seca

ignora-se - admite-se que tenha sido
lançado propositadamente por
"malvados", visto existirem dois pontos
distinto perto um do outro (cerca de 20
metros), procede-se a averiguações
ignora-se quem foi o delinquente pelo
que se procede a averiguações
(decreto39.931 de 24 de Novembro de
1954)

apagaram fora do
perímetro para impedir
que o atinja

2



Chegada 
Viatura

Início do
Combate

Início do
Rescaldo

Regresso da
Viatura Km ida Km volta

Material 
Utilizado Outros Notas
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2- 70 30.08.70 13:00 Cantelães
Encosta das
Levandeiras Guarda Florestal giestal

3 - 70 2.10.70 23:00 Ruivães 431 Pinus pinaster; 15000m2 Guarda Florestal

4 - 70 3.11.70 11:30 Vilarchão
Encosta da
Manjenga 30000m2

Guarda Florestal
(comunicado pelo
Vigia Florestal 28)

1 - 71 6.03.71 15:00 Ruivães Toco 5000m2

Guarda Florestal
(comunicado pelo
Vigia do Talefe) mato

2 - 71 10.03.71 15:00 Ruivães Ravina do Toco grandes proporções Guarda Florestal

3 - 71 4.09.71 20:00 Anjos Casulos 125m2 Guarda Florestal pinhal

4 -71 5.09.71 13:45 Ruivães Boente 18ha Guarda Florestal mato

1 - 73 4.09.73 10:00 Vieira do Minho
Serra de
Cantelães

Guarda Florestal
(comunicado pelo
Administrador)

1 - 74 18.04.74 17:00 Pinheiro

Parque de
reserva de caça
no Turio 5760m2

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

plantação e sementeira
de 10 anos

2 - 74 11.11.74 21:00 Anjos

Encosta da
Cabana dos
Anjos 40ha Guarda Florestal

plantação mista com 30
anos

1 - 75 24.07.75 14:00
Anjos (alastrou
a outras) Lobazes 916ha e 2000m2

Guarda Florestal
(foi avisado por
rádio)

Sementeira e plantação
de idades variadas

2 - 75 11.08.75 16:00

Ruivães 
(alastrou a
outras) 887ha + 3500m2 Guarda Florestal

Sementeira e plantação
de idades variadas e
área de mato

3 - 75 27.08.75 1:00 Ruivães Espindro 350ha + 6000m2

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Sementeira e plantação
de idades variadas e
área de mato
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ignora-se quem foi o delinquente pelo
que se procede a averiguações
(decreto39.931 de 24 de Novembro de
1954) -presume-se ter sido um qualquer
individuo da freguesia de Cantelães
interessado pela pastagem dos animais

fogo lançado
criminosamente num
giestal; fogo atacado por
uma brigada de
incêndios e por pessoal

ignora-se - procede-se a averiguações,
mas como o fogo foi lançado verificou-
se acto criminoso (posto por malvados)

*** os 2128$00 fazem
parte dos 5878$00

ignora-se - procede-se a averiguações

ignora-se - presume-se que tenha sido
originado por pastores por descuido

ignora-se - procede-se a averiguações.
Atribui-se a acto criminoso.

atingiu grandes
proporções

faísca
rápida intervenção de
populares

no pinhal devido à
rápida intervenção de
um grupo de pessoal da
freguesia

descarga eléctrica
extinto sem atingir o
arvoredo

ignora-se - procede-se a averiguações

extinto pelas 22 horas e
o rescaldo terminou no
dia 5 pelas 11 horas

qualquer ponta de cigarro ou fósforo
tivesse sido lançado no mato
inadvertidamente

extinto e feito o rescaldo 
pelas 19 horas

compareceram brigadas
de incêndio da Adm.
Florestal de VM e de
Cab. Basto e a
Corporação de Bomb.
Volut. De VM; o
arvoredo não ficou
totalmente destruido por
o mato ter sido roçado e
as espécies serem
resistentes ao fogo

lançado criminosamente extinto dia 12 pelas 7:00

combateram o fogo uma
brigada de incêndios e
pessoal das freguesias
vizinhas

ignora-se - procede-se a averiguações

extinto no dia 29 e o
rescaldo terminou pelas
16:00 do dia 31

combateram o fogo
diversas brigadas de
incêndios, dezenas de
populares e militares do
Regimento de Infantaria
nº 8 de Braga

ignora-se - procede-se a averiguações

extinto no dia 13 e o
rescaldo terminou pelas
13:00 do dia 15

combateram o fogo
diversas brigadas de
incêndios, dezenas de
populares

ignora-se - procede-se a averiguações

extinto no dia 29 e o
rescaldo terminou pelas
18:00 do dia 31

combateram o fogo a
brigada de incêndios dos
Serv. Flor. De VM, Cab.
Basto e Amarante e
pessoal das freguesias
vizinhas
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4 - 75 9.09.75 16:00 Campos 53ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
rádio)

Plantação mista de 25
anos

1 - 76 2.01.76 10:00 Salamonde Escalheiro 3600m2 Guarda Florestal
Pinus pinaster de 40
anos

1 - 78 24.07.78 15:00 Salamonde Escalheiro 4000 m2 Guarda Florestal
Plantação de Pinus
pinaster 50 anos

2 - 78 12.08.78 16:00 Salamonde Escalheiro 2500 m2 Guarda Florestal
Plantação de Pinus
pinaster 50 anos

3 - 78 15.08.78 15:00 Ruivães
Outeiro de
Pucaros 3000 m2 Guarda Florestal

Plantação de Pinus
pinaster 50 anos

4 - 78 15.08.78 11:00 Ruivães Ponte da Mua 3000 m2 Guarda Florestal
Plantação de Pinus
pinaster 50 anos

5 - 78 20.08.78 19:00 Salamonde Porto de Porcas 10000 m2 Guarda Florestal
Plantação de Pinus
pinaster 50 anos

6 - 78 12.09.78 11:00 Ruivães Castelo Porto
2500 m2 de sementeira de
Pinus pinaster Guarda Florestal

Sementeira expontânea
de Pinus pinaster com 6 
anos
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ignora-se - procede-se a averiguações

extinto no dia 10 pelas
8:00 e o rescaldo
terminou no dia 12 de
Setembro

compareceram brigadas
de incêndio da Adm.
Florestal de VM e de
Cab. Basto e diverso
pessoal das povoações
vizinhas

alguma ponta de cigarro mal apagado extinto no mesmo dia
apenas pelo Guarda
Florestal

alguma ponta de cigarro mal apagado,
não se verificando portanto acto
criminoso (procedendo-se às necessárias
averiguações não foipossivel descobrir a
causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 24 pelas
21:00 e o rescaldo
terminou na manhã do
dia seguinte

quando o Guarda
Florestal chegou ao
local, já dois individuos
combatiam o incêndio.
Compareceu a brigada
de incêndio da Adm.
Florestal de VM

