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Explosão obriga
a evacuar
400 alunos
SIMULACRO na EB 2,3 Frei Caetano Brandão
obrigou ontem à evacuação de cerca de 400
alunos no período lectivo da manhã. Foi dado
alerta de explosão na cozinha com dois feridos.
ESCOLAS
| Teresa Marques Costa |

Uma explosão de gás obrigou
ontem a evacuar as cerca de quatro centenas de alunos que se encontravam na Escola Básica do
2.º e 3.º ciclos Frei Caetano
Brandão, em Maximinos, concelho de Braga, no período lectivo
da manhã.
Face ao alerta de dois feridos,
foram mobilizados meios de socorro (Bombeiros Sapadores de

Braga), a PSP e elementos da
Protecção Civil municipal.
A explosão foi simulada, mas a
evacuação foi real e “correu
muito bem”, tendo demorado
cerca de três minutos, revelou o
adjunto da Direcção do Agrupamento de Escolas de Maximinos
e responsável pela segurança,
José Carlos Ferros.
O simulacro teve como objectivo testar a resposta, sobretudo a
nível interno da escola.
O cenário foi uma explosão na
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Meios de socorro no interior da escola suscitaram a curiosidade dos alunos e da comunidade envolvente

cozinha com dois alunos feridos
e o alerta foi dado via 112 como
se de uma emergência real se
tratasse.
À escola acorreram os Bombeiros Sapadores de Braga com
oito elementos, apoiados por
uma viatura de combate a incêndios urbanos e uma ambulância,
aparato que suscitou a curiosida-

de de quem passava na escola e
dos próprios alunos que desconheciam tratar-se de um simulacro.
No final do exercício, José
Carlos Ferros fez um balanço
positivo, reconhecendo que “há
sempre aspectos a melhorar”,
nomeadamente no que toca à comunicação entre os diferentes

interlocutores.
De resto, o responsável da escola realça a importância deste
tipo de exercício, “já que são rotinas que é preciso treinar e interiorizar”, lembrando que “os
procedimentos de segurança são
para ser levados a sério” e “é importante cada um saber o que
tem que fazer”.
Publicidade

