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Polícia deteve homem por posse de droga
Um homem de 31 anos foi detido, 
em flagrante delito, pelo crime de 
tráfico de estupefacientes, infor-
mou o Comando Regional da PSP 
Madeira. 

A detenção ocorreu na sequên-
cia de uma investigação realizada 
pela Divisão Policial do Funchal – 
Esquadra de Investigação Crimi-
nal, a qual culminou com a execu-
ção de um mandado de busca do-
miciliária à residência do cidadão 
identificado. 

A PSP apreendeu 21 embalagens 
de uma substância psicoactiva inde-

terminada, 20 doses de uma subs-
tância estupefaciente denominada 
por haxixe, cerca de 726 euros em 
numerário, 3 balanças de precisão e 
ainda outros utensílios relaciona-
dos com a prática do crime de estu-
pefacientes. 

Perante as evidências recolhidas 
foi-lhe dada voz de detenção, ten-
do o detido sido presente ao Tri-
bunal Judicial da Comarca do 
Funchal, na última quarta-feira, 
tendo-lhe sido aplicada a medida 
de coacção de Termo de Identida-
de e Residência. R.D.F.

Vários indivíduos têm se feito pas-
sar, indevidamente, por operadores 
de Transporte Individual e Remu-
nerado de Passageiros em Veículos 
Descaracterizados a partir de Pla-
taforma Electrónica - TVDE, na 
Região. Uma situação que já moti-
vou algumas queixas e que está a 
ser acompanhada pelas autorida-
des competentes. 

Os falsos motoristas utilizam 
carros sem identificação, mas, ale-
gadamente, usam a plataforma 
TVDE para subverter a lei. Muitos 
fazem-se passar por motoristas 
Uber, por exemplo, mas não estão 
licenciados. 

A burla tem gerado indignação 
por parte dos clientes, mas sobretu-
do nos motoristas que cumprem a 
lei. Contactada pelo DIÁRIO, a Di-
recção Regional de Economia e 
Transportes Terrestres (DRETT), 
que tutela esta actividade na Re-
gião, confirma que já tem conheci-
mento desta situação e que está a 
reunir informação pertinente de 
forma a dar seguimento junto das 
entidades competentes. 

Isabel Catarina Rodrigues escla-
rece que “a solicitação deste servi-
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CHOQUE 
Colisão provocou  
um ferido 
Um homem de 53 anos ficou 
ferido, ontem de manhã,  
na sequência de uma colisão 
entre dois carros, ocorrida  
na Estrada Comandante 
Camacho de Freitas. 
Os Bombeiros Sapadores do 
Funchal foram chamados ao 
local e socorreram o sinistrado 
que se queixava de dores no 
tórax e no nariz. 
A vítima foi de seguida 
transportada para o hospital.

FUNCHAL 
Acidente entupiu  
via rápida 
Um choque entre vários carros, 
no sentido Funchal-Câmara de 
Lobos, deixou ontem de manhã 
a via rápida entupida.  A fila de 
carros ia desde o túnel da 
Quinta da Palmeira e estendia-
-se até ao Canto do Muro, em 
São Gonçalo. 
Aparentemente não houve 
registo de feridos, apenas danos 
materiais nas viaturas 
envolvidas. A Polícia de 
Segurança Pública tomou conta 
da ocorrência.

COLISÃO 
Jovem ferida em 
choque no Funchal 
Um carro e uma mota colidiram 
ontem na Estrada da Liberdade, 
no Funchal. Deste acidente 
resultou um ferido, uma 
rapariga de 20 anos que seguia 
como pendura na moto. 
O alerta foi dado aos Bombeiros 
Voluntários Madeirenses, que 
assistiram a jovem, 
transportando-a de ambulância 
para o Hospital Dr. Nélio 
Mendonça.

ATROPELAMENTO 
Mulher colhida 
por autocarro  
Uma mulher de 50 anos  
foi ontem atropelada por um 
autocarro na Rua da Infância, 
no Funchal. O acidente ocorreu 
pelas 9h15 e deixou a vítima com 
ferimentos na anca. 
O socorro foi prestado pelos 
Bombeiros Voluntários 
Madeirenses, que asseguraram 
o seu transporte para o Serviço 
de Urgência do Hospital Dr. 
Nélio Mendonça.

OCORRÊNCIAS

Bombeiros salvam 
turista no Seixal  
Os Bombeiros Voluntários de 
São Vicente e Porto Moniz, 
juntamente com a Equipa 
Médica de Intervenção 
Rápida (EMIR), conseguiram 
reanimar o homem que 
ontem à tarde entrou em 
paragem cardiorrespiratória 
na praia do Seixal. O homem, 
um estrangeiro com cerca de 
40 anos, foi entretanto 
transportado para o Hospital 
Dr. Nélio Mendonça para 
receber tratamento.
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Períodos de céu muito nublado, 
diminuindo de nebulosidade 
a partir do final da manhã. 
 
ALMANAQUE 
Nascer do Sol às:                                   07:11 
Ocaso do Sol às:                                    21:15 
Fases da Lua:                                  Lua Nova 
Quarto Crescente 17/07                       11:11 
Lua Cheia 24/07                                 03:37 
Quarto Minguante 31/07                   14:18 
 
ESTADO DO MAR 
Costa Norte: Ondas de norte/nordeste 
com 1 a 1,5 metros. 
Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro. 
Temperatura da água do mar: 22/23ºC 
 
VENTO 
Vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) 
do quadrante norte. 
 
PREIA-MAR                          Hora                  Altura 
Manhã:                               07:03         2,0 m 
Tarde:                                  19:26         2,2 m 
BAIXA-MAR                          Hora                  Altura 
Manhã:                               00:50         0,7 m 
Tarde:                                  12:59         0,8 m 

  

Fontes: Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
https://tabuademares.com/pt/madeira/funchal

Porto
INTER ILHAS LOBO MARINHO 

                                                        FX/PXO                            PXO/FX 

16        Sexta-feira                                19:00                22:30 

17        Sábado                                         08:00               19:00 

18     Domingo                          08:00               19:00 

19     Segunda-feira                08:00               19:00 

20    Terça-feira                      08:00               19:00 

21     Quarta-feira                    08:00               19:00 

22     Quarta-feira                    08:00               19:00 

23     Quarta-feira                    19:00                22:30

HOJEAutoridades investigam 

falsos TVDE

Acidente entre carro  
e moto em Santa Cruz
Um acidente entre um carro e 
uma moto, em Santa Cruz, na Es-
trada de Santa Catarina, provo-
cou ontem um ferido. 

O rapaz foi assistido no local pe-
los Bombeiros Sapadores de Santa 
Cruz e transportado para o Hospi-
tal Dr. Nélio Mendonça.

Até Abril estavam registados 16 operadores licenciados.

ço é feita única e exclusivamente a 
partir de uma página na internet 
ou através de uma aplicação que 
permite o acesso à plataforma 
electrónica do operador”. “Por ou-
tras palavras, o referido serviço 
não pode ser solicitado através de 
contacto telefónico ou directa-
mente ao motorista. Apenas po-
dem conduzir veículos TVDE os 
motoristas inscritos junto de pla-
taforma electrónica”, referiu a di-

rectora regional de Economia e 
Transportes Terrestres. 

Além disso, lembrou que os moto-
ristas TVDE licenciados, bem como 
os motoristas de táxi, estão devida-
mente identificados e são portado-
res de um certificado de motorista 
emitidos por esta direção regional. 

Até Abril estavam registados 16 
operadores licenciados, cada um 
com três viaturas, o que perfaz um 
máximo de 40.