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não
foipossivel descobrir a causa ou o autor
do incêndio, tendo-se dado
conhecimento da ocorrência à
autoridade p

extinto no dia 12 pelas
20:00 e o rescaldo
terminou no dia 14

compareceu a brigada de
incêndio da Adm.
Florestal de VM

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não
foipossivel descobrir a causa ou o autor
do incêndio, tendo-se dado
conhecimento da ocorrência à
autoridade p

extinto no dia 15 pelas
16:30 e o rescaldo
terminou no dia 16

compareceu a brigada de
incêndio da Adm.
Florestal de VM

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não
foipossivel descobrir a causa ou o autor
do incêndio, tendo-se dado
conhecimento da ocorrência à
autoridade p

extinto no dia 15 pelas
13:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia,
pelas 16:00

Guarda Florestal com
pessoal jornaleiro que
apareceu e o rescaldo
ficou a cargo da Brigada
de incêndio da Adm.
Florestal de VM

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não
foipossivel descobrir a causa ou o autor
do incêndio, tendo-se dado
conhecimento da ocorrência à
autoridade p

extinto no dia 20 pelas
21:00 e o rescaldo
terminou no dia 22,
pelas 16:00

compareceu a brigada de
incêndio da Adm.
Florestal de VM e
pessoal jornaleiro

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade 

extinto no dia 12 pelas
14:00

Guarda Florestal com
pessoal
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7 - 78 21.09.78 18:00 Ruivães Novais

107,5ha - Talhão 76+62: 70ha
não arborizado; Talhão 77:
30,5ha Guarda Florestal Mato

8 - 78 29.09.78 14:00 Campos

7,5ha - Talhão 11: 2ha de
plantação e 0,5ha de mato;
Talhão 12: 2ha de mato e
0,5ha de arborização; Talhão
15: 2ha de mato e 0,5ha de
arborização Guarda Florestal

Plantação mista e mato,
de 20 anos

9 - 78 4.10.78 19:00 Ruivães Gavião
4ha de arborização com
carvalhos de 18 anos Guarda Florestal

Plantação de carvalhos
com 18 anos

1 - 79 8.05.79 17:00 Salamonde

Porto de Porcas
ou Outeiro dos
Pucaros 20000m2 Pinus pinaster Guarda Florestal

Sementeira de Pinus
pinaster com 50 anos

2 - 79 22.06.79 9:00 Vieira do Minho 1500 m2 Guarda Florestal
Sementeira de Pinus
pinaster com 8 anos

3 - 79 19.08.79 23:00 Vilar Chão Vilarchão 4ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Sementeira de Pinhal
bravo de 50 anos

4 - 79 27.08.79 2:00 Vilar Chão Vilarchão 10ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Pinhal bravo de 50
anos

5 - 79 27.08.79 18:00 Campos

99ha (Talhão 13: 34ha de
mato; Talhão 17: 10ha de
arborização - 5ha dePinus
pinaster e 5ha de Pinus
sylvestris- e 23ha de mato;
Talhão 18:32ha de mato). No
Aut. De Ocorrência só
constam 69ha Guarda Florestal

Plantação de Pinus
pinaster e Pinus
sylvestris com 18 anos
e mato
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pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade 

extinto no dia 21 pelas
24:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
19

Guarda Florestal com
pessoal particular , a
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM e
outro pessoal.

procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 29 pelas
18:00 e o rescaldo
terminou no dia 30 às
15:00

Guarda Florestal com
pessoal e brigada de
incêndio da Adm.
Florestal de VM

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade 

extinto no dia 5 pelas
2:00 e o rescaldo
terminou no dia 6 às
8:00

Guarda Florestal com
pessoal que apareceu. O
rescaldo foi feito pela
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM e
pessoal eventual

alguma ponta de cigarro mal apagado

extinto no dia 8 pelas
19:30 e o rescaldo
terminou pouco depois

quando chegou ao local
já combatiam o incêndio
alguns individuos e o
Mestre Florestal.
Posteriormente chegou a
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM
que procedeu ao
rescaldo 29

Adm. 
Florest. 16:30 16:45

alguma ponta de cigarro mal apagado extinto 1/2 hora depois

Guarda Florestal e 3
Jornaleiros. Qd. Chegou
o Sr. Administrador e
outro pessoal, já o
incêndio estava extinto

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade 

extinto no dia 20 pelas
18:00 e o rescaldo e
vigilância terminou no
dia 21

Guarda Florestal,
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM,
o Sr. Administrador e
outro pessoal 29

Adm. 
Florest. 22:00 22:30

pela forma como o fogo se desenrolou,
pode ser acto criminoso, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade 

extinto no dia 27 pelas
9:00 e o rescaldo
terminou no dia 28,
pelas 18:00

Guarda Florestal,
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de CB e
pessoal particular da
localidade

procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 27 pelas
24:00 e o rescaldo
terminou no dia 29,
pelas 17:00

Guarda Florestal,
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM 29 17:30 18:00
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17:15 17:30 18:30 20:30 15 15
Enxadas, Foices
e Bastões

23:00 23:10 6:30 (dia 20) 14:00 20 20

Motobomba, 
mangueiras, 
agulheta, 
enxadas, Foices e
Bastões

19:00 19:20 6:00 (dia 28) 14:00 17 17

Motobomba, 
mangueiras, 
agulheta, 
enxadas, Foices e
Bastões
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6 - 79 2.12.79 18:00 Rossas Vilarchão

4,5ha (Talhão 30: 4ha com
sementeira de pinheiro bravo
com 14 anos; Talhão 34: 0,5ha
com sementeira de pinheiro
bravo com 14 anos) Guarda Florestal

Sementeira de pinheiro
bravo com 14 anos

1 - 80 8.01.80 19:00 Ruivães
Encosta de
Lares 3ha Guarda Florestal Mato

2 - 80 13.01.80 16:30 Salamonde 1ha Guarda Florestal
Pinheiro bravo com 53
anos

3 - 80 16.03.80 19:00 Rossas Agra
6ha (Talhão 30: 4ha; Talhão
34: 2ha)

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Sementeira de pinheiro
bravo com 14 anos

4 - 80 12.09.80 20:00 Ruivães
Cantão de
Zebral 140ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone pela sede
da Administração) Mato

5 - 80 12.12.80 20:00 Anjos Cantão de Anjos 1,5ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone pela sede
da Administração)

Sementeira de pinheiro
bravo com 11 anos

1 - 81 3.01.81 18:00 Ruivães

6ha (Talhão 11: 3ha com
mato; Talhão 42: 3ha com
mato) Guarda Florestal Mato

2 - 81 11.01.81 1:00 Pinheiro Chãs da Gandra

3,2Ha (Talhão118: 2000m2
sementeira de pinheiro bravo
com 4 anos e 2ha com mato;
Talhão 119: 1ha com mato)

