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Incêndio numa 
casa desabitada 
na Penteada
Um incêndio deflagrou, ontem 
ao final da tarde, numa residên-
cia junto às piscinas da Pentea-
da, em Santo António. 

Para o local foram mobiliza-
dos 12 operacionais dos Bom-
beiros Sapadores do Funchal, 
que se fizeram auxiliar por três 
viaturas de combate a incên-
dios e uma ambulância de pre-
venção. 

Segundo o que foi possível 
apurar, o foco foi num dos 
quartos da casa que está desa-
bitada, não havendo por isso 
registo de feridos. A PSP tam-
bém esteve no local a tomar 
conta da ocorrência.

A sentença de um tribunal venezue-
lano foi clara: 30 anos de prisão, a 
pena máxima, para o luso-venezue-
lano Juan Francisco Rodríguez dos 
Ramos por estar envolvido numa 
tentativa frustrada de assassinato do 
presidente da Venezuela, Nicolás 
Maduro. A família alega inocência e 
afirma que esta é uma situação “hor-
rível” e “injusta”. 

A sentença foi emitida a 9 de De-
zembro, após Juan  dos Ramos estar 
detido há quatro anos. Segundo a 
ex-companheira, Maribel Rodri-
guez, a família foi apanhada de sur-
presa com a decisão final: “Ele esta-
va detido há quatro anos e estáva-
mos a aguardar a sentença que, até 
ao momento, levava a crer que ia ser 
favorável porque não tinham conse-
guido provas, segundo o que os ad-
vogados nos disseram. E, durante a 
madrugada, ditaram uma sentença 
de pena máxima”. 

Além de Juan dos Ramos, o tribu-
nal condenou mais dois cidadãos 
também a 30 anos por tentativa de 
assassinato a Maduro. 

Na página do Twitter do Comité 
pela Liberdade dos Lutadores So-
ciais e Presos Políticos, a advogada 
de defesa Lucília Hurtado denuncia 
que na última audiência a juíza “se 
limitou a identifica-los [os acusados] 
e a apontar a pena de 30 anos, sem 
indicar as provas que os ligam a es-
tes delitos penais”, acrescentando 
que esta é uma “fraude processual, 
colocação maliciosa de provas, vio-
lação do direito à defesa entre outras 
violações dos princípios, direitos e 
garantias constitucionais dos argui-
dos”, refere uma notícia da Lusa. 

“Eles tinham de encontrar al-
guém para culpar e escolheram o 
Juan”, diz a ex-companheira sobre a 
detenção de Juan Rodríguez, um co-
ronel reformado da Guarda Nacio-
nal Bolivariana (GNB).  

Família alega 
inocência de  
luso-venezuelano 
acusado de tentar 
matar Maduro

Os familiares afirmam que esta é uma situação “horrível” e “injusta”. FOTO EPA

A 9 DE DEZEMBRO, 
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30 ANOS DE PRISÃO 
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PORTO DO FUNCHAL * 

Dia       Navio                                                      Tipo                                  Entrada/Saída) 

22    Spirit of Discovery          Passageiros                      07:15/17:00 

24    Marella Explorer             Passageiros                   08:20/23:00 

26    AIDAnova                        Passageiros                   05:00/23:58 

26    Azura                               Passageiros                     06:15/21:30 

27    AIDAsol                           Passageiros      07:00/18:00 (28/12) 

31     Aurora                              Passageiros       22:00/17:30 (01/01) 

 

PORTO DO CANIÇAL * 

Dia       Navio                                                      Tipo                                  Entrada/Saída) 

22   Rebecca S                     Carga                    11:00/19:59 (23/12) 

 

INTER ILHAS LOBO MARINHO * 

Dia       Navio                                                      FNC/PXO                         PXO/FNC 

22     Quinta-feira                 08:00                 18:00 

23     Sexta-feira                  08:00                 18:00 

24    Sábado                         08:00                 12:00 

26     Segunda-feira             08:00                 18:00 

28    Quarta-feira                08:00                 18:00 

29     Quinta-feira                 08:00                 18:00 

30    Sexta-feira                  08:00                 18:00 

31     Sábado                         08:00                 11:30 

 
* Horários sujeitos a alteração

Porto

HOJE

Céu com períodos de muita 
nebulosidade, tornando-se em 
geral pouco nublado partir da tarde. 
 
