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Assaltados seis
‘stands’ do mercado
Os BMF encaminharam a vítima para o hospital.

Iam cortar um galho
e salvaram uma vida

Entre o ano passado e ontem, o mercado já foi assaltado em pelo menos quatro ocasiões distintas.

RAUL CAIRES
rcaires@dnoticias.pt
Pelo menos seis ‘stands’ do Mercado Municipal dos Lavradores,
no Funchal, foram assaltados durante a madrugada de ontem,
tendo o(s) autor(es) do crime
conseguido levar algumas centenas de euros em dinheiro.
Segundo o DIÁRIO apurou, no
interior de alguns dos espaços
comerciais estavam guardadas
quantias que variavam entre os
40 e os 100 euros, maioritariamente compostos por moedas.
Do assalto resultaram ainda
vários danos em portas e armários dos standes. Os interiores
destes espaços apresentavam indícios de terem sido vasculhados

DO ASSALTO
RESULTOU DANOS
E A PERDA DO
DINHEIRO DE
FUNDOS DE CAIXA
com grande avidez e muita pressa.
A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai abrir um processo de inquérito aos dois vigilantes que estavam escalados, em
dois turnos, para zelar pela segurança do mercado, adiantou à
TSF a vereadora Rubina Leal.
A autarca confirmou que a PSP
já tomou conta desta ocorrência
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e indicou que a CMF poderá optar pela instalação de um sistema
de videovigilância de modo a
dissuadir novos assaltos.
Lembrando que a “ocasião
também faz o ladrão”, Rubina
Leal apelou ainda aos comerciantes para “não deixarem
grandes valores junto das caixas”.
Segundo um dos comerciantes
assaltados, o “mercado é grande”
pelo que “não é muito fácil que
um segurança consiga cobrir a
sua área por completo”. Por outro lado, observou que já se verificaram “no passado outros casos do género”, pelo que já era
tempo para que “a segurança do
mercado já tivesse sido reforçada”.

2 MIL EUROS ‘VOAM’ DE FRUTARIA
Também na madrugada de ontem,
mas desta feita na zona do
Amparo, uma frutaria foi
assaltada através do
arrombamento de duas portas
(uma de ferro e outra de
alumínio) que dão para as
traseiras do estabelecimento.
Um saco com cerca de 600 euros
em moedas e outro com perto
1000 euros em notas, que se
encontravam guardados no
compartimento que é acedido
directamente pelas portas da
traseiras, foram furtados, segundo

nos esplicou o proprietário do
estabelecimento.
O(s) assaltante(s) tiveram ainda a
sorte de encontrar um maço de
raspas por estrear e também
algumas dezenas de cartões
premiados com novos bilhetes ou
prémios que variaram entre os 10
e os 20 euros.
O proprietário, que nos garantiu
nunca mais deixar nada de vlaor
no inteiror do estabelecimento,
foi obrigado a encomendar a
reparação das portas, além de
solicitar o reforço da segurança

das mesmas.
Grande parte do dinheiro que
tinha guarado na frutaria ia ser
utilizado para pagar a Segurança
Social, e contabilista e saldar
algumas despesas correntes.
O alarme do estabelecimento foi
accionado por volta da 1 hora.
Agentes da PSP passaram pelo
estabelecimento, durante a tarde,
para efectuar a recolha de indícios
que possam ajudar a identificar
o(s) autor(es) deste crime. As
portas terão sido arrombadas com
a utilização de um pé-de-cabra.

Uma mulher, com 79 anos de idade,
que terá sofrido um ataque cardíaco, foi ontem salva por dois elementos dos Bombeiros Municipais
do Funchal que a encontraram
prostrada na via pública quando
iam cortar o galho de uma árvore
na zona dos Moinhos, freguesia de
São Pedro.
Os bombeiros (112 e 119, números
da corporação) depararam-se com
a septuagenária junto ao Hotel
Monte Carlo, pelas 10h15. Sem pensar em mais nada, os BMF imobilizaram o veículo e aproximara-se da
mulher. Ao verificar que não apresentava sinais vitais, contactaram a

central de comunicações do seu
quartel, pedindo uma ambulância,
e iniciaram de imediato os esforços
de reanimação cárdio-respiratória.
Segundo fonte da corporação,
quando a ambulância e os elementos da Equipa Médica de Intervenção rápida chegaram ao local, as acções de reanimação já tinham produzido o efeitos desejados.
A idosa foi depois encaminhada para o Serviço de Urgência do
Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ao
que conseguimos apurar, a idosa
ficou internada nesta unidade de
saúde sob um prognóstico reservado. R.C.

Encarcerado após
embate de camião
Um homem de 40 anos ficou, ontem
à tarde, encarcerado no interior da
cabina da carrinha que conduzia na
sequência de um acidente de viação
registado no interior de um túnel da
via rápida (primeiro depois da Ribeira Seca), no sentido Funchal-Caniçal.
A vítima ficou encarcerada porque o embate sofrido na traseira da
sua viatura, e que foi protagonizado
por um veículo pesado, fez a carroçaria deslocar-se sobre a cabina,
prendendo-o contra o volante e a es-

trutura do tabelier.
O desencarceramento foi efectuado pelos Bombeiros Municipais de
Machico, que necessitaram de aproximadamente uma hora para concluir a operação, que foi acompanhada por elementos da EMIR. Mas
o sinistrado não sofreu ferimentos
graves.
O trânsito foi encerrado pela Vialitoral, tendo o tráfego sido desviado
para a estrada antiga durante as operações de salvamento e de limpeza e
de regularização da via. R.C.

...
Jovem agredido por familiares da namorada
Um jovem de 17 anos teve ontem de ir receber tratamento hospitalar
na seguência de várias agressões sofridas numa travessa que dá para a
Rua Bela de São Tiago, na Velha da cidade do Funchal. Segundo disse
ao DIÁRIO o pai da vítima, as agressões foram levadas a cabo por um
grupo de sete indivíduos, todos maiores de idade, e familiares da
namorada do jovem. Este foi socorrido e transportado para o Hospital
pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