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Sementeira de pinheiro
bravo e mato

3 - 81 11.01.81 17:00 Anjos Eirinhas 1,5ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Pinheiro bravo com 30
anos

4 - 81 11.01.81 19:00 Ruivães Gavião 2ha Guarda Florestal Mato

5 - 81 30.01.81 16:00 Campos 1ha Guarda Florestal Mato

6 - 81 31.01.81 0:30 Ruivães Toco 1ha

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone) Mato
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pela forma como o fogo se desenrolou
(lançado em 3 locais diferentes), pode
ser acto criminoso, pelo que se procede
a averiguações (procedendo-se às
necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conheci

extinto no dia 2 pelas
22:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM 29

Adm. 
Florest. 19:00 19:30

Atribui a fogo posto, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 9 pelas
22:00

Guarda Florestal com
alguns jornaleiros

procede-se a averiguações
extinto no dia 13 pelas
17:30

Guarda Florestal com a
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM 29 17:00 17:20

Atribui a fogo posto, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 16 pelas
21:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
16, pelas 22:00

Guarda Florestal com
jornaleiros eventuais e
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de VM

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 15 pelas
17:00 e o rescaldo
terminou no dia 18

Guarda Florestal com
alguns jornaleiros, com
as brigadas de incêndio
da Adm. Florestal de
Viana do Castelo, Ponte
de Lima e VM (só
compareceu no dia 13
visto estar a combater
um incêndio em
Cabeceiras de Basto) 28; 29; 29

Vigia 29;
Adm. 
Florest.; 
Adm. 
Florest.

20:30 (dia
12); 13:00
(dia 13);
14:30 (dia
14)

20:35 (dia
12); 13:30
(dia 13);
15:00 (dia
14)

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 12 pelas
24:00 e o rescaldo
terminou no dia 18

Guarada Florestal na
companhia de mais 2
Guardas Florestais.
Quando chegou a
brigada de incêndio da
Adm. Florestal de CB,
já não foi necessário.

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 4 pelas
2:00 e o rescaldo
terminou no dia 4, pelas
14:00

alguns jornaleiros, com
a brigada de incêndios
da Adm. Florestal de
VM

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 11 pelas
5:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios da
Adm. Florestal de VM 29 1:00 1:30

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 11 pelas
22:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios da
Adm. Florestal de VM 29 17:00 17:30

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 11 pelas
22:00

Guarda Florestal com
alguns jornaleiros

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 30 pelas
19:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
30, pelas20:50

Guarda Florestal com
alguns jornaleiros

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 31 pelas
3:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios da
Adm. Florestal de VM 29

Telf. 
Particular 0:15 1:00
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20:30 21:00 23:00 1:00 (dia 3) 20 20
Enxadas, Foices
e Batedoures

18:00 18:00 19:00 12 12
Enxadas, foices e
bastões

23:15 (dia 12);
14:30 (dia 13);
17:00 (dia 14)

23:35 (dia 12);
14:40 (dia 13);
17:20 (dia 14)

1:08 (dia 13);
20:00 (dia 13);
7:00 (dia 15)

7:30 (dia 13);
1:00 (dia 14);
10:00 (dia 15)

129; 23;
28

129; 23;
28

Rádio portátil,
foices, enxadas,
ramos e malhos.
Enxadas, foices e
bastões. 
Enxadas, foices,
batedoures, 
motobomba, 
mangueiras, 
agulheta

Foram 3 as
brigadas a
combater o
incêndio.

2:00 2:15 5:30 7 7
Enxadas, foices e
bastões

18:00 18:15 22:30 15 15
Enxadas, foices e
bastões

1:30 2:45 3:30 17 17
Enxadas, foices e
bastões
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7 - 81 31.01.81 21:00 Anjos
?? (Particular: ??; Talhão 66:
15ha) Guarda Florestal

Arborização de
pinheiro bravo e
silvestris com 30 anos)

8 - 81 1.02.81 16:00 Ruivães 1ha Guarda Florestal Mato

9 - 81 8.02.81 7:00 Anjos Guarda Florestal

10 - 81 8.02.81 17:00 Ruivães
2ha (Talhão 41: 1ha; Talhão
42: 1ha) Guarda Florestal Mato

11 - 81 14.02.81 18:00 Ruivães

4ha (Talhão 8: 2ha com mato;
Talhão 41: 1ha Pinus laricio
com 30 anos; Talhão 48: 1ha
com mato) Guarda Florestal

Pinus laricio com 30
anos e mato

12 - 81 15.02.81 19:00 Ruivães 1ha Guarda Florestal Mato

13 - 81 10.03.81 14:00 Ruivães
10ha (Talhão 6: 2ha ; Talhão
7: 6ha ; Talhão 12: 2ha Guarda Florestal Mato

14 - 81 28.06.04 14:00 Campos 200m2

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Pinheiro larício com 23
anos

15 - 81 30.06.81 16:00 Ruivães 800m2 Guarda Florestal Mato

16 - 81 11.08.81 8:00 Ruivães
Cantão de
Campos

32,5ha (Talhão 6: 20ha com
mato; Talhão 11: 0,5ha com
plantação mista com 25 anos e
12ha com mato)

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Plantação mista com 25
anos e mato

17 - 81 12.08.81 1:00 Ruivães
Cantão de
Zebral

191ha (Talhão 38: 20ha de
carvalhos expontâneos e 3ha
de Pinus sylvestris com 45
anos; Talhão 39: 37ha de
carvalhos expontâneos;
Talhão 41: 20ha de plantação
de Pinus sylvestres com 31 e
45 anos; Talhão 42: 3ha de
plantação mista com 25 anos e
43ha de mat

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Carvalhos expontâneos, 
Pinus Sylvestris com
31 e 45 anos, plantação
mista com25 anos e
mato
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Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 1 pelas
4:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
1, pelas 10:00

Guarda Florestal com
alguns jornaleiros, com
a brigada de incêndios
da Adm. Florestal de
VM 29 Telf. Adm. 21:00 21:15

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 1 pelas
19:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
1, pelas 20:50

Guarda Florestal com 2
jornaleiros, com a
brigada de incêndios da
Adm. Florestal de VM 29

Telf. 
Particular 16:10 16:40

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 8 pelas
12:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios da
Adm. Florestal de VM 29

Telf. 
Particular 6:30 7:00

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 8 pelas
22:00

Guarda Florestal com 25
jornaleiros

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 15 pelas
4:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
15, pelas 11:00

Guarda Florestal com
diversos jornaleiros

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 15 pelas
24:00

Guarda Florestal com
alguns jornaleiros, com
a brigada de incêndios
da Adm. Florestal de 29

