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Acidente causa cinco feridos
Enviado por Moderador

Felgueiras
acidente envolveu três viaturas
Cinco pessoas ficaram feridas num acidente de viação que envolveu três viaturas, ontem à tarde, na EN 207, na freguesia
de Unhão, Felgueiras.
O desastre ocorreu a cerca de 40 metros de uma curva, no sentido de Lousada.

Uma das viaturas, Citroen Berlingo, conduzida por Salvato Guimarães, de 57 anos, acabara de sair da &ldquo;Casa do
Paço&rdquo;, sendo colhida por uma carrinha Ford Transit, conduzida por Arnaldo Pinto, morador em Chaves, que
circulava em direcção a Lousada.
O condutor da carrinha Ford Transit não terá conseguido controlar a viatura e ainda foi embater numa carrinha Citroen
Nemo, parada na berma da estrada.
O condutor desta carrinha tinha saído da viatura momentos antes da colisão e entrou na &ldquo;Casa do Paço&rdquo;,
para conversar com a proprietária Lígia Pereira, revelou a proprietária.
A violência do embate obrigou à intervenção de uma equipa do INEM, tendo sido accionado o helicóptero da Emergência
Médica que transportou a equipa médica.
Os bombeiros de Felgueiras, sob o comando do adjunto Hugo Ribeiro, ainda se deslocaram ao local com uma viatura de
desencarceramento, mas não foi necessária a sua intervenção.
Na carrinha Ford Transit viajavam, além do condutor, que amanhã comemora 40 anos, duas mulheres: Maria Adelina
Ferreira Costa, moradora em Gondomar, e Sandra Isabel Jesus Campos, de 30 anos.
De todos os intervenientes, Salvato Guimarães que viajava acompanhado pela filha, Sandra Cristina Valente, de 33
anos, ambos moradores em Lordelo, Felgueiras, foi o ferido que inspirou maiores cuidados.
Os cinco feridos foram transferidos para o Hospital Padre Américo do Vale do Sousa, em Penafiel, com fracturas
diversas, revelou fonte hospitalar. Nenhuma das pessoas corre perigo de vida.
A GNR de Felgueiras tomou conta da ocorrência, tendo o trânsito sido cortado, naquela via, cerca de três horas.
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