ALMANAQUE 
Nascer do Sol às:                                 08:06 
Ocaso do Sol às:                                   18:06 
Fases da Lua:                  Quarto Minguante 
Lua Nova 23/12                                     10:17 
Quarto Crescente 30/12                     01:21 
Lua Cheia 06/01                                 23:08 
 
ESTADO DO MAR 
Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 
a 2,5 metros. 
Costa Sul: Ondas de oes-sudoeste com 
1 a 1,5 metros. 
Temperatura da água do mar: 20/21ºC 
 
VENTO 
Vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) 
a predominar do quadrante sul. 
 
PREIA-MAR                          Hora                   Altura 
Tarde:                                  12:49          2,3 m 
Manhã:                               01:09          2,4 m 
BAIXA-MAR                          Hora                   Altura 
Manhã:                               06:37         0,5 m 
Tarde:                                  18:56         0,4 m 
 
Fontes: Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
https://tabuademares.com/pt/madeira/funchal

        max.        min. 

  22º   18º 
      ÍNDICE ULTRAVIOLETA  3

Maribel explica que há cinco 
anos a família tinha a intenção de 
sair da Venezuela e vir para a Ma-
deira, mas como Juan era militar a 
situação foi mais difícil: “Ele não 
podia vir para cá porque era militar 
e estava no activo. Então, deram-lhe 
uma baixa para sair, mas acabou 
por ser preso”. 

A audiência da sentença foi adia-
da “muitas vezes”, refere Maribel, 
acrescentando que “havia sempre 
alguma razão para adiar”. 

Há quatro anos que não fala com 
o ex-companheiro, mas uma das fi-
lhas de ambos mantém contacto 

com o pai através de cartas, pois 
acreditava que mais cedo ou mais 
tarde sairia da prisão.  

“A minha filha não está bem, está 
horrível, com problemas de ansie-
dade, de depressão. São quatro anos 
que ele está detido e tinha sempre a 
esperança que ele ia sair”, refere. 

A esperança está agora nos advo-
gados que recorreram da sentença. 
“Têm cinco dias para apelar e espe-
ramos que tenham uma resposta fa-
vorável. Agora que ele foi julgado 
não sei como é que as autoridades 
vão fazer. Elas [autoridades] estão 
todas viciadas”, acusa.

CARRO FICA DESTRUÍDO 
APÓS INCENDIAR-SE  
EM GARAGEM 
Um carro incendiou-se, na madru-
gada de ontem, quando estava es-
tacionado numa garagem na zona 
da Bemposta, na freguesia de Água 
de Pena, em Machico. O incêndio 
destruiu completamente a viatura, 
causando também danos na porta 
e na cobertura da garagem, locali-
zada no quintal da habitação. Os 
Bombeiros Voluntários de Machi-
co receberam o alerta do foco de 
incêndio pelas 5 horas, mobilizan-
do para o local 8 bombeiros, apoia-
dos por quatro viaturas que fize-
ram o combate ao fogo e extingui-
ram as chamas sem que o incêndio 
se tivesse alastrado. Não existiu 
qualquer ferido a registar.

BOMBEIROS 
MOBILIZADOS  
PARA RETIRAR CÃO  
DE UMA LOJA 
Os Bombeiros Voluntários Ma-
deirenses foram ontem mobili-
zados para retirar um cão apa-
rentemente doente, que se en-
contrava dentro de uma loja na 
rua Dr. Fernão de Ornelas, no 
Funchal. Após isso, os opera-
cionais transportaram o ani-
mal para o Canil Vasco Gil.

HOMEM PERDE OS SENTIDOS NA PLACA CENTRAL 
Um homem ficou inconsciente, ontem, junto a uma das barracas na 
placa central, no Funchal. A vítima acabou por recuperar os sentidos, 
sendo assistida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madei-
renses, que depois procederam ao transporte para o hospital.