Telf. 
Particular 19:00 19:20

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 10 pelas
21:00

Guarda Florestal com
diversos jornaleiros

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 28 pelas
17:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
28, pelas 19:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29 14:20 14:25

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 30 pelas
20:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29

Posto de
Vigia nº 29 16:15 16:20

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 11 pelas
17:00 e o rescaldo
terminou no dia 13

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29

Adm. 
Florestal 8:30 9:00

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 14 pelas
20:00 e o rescaldo
terminou no dia 16

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios de
VM, Amarante e Arcos
de Valdevez e as
brigadas de
Helicopetros de Vila
Real e Viana do Castelo 29; 29; 22; ??
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22:00 22:20 5:00 (dia 1) 9:30 (dia 1) 17 17
Enxadas, foices e
bastões

17:00 17:30 19:30 20:50 15 15
Enxadas, foices e
bastões

8:00 8:20 12:00 12:30 15 15
Enxadas, foices e
bastões

Este inc. foi em
propriedades 
particulares

20:00 20:45 22:30 0:30 (dia 16)
Enxadas, foices e
bastões

15:00 15:10 18:00 21:00 18 18

Enxadas, foices e
bastões, 
motobomba, 
mangueiras, 
agulheta

17:00 17:20 18:30 20:00
Enxadas, foices e
bastões

10:00 10:00 17:30 24:00:00 20 20

Enxadas, foices e
bastões, 
motobomba, 
mangueiras, 
agulheta

Nota da brigada
29 no dia 12: os
bombeiros não
foram avisados
por não serem
necessários
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18 - 81 13.08.81 16:00 Campos
Cantão de
Campos

153ha (Talhão 5: 23ha de
plantação mista com 30 e 45
anos; Talhão 10: 32ha de
plantação mista com 31 e 36
ano; Talhão 11: 23ha de
plantação mista com 25 e 33
anos; Talhão 12: 5ha de mato;
Talhão 14: 3ha de plantação
de Pinus sylvestris e
sementeira de Pin

Guarda Florestal
(foi avisado via
rádio pelo Vigía 29)

99ha Arborização de
diversas espécies
(plantação mista;
plantação de Pinus
sylvestris e sementeira
de Pinheiro bravo);
54ha mato.

19 - 81# 13.08.81 10:00 Ruivães Salamonde

374ha (Talhão 72: 2ha de
mato; Talhão 73: 35ha mato;
Talhão 74: 4ha de mato e 36ha
de pinhal bravo com 54 anos;
Talhão 75: 12ha de pinhal
bravo com 54 anos; Talhão
77: 4ha de pinhal bravo com
54 anos e 8ha com plantação
com 30 anos; Talhão 78: 20ha
pinhal

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Mato, pinhal bravo
com 54 anos, plantação
com 30 anos, plantação
mista com 30 anos e
sementeira de pinheiro
bravo com 5 anos

20 - 81# 3.09.81 19:00 Anjos
Cantão dos
Anjos

159ha (Talhão 26: 25ha de
plantação de pinheiro laricio -
Fundo de Fomento de 1981 - ;
Talhão 51: 15ha com
plantação de pinheiro laricio -
Fundo de Fomento de 1981 -;
Talhão 55:25ha de mato;
Talhão 56: 25ha com
plantação mista com 1 ano;
Talhão 62: 35ha d

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Plantação de pinheiro
laricio - Fundo de
Fomento de 1981 - ,
plantação de pinheiro
laricio - Fundo de
Fomento de 1981 -,
plantação mista com 1
ano, plantação de
pinheiro laricio de 1
ano, mato

21 - 81 4.09.81 10:00 Anjos
Cantão dos
Anjos

10ha de pinhal bravo e
sylvestre com 42 anos

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Pinhal bravo e
sylvestre com 42 anos

1 - 82 23.03.82 19:00 Rossas Agra
10ha plantação mista de
diversas idades

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Plantação mista de
diversas idades

2 - 82 1.06.82 18:00 Anjos
0,5ha plantação de pinheiro
bravo de 45 anos Guarda Florestal

Plantação de pinheiro
bravo de 45 anos

3 - 82 25.07.82 19:00 Pinheiro 1ha de mato

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone) mato
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Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 14 pelas
2:00 e o rescaldo
terminou no dia 17

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios de
VM, pessoal eventual, a
brigada de incêndios de
CB e as brigadas de
Helicopetros de Vila
Real (4 homens) e Viana
do Castelo (4 homens e
1 Guarda). 29

Posto de
Vigia 16:30 16:30

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 13 pelas
23:00 e o rescaldo
terminou no dia 17

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios de
VM, pessoal eventual,
os bombeiros
voluntários de Vieira do
Minho e 24 militares da
Guarnição militar de
Braga.

Posto de
Vigia 10:45 10:50

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 4 pelas
4:00 e o rescaldo
terminou no dia 6

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios de
VM 29

Posto de
Vigia 19:45 20:15

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 4 pelas
22:00 e o rescaldo
terminou no dia 7

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios de
VM, pessoal eventual,
bombeiros voluntários
de VM e brigada do
Parque Nacional 29, 29

Posto de
Vigia, Adm.
Florestal

10:20 (dia
4)

10:20 (dia
4), 7:00 (dia
5)

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações
(procedendo-se às necessárias
averiguações não foi possivel descobrir
a causa ou o autor do incêndio, tendo-se
dado conhecimento da ocorrência à
autoridade policial)

extinto no dia 24 pela
1:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
24 às 3:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29 Telefone 19:00 19:20

Faísca

extinto no dia 1 pelas
22:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
1 às 24:00

Guarda Florestal com 6
jornaleiros

Atribui o fogo a acto criminoso, pelo
que se procede a averiguações

extinto no dia 25 pelas
21:00 e o rescaldo
terminou no dia 26 às
18:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios de
VM, pessoal eventual
(rescaldo) e bombeiros
voluntários de VM 29

Adm. 
Florestal 19:00 19:15
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17:00 17:30 21:00 12:00 (dia 14) 20 20

Enxadas, foices,
bastões e
extintores

Nota da brigada
29 no dia 13: os
bombeiros não
foram 
requisitados 
porque andavam
a combater o
incêndio de
Salamonde

11:30 11:30 20:00 13:00 (dia 14) 15 15

Enxadas, foices,
bastões e
extintores

Bombeiros de VM
(Chegada às 18h, saída
às 20h com 7
elementos); Militares
(Chegada: 15h, saída às
19h30 com 24
elementos)

21:20 21:30 6:30 (dia 4) 11:00 (dia 4) 20 20
Enxadas, foices,
bastões

A brigada regressou
deste incêndio para o
incêndio de Vilarchão

Nota da brigada
29: "Os
bombeiros não
foram 
requisitados por
não serem
necessários"

10:35 (dia 4),
7:30 (dia 5) 10:35 (dia 4)

19:00 (dia 4),
7:40 (dia 5)

22:30 (dia 4),
19:00 (dia 5) 13, 13 13, 13

Enxadas, foices,
bastões; 
Enxadas, foices,
batedores, 
motobombas, 
agulhetas e
mangueiras

Bombeiros de VM
(Chegada às 16h, saída
às 19h30 com 7
elementos); Brigada do
Parque (Chegada:
4h20, saída às 7h30 do
dia 5); No dia 5 só se
procedeu ao rescaldo
com água

Nota da brigada
29 (dia 5): "Os
bombeiros não
foram 
requisitados por
não serem
necessários"

20:00 20:00 1:00 (dia 24) 3:00 (dia 24)
Enxadas, foices,
bastões

19:30 19:30 20:30 22:00 10 10
Enxadas, foices,
bastões

BVVM - 6 elementos;
Brigada 29 - 18
elementos
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4 - 82
9.08.82 
(9.09.82) 18:00 Ruivães 2ha de mato

Guarda Florestal
(foi avisado pelo
vigia 29) Mato

5 - 82 16.09.82 10:00 Ruivães 2000 m2 de mato

Guarda Florestal
(foi avisado pelo
rádio) Mato

6 - 82 17.09.82 9:30 Ruivães

Próximo da
Casa do Guarda
de Salamonde 20ha de mato Guarda Florestal Mato

1 - 83 25.08.83 21:00 Ruivães Chã de Louzas
2000m2 de plantação de
pinheiro larício, com 1 ano

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Plantação de pinheiro
larício, com 1 ano

1 -  84 4.03.84 19:00 Ruivães 5000m2 de mato

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone) Mato

2 - 84 7.03.84 13:00 Campos 2000m2 de mato

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone) Mato

3 - 84 7.03.84 14:30 Ruivães

6ha (3ha de mato e algumas
árvores dispersas com 24
anos; 3ha com plantação do
Fundo de Fomento, com um
ano) Guarda Florestal Mato e plantação

4 - 84 9.03.84 15:30 Vilarchão
5ha (50ha)de sementeira com
2 anos de regeneração natural Guarda Florestal

Sementeira de
regeneração natural

5 - 84 10.03.84 1:00 Vilarchão 1,5ha com pinhal de 53 anos

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone) Pinhal de 53 anos

6 - 84 11.03.84 19:00 Ruivães
1ha de mato e carvalhos
dispersos com 28 anos

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Mato e carvalhos
dispersos com 28 anos
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Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 9 pelas
23:30 e o rescaldo
terminou no dia 10 às
18:00

Guarda Florestal com 39
jornaleiros Vigia 29 18:00 18:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 16 pelas
11:00 e o rescaldo
terminou no dia 16 às
15:45

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29
(com 13 elementos) 29 Vigia 29 10:00 10:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 17 pelas
????? e o rescaldo
terminou no dia 17 às
15:00

pessoal permanente do
Parque Florestal e BV
de Vieira do Minho (não
chegaram a actuar,
porque quando
chegaram já se tinha
dodo o incêndio como
extinto)

Posto de
Vigia 9:30 11:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 25 pelas
23:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
25 às 24:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29 28 Vigia 21:00 21:15

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 4 pelas
21:15

Guarda Florestal com a
brigada da
Administração 29

Adm. 
Florestal 19:15 19:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 7 pelas
14:30

Guarda Florestal com a
brigada da
Administração 29

Adm. 
Florestal 13:00 13:10

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 7 pelas
18:00

Guarda Florestal com a
brigada da
Administração 29

Adm. 
Florestal 14:40 14:45

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 9 pelas
20:00

Guarda Florestal com a
brigada dos Serviços 29

Adm. 
Florestal 15:30 15:35

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 10 pelas
3:30 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
10 às 10:00

Guarda Florestal com a
brigada dos Serviços 29

Adm. 
Florestal 1:00 1:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 11 pelas
22:00

Guarda Florestal com a
brigada dos Serviços 29

Adm. 
Florestal 19:20 19:35
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19:00 19:00 23:30 23:30
Enxadas, foices,
bastões

Não actuaram as
brigadas por andarem a
combater outros
incêndios

10:15 10:15 11:00 15:45 10 10

bastões, 
Tanques, boto-
bombas e
acessórios, 6
lanços de
mangueira de 60

11:20 10:00 ??? 14:30 15:00 Enxadas, foices

Não actuou a brigada
29 por andar noutros
incêndios

22:45 22:50 23:30 24:00:00
Bastões e
enxadas

20:30 20:35 22:15 30 30
Enxadas, foices,
bastedores

Os bombeiros não
compareceram por não
serem necessários

14:10 14:15 14:40 20 20
Enxadas e
bastões

Os bombeiros não
compareceram por não
serem necessários

14:50 15:30 19:40 15 15
Enxadas e
bastões

Os bombeiros não
compareceram por não
serem necessários

16:00 16:05 20 10 10
Enxadas, foices,
bastões

Compareceram os
Bombeiros de V.
Minho com 4
elementos

2:45 2:48 6:30 11:30 10 10

Enxadas, foices,
bastões, 8 lanços
de mangueiras de
60 e 5 lanços de
45, motobomba e
agulheta

Os bombeiros não
compareceram por não
serem necessários

20:15 20:35 22:00 15 15
Enxadas, foices,
bastões

Os bombeiros não
compareceram por não
serem necessários
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7 - 84 12.03.84 13:20 Rossas

15ha de plantação mista e
sementeira com idade entre os
20 e os 35 anos

Guarda Florestal
(foi avisado pelo
vigia 29)

Plantação mista e
sementeira com idade
entre os 20 e os 35
anos

8 - 84 19.04.84 19:00
Vilarchão, 
Ruivães 60ha de mato Guarda Florestal Mato

9 - 84 21.04.84 10:00 Ruivães

4ha (Perímetro: 2ha de mato;
particular: 2ha com pinhal
entre 10 e 30 anos)

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Mato e pinhal entre 10
e 30 anos

10 - 84 11.08.84 16:15 Anjos

130ha e 1000m2 (particular:
130ha com pinhal bravo,
carvalhos e eucaliptos de
diversas idades; 1000m2: com
mato e pinhal bravo com 17
anos)

Guarda Florestal
(foi avisado por
rádio)

Pinhal bravo, carvalhos
e eucaliptos de diversas
idades; mato e pinhal
bravo com 17 anos

11 - 84 14.08.84 17:45 Anjos

3ha (2ha de mato e 1ha de
sementeira de pinhal bravo de
30 anos)

Guarda Florestal
(foi avisado por
rádio)

Mato e de sementeira
de pinhal bravo de 30
anos

12 - 84 18.08.84 7:00 Ruivães

1,5ha (0,5ha no perímetro -
mato; 1ha no particular -
castanheiros, carvalhos e
penheiros bravos de diferentes
idades)

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone)

Mato, castanheiros,
carvalhos e penheiros
bravos de diferentes
idades

13 - 84 19.08.84 16:30 Vilarchão 80ha com mato

Guarda Florestal
(foi avisado por
rádio) Mato

14 - 84 5.09.84 19:30 Ruivães 0,5ha com mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) mato

15 - 84 8.09.84 21:30 Ruivães 10ha com mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) quando ia para
um incêndio no PF
Sabadia Mato

16 - 84 9.09.84 19:30 Ruivães Zebral
2ha de mato e carvalhos
velhos

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato e Carvalhos
velhos

17 - 84 10.09.84 3:00 Vilarchão

100m2 com mato (PF) e 1ha
com pinheiro bravo e
eucalipto de 25 anos

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato, pinheiro bravo e
eucalipto de 25 anos

18 - 84 13.09.84 13:30 Salamonde Salamonde
1ha com mato e eucaliptos
com diversas idades

Mestre Florestal (foi 
avisado por
telefone)

Mato e eucaliptos com
diversas idades
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Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 12 pelas
18:00

Guarda Florestal com a
brigada dos Serviços 29

Adm. 
Florestal 13:20 13:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 20 pelas
02:00

Guarda Florestal com a
brigada florestal 29

Adm. 
Florestal 19:10 19:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 21 pelas
12:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29

Adm. 
Florestal 10:30 11:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 11 pelas
20:00 e o rescaldo
terminou no dia 12 às
18:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios e
brigadas de cabeceiras
de Basto e Bombeiros
de V. do Minho 29 Vigia 29 16:15 16:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações (procedendo-se
às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 14 pelas
21:00 e o rescaldo
terminou no dia 15 às
16:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios e
Bombeiros de V. do
Minho 29 Vigia 29 17:45 17:45

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 18 pelas
10:00 e o rescaldo
terminou no dia 18 às
18:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 7:00 7:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 20 pelas
04:00 e o rescaldo
terminou no dia 21 às
07:00

Guarda Florestal com a
brigada de incêndios e
brigadas de cabeceiras
de Basto e Bombeiros
de V. do Minho 29 Vigia 29 16:25 16:27

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 5 pelas
21:00

brigada de incêndios 29
e Bombeiros de V.
Minho 29 Vigia 29 19:30 19:45

Atribui o incêndio a acto criminoso, em
virtude de terem sido encontradas velas
de cera a arder em diversos locais

extinto no dia 9 pelas
3:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29
e Bombeiros de V.
Minho 29 Vigia 29 21:30 21:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 9 pelas
19:30

brigada de incêndios 29
e Bombeiros de V.
Minho 29 Vigia 29 19:30 20:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 10 pelas
6:00 e o rescaldo
terminou no mesmo dia
10 às 9:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 3:00 3:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 13 pelas
15:30

brigada de incêndios 29
e Bombeiros de V.
Minho 29 Vigia 29 13:30 13:30
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14:00 14:10 16:00 19:20 22 22
Enxadas, foices,
bastões

Compareceram os
Bombeiros de V.
Minho com 6
elementos

20:00 20.10 2:30 12 12 Enxadas, bastões

Compareceram os
Bombeiros com 7
elementos e a Brigada
29 com 16 elementos

11:20 11:30 13:00 13 13 Enxadas, bastões
Compareceu a Brigada
29 com 18 elementos

16:40 16:50 20:00 0:30 (dia 12) 16 16
Enxadas, foices,
bastões

Compareceram: - BVM
com 2 elementos;
Brigada 23 com 11
elementos; Brigada
23/1 com 6 elementos;
Brigada 29 com 14
elementos; 40
particulares

O rescaldo feito
com água foi
feito no dia 12.
Iniciou-se às 8 h
da manhã e
terminou às 19h
da tarde

18:20 18:25 6:00 (dia 15) 16:00 (dia 15) 18 18

Enxadas, foices,
bastões, 13
mangueiras de 45
e uma de 60

Compareceram: - BVM
com 5 elementos;
Brigada 29 com 22
elementos

8:00 8:30 10:00 19:00 16 16
Enxadas, foices,
bastões

Compareceu a Brigada
29 com 20 elementos e
10 particulares

17:00 17:10 19:00 2:00 (dia 21) 13 13
Enxadas, foices,
bastões

Compareceram: - BVM
com 5 elementos;
Brigada 23 com 17
elementos; Brigada 29
com 24 elementos

21:00 21:00 23:00 20 20
Enxadas, foices,
bastões

com 5 elementos;
Brigada 29 com 15
elementos

22:00 22:00 4:30 10 10

Brigada 29 com 22
elementos (recolheram
3 velas a arder e mais 2
que deram origem a
outro fogo,
imediatamente extinto)

20:30 21:00 23:00 16 16
Enxadas, foices,
bastões

com 5 elementos;
Brigada 29 com 22
elementos

3:50 3:50 4:00 9:30 13 13

Bastões, foices e
enxadas, 13
mangueiras de 45
e 15 de 60

Brigada 29 com 21
elementos (o rescaldo
foi feito com água)

14:00 14:05 15:30 17 17
Enxadas e
bastões

com 5 elementos;
Brigada 29 com 5
elementos
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19 - 84 13.09.84 10:00 Campos Campos 2ha com mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato

20 - 84 15.09.84 23:25 Ruivães Ruivães
1ha com mato, pinheiro e
carvalhos de diversas idades

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato, pinheiro e
carvalhos de diversas
idades

21 - 84 16.09.84 14:00 Vilarchão

1ha com pinhal deregeneração
natural de 3 anos (PF), 1ha
com carvalhos, pinheiros e
eucaliptos de diferentes idades

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Carvalhos, pinheiros e
eucaliptos de diferentes
idades

22 - 84 21.09.84 12:00 Ruivães

52ha (16ha com sementeiras
de 2 anos e castanheiros de 2
anos; 36ha com mato) (PF);
3ha com pinheiro bravo de
diferentes idades

Mestre Florestal (foi 
avisado por
telefone)

Castanheiros, Pinhal e
sementeira

1 - 85 1.05.85 12:00 Ruivães

21ha - 1ha no talhão 46 (mato)
e 20ha no talhão 48 (18ha de
mato e 2ha de plantação de
pinus laricio com 3 anos) Mestre Florestal

Mato e pinus laricio
com 3 anos

2 - 85 19.08.85 15:15
Campos-
Ruivães

1ha com plantação de
pinheiros sylvestres, betulas e
chmaeciparis com 28 anos

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Plantação de pinheiros
sylvestres, betulas e
chmaeciparis com 28
anos

3 - 85 31.08.85 19:00 Vilarchão 4ha com mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato

4 - 85 1.09.85 11.30 Ruivães

7ha (1,5 no talhão 75 com
pinheiros bravos de 58 anos e
sementeira de de 3 anos; 0,5ha
no talhão 72 com sementeira
de de 3 anos; 5ha em terrenos
particulares com pinheiros,
carvalhos e eucaliptos de
diversas idades)

Mestre Florestal (foi 
avisado por
telefone)

Pinheiros bravos de 58
anos e sementeira de de
3 anos e pinheiros,
carvalhos e eucaliptos
de diversas idades

5 - 85 1.09.85 15:00 Vilarchão 20ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato

6 - 85 7.09.85 14:00 Pinheiro 3ha com mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato

7 - 85 7.09.85 20:30 Ruivães
0,5ha com mato e carvalhos
dispersos

Mestre Florestal (foi 
avisado por
telefone)

Mato e carvalhos
dispersos
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Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 14 pelas
11:35 e o rescaldo
terminou no dia 15 às
8:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 10:10 10:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 16 pelas
2:00

Mestre Florestal com
Guarda Florestal

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 16 pelas
17:00 e o rescaldo
terminou no dia 17 às
12:00

Mestre Florestal com
Guarda Florestal e com
a brigada de incêndios
29, Bombeiros de V.
Minho e populares 29 Vigia 29 18:00 18:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 21 pelas
20:00 e o rescaldo
terminou no dia 22 às
18:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29
e Bombeiros de V.
Minho 29 Vigia 29 13:20 13:25

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 1 pelas
19:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 19 pelas
17:30 e o rescaldo
terminou no dia 19 às
19:30

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios,
Bombeiros de V. Minho
(6 elementos) 29 15:15 15:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 1 pelas
03:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 Vigia 29 19:00 19:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 1 pelas
18:00 e o rescaldo
terminou no dia 1 às
19:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios,
Bombeiros de V. Minho
(6 elementos)

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 1 pelas
22:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios,
oito homens
helitransportados de
Cab. Basto 29 Vigia 29 15:00 15:10

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 7 pelas
17:30

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 Vigia 29 14:30 14:45

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 7 pelas
23:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 Vigia 29 20:30 20:50
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10:45 10:45 11:35 20:00 24 24
Enxadas e
bastões

Brigada 29 com 14
elementos

18:00 18:15 12:00 (dia 17)

Bastões, foices e
enxadas, 13
mangueiras de 45
e 15 de 60

Compareceram: - BVM
com 4 elementos;
Brigada 29 com 23
elementos; 4 populares

14:30 14:30 20:00 21:00 (dia 22) 15 15

Bastões, foices e
enxadas, 14
mangueiras de 5,
15 de 60,
autobombas e
agulhetas

Compareceram: - BVM
com 5 elementos;
Brigada 29 com 26
elementos; Brigada 23-
2 com 8 elementos

16:00 16:00 16:20 17:00 17 17
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: - BVM
com 6 elementos;
Brigada 29 com 17
elementos

8:10 8:10 3:00 (dia 1) 30 30
Bastões, foices e
enxadas

Compareceu a Brigada
29 com 20 elementos

16:00 16:00 16:10 22:00 30 30
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
BVCB com 6
elementos; Brigada 29
com 6 elementos e
depois com 20
elementos; Brigada da
Veiga (Cabeceiras)
com 4 elementos

15:00 15:00 18:00 15 15
Bastões, foices e
enxadas

Compareceu a Brigada
29 com 19 elementos

21:20 22:00 0:00 13 13
Bastões, foices e
enxadas

Compareceu a Brigada
29 com 19 elementos
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8 - 85 8.09.85 14:00 Ruivães

4,5ha - 1,5ha no talhão 38
(com mato e carvalhos
expontâneos) e 3ha em
terrenos particulares
(carvalhos e pinheiros com
idades diferentes)

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato e carvalhos
expontâneos e
carvalhos e pinheiros
com idades diferentes

9 - 85 10.09.85 14:00 Ruivães
12ha com mato e carvalhos
dispersos

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato e carvalhos
dispersos

10 - 85** 13.09.85 13:00 Vilarchão 10ha com mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pela
Administração) Mato

11 - 85# 14.09.85 13.30 Ruivães

117ha (5ha com sementeira de
pinus laricios com 3 anos de
idade e o resto com mato,
carvalhos e bétulas
expontâneas)

Mestre Florestal (foi 
avisado pela
Administração)

Sementeira de pinus
laricios com 3 anos de
idade e mato, carvalhos
e bétulas expontâneas

12 - 85 16.09.85 16:20 Ruivães

44ha (2ha com plantação de
pinus laricios com 3 anos, 1ha
com bétulas com 18 anos e o
restante com mato)

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Plantação de pinus
laricios com 3 anos,
bétulas com 18 anos e
mato

13 - 85 25.09.85 20:00 Ruivães

2ha (1,5 no talhão 37 com
mato, 0,5ha em terrenos
particulares com castanheiros
e pinheiros de diversas idades)

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato e castanheiros e
pinheiros de diversas
idades

1 - 86 6.08.86 12:30 Ruivães

5ha - 1ha no T nº 76, 1ha no T
nº 77 apenas com mato; 3ha
em terrenos particulares em
mato e pinheiros bravos de
diversas idades

Mestre Florestal (foi 
avisado por
telefone)

Mato e pinheiros
bravos de diversas
idades

2 - 86** 12.08.86 15:20 Ruivães

79ha - 47ha no T nº 7 de
mato; 20ha no T nº 6 (19,5ha
de mato e 0,5ha de
arborização de bétulas e
pinheiros sylvestris com 29
anos); 12ha em terrenos
particulares de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato e arborização de
bétulas e pinheiros
sylvestris com 29 anos

3 - 86 17.08.86 0:15 Ruivães 12ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato
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Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 8 pelas
22:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 Vigia 29 16:00 16:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 11 pelas
1:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 14:15 14:20

Apanhados suspeitos - ver auto de
declaração

extinto no dia 13 pelas
21:00 e o rescaldo
terminou no dia 14 às
12:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 13:20 13:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 15 pelas
20:00 e o rescaldo
terminou no dia 16 às
8:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 13.30 13:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede-se a averiguações (procedendo-
se às necessárias averiguações não foi
possivel descobrir a causa ou o autor do
incêndio, tendo-se dado conhecimento
da ocorrência à autoridade policial)

extinto no dia 17 pelas
11:00 e o rescaldo
terminou no dia 17 às
20:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 16:20 16:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 25 pelas
22:00 e o rescaldo
terminou no dia 26 às
16:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 6 pelas
16:00 e o rescaldo
terminou no dia 7 às
7:00 Mestre Florestal 29

Adm. 
Florestal 14:00 14:00

Existe um suspeito - ler relato

extinto no dia 12 pelas
23:00 e o rescaldo
terminou no dia 13 às
19:00 Mestre Florestal 29 Vigia 29 15:20 15:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 17 pelas
4:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 0:15 0:30
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17:00 17:00 17:10 23:00 12 12
Bastões, foices e
enxadas

Compareceu a Brigada
29 com 17 elementos

14:50 15:00 16:30 9:30 (dia 11) 30 30
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 com 11
elementos(dia 10) e
depois com 8
elementos (dia 11) para
o rescaldo; Foram
chamados os
bombeiros de VM mas
não chegaram ao
incêndio

13:30 13:30 7:00 (dia 14) 12:00 15 15

Bastões, foices e
enxadas, 15
mangueiras de
45, motobomba e
agulheta

Compareceram: -
BVVM com 5
elementos; Brigada 29
com 23 elementos

14:20 14:20 20:00 (dia 15) 20:30 (dia 15)
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 com 23
elementos, Brigada 29-
2 com 12 elementos,
BVVM com 4
elementos

17:00 17:10 6:00 (dia 17) 7:00 25 25
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 com 15
elementos, BVVM com
5 elementos

15:00 15:15 19:00 20 20
Bastões, foices e
enxadas

15:40 16:00 6:00 (dia 13) 17:00 25 25
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 com 9 (6)
elementos e 12 (14)
trabalhadores 
eventuais, BVVM com
5 elementos

1:45 1.55 6:00 25 25
Bastões e
enxadas

Brigada 29 com 9
elementos, BVVM com
5 elementos
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1 - 87 2.06.87 13.40 Ruivães

600m2 - 200m2 no T nº 41
(mato e alguns pinheiros
sylvestris com 50 e 55 anos);
400m2 em terrenos
particulares (alguns pinheiros
sylvestris com 15 a 20 anos

Mestre Florestal (foi 
avisado por
telefone)

Mato e pinheiros
sylvestris

2 - 87 13.07.87 0:15 Rossas
1ha de mato e pinheiros
bravos com 25 a 30 anos

Mestre Florestal (foi 
avisado pela Adm.
Florestal - pelo
vigia 29)

Mato e pinheiros
bravos com 25 a 30
anos

3 - 87 29.08.87 2:00 Campos

900m2 de mato e pinheiros
sylvestris e larícios com 25 a
30 anos

Mestre Florestal (foi 
avisado pela Adm.
Florestal - pelo
vigia 29)

Mato e pinheiros
sylvestris e larícios
com 25 a 30 anos

4 - 87 5.09.87 4:00 Ruivães/Campos

17ha - 12ha numa plantação
de pinus laricios com 5 anos;
5ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pela Adm.
Florestal - pelo
vigia 29)

Mato e plantação de
pinus laricios com 5
anos

5 - 87 9.09.87 21:00 Anjos

10ha em eucalipyos e
pinheiros bravos de várias
idades

Mestre Florestal (foi 
avisado pela Adm.
Florestal - pelo
vigia 29)

Eucalipyos e pinheiros
bravos de várias idades

6 - 87 11.09.87 16:00 Vilarchão 4ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato

7 - 87 12.09.87 22:00 Ruivães

99ha - 44ha de plantação de
pinus laricius com 5 anos;
45ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pela Adm.
Florestal - pelo
vigia 29)

Mato e plantação de
pinus laricius com 5
anos

8 - 87 13.09.87 19:00 Ruivães

41ha - 2ha pinus larícios de 5
anos, 1ha com pinus sylvestris
de 50 a 57 anos, 38ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29)

Mato e pinus larícios
de 5 anos, pinus
sylvestris de 50 a 57
anos

9 - 87 16.09.87 11:45 Salamonde 10ha de mato

Mestre Florestal (foi 
avisado pelo vigia
29) Mato

10 - 87 2.12.87 12:00 Rossas

2ha - 1,5ha nos talhões de
mato; 0,5ha em terrenos
particulares de mato

Guarda Florestal
(foi avisado por
telefone) mato
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Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 2 pelas
15:45 Mestre Florestal

Presume-se que o incêndio foi
provocado por uma faísca

extinto no dia 13 pelas
2:00 e o rescaldo
terminou no dia 13 às
18:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 0:15 0:20

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 29 pelas
3:00 e o rescaldo
terminou no dia 29 às
4:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 2:00 2:10

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 5 pelas
9:00 e o rescaldo
terminou no dia 5 às
10:30

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 4:00 4:10

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 9 pelas
22:40 e o rescaldo
terminou no dia 9 às
23:20

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 21:00 21:10

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 12 pelas
7:00 e o rescaldo
terminou no dia 12 às
17:00 Mestre Florestal 29 Vigia 29 16:00 17:00

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 13 pelas
9:30, voltou a reacender
às 17:00, ficando extinto
no dia 14 às 7:30 e o
rescaldo terminou no
dia 14 às 12:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 22:00 22:10

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 13 pelas
20:00, voltou a
reacender no dia 14 às
13:00, ficando extinto
no dia 14 às18:00 e o
rescaldo terminou no
dia 15 às 8:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 19:00 19:30

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 16 pelas
18:00 e o rescaldo
terminou no dia 16 às
19:00

Mestre Florestal com a
brigada de incêndios 29 29 Vigia 29 11:45 11:50

Desconhecem-se as causas, pelo que se
procede a averiguações

extinto no dia 2 pelas
16:30

Guarda Florestal com 6
trabalhadores eventuais
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Compareceram: - 16
jornaleiros e 12
particulares

0:40 0:50 6:00 18:00 15 15
Bastões, enxadas
e moto-bombas

Compareceram: -
Brigada 29 com 15
elementos, BVVM com
5 elementos (o rescaldo
foi feito pela brigada
29 com água)

2:25 2:30 3:15 5.15 12 12
Bastões, foices e
enxadas

5:05 5:10 9:00 11:00 28 28
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 e os BVVM
com 4 elementos

22:15 22:20 22:40 23:25 12 12
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 e os BVVM
com 5 elementos e 2
Guardas Florestais

17:30 16:00 7:00 (dia 12) 17:00 7 7

Bastões, foices e
enxadas e
motobombas

Compareceram: -
Brigada 29 e 24
jornaleiros

22:35 22:40 9:30 (dia 13) 13:30 23 23
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29, a Brigada
23-1 com 6 elementos e 
os BVVM com 5
elementos

20:00 20:00 0:00 (dia 14) 2:35 (dia 14) 5 5
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29, os BVVM
com 3 elementos, 16
trabalhadores eventuais
e 14 particulares

12:30 12.40 18:00 19:00 18 11
Bastões, foices e
enxadas

Compareceram: -
Brigada 29 e 3 Guardas
Florestais
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