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Tribunal

O deputado Pedro Delgado Alves (PS)
foi ontem condenado a uma pena de
multa de dois mil euros pelo atrope-
lamento de uma cantoneira, em 2016,
disse à Lusa a advogada da vítima.

Pedro Delgado Alves, que é tam-
bém presidente da Junta de Freguesia
do Lumiar, em Lisboa, estava inicial-
mente acusado pelo Ministério Públi-
co (MP) de um crime de ofensa à inte-

gridade física por negligência grave,
punível até dois anos de prisão ou
multa de 240 dias. Porém, adiantou
à Lusa Maria José Guiomar, a advoga-
da da cantoneira, ajuíza considerou

que do acidente não resultou "perigo
para a vida" e desqualificou o crime

para ofensa à integridade física por
negligência simples. Assim, o tribu-
nal, que "deu como provados" os
factos descritos na acusação, decidiu

aplicar uma pena de multa de 50 dias,
num total de dois mil euros.

"Irei obviamente recorrer da deci-

são, porque a pena é leve e porque
entendo que ajuíza não tinha conhe-
cimento técnico para aferir se houve
ou não perigo para a vida", argumen-

tou Maria José Guiomar, para quem o
tribunal devia ter aplicado uma pena
de prisão suspensa na sua aplicação.

O defensor de Pedro Delgado Alves

admitiu à Lusa que também poderá
recorrer. Vítor Faria referiu que ficou
com dúvidas quanto à violação do

Código da Estrada.
O despacho de acusação do MP,

conta que, pelas lhso de 17 de Maio
de 2016, o deputado, autarca e pro-
fessor na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa conduzia um
automóvel na Av. Almirante Gago
Coutinho, sentido norte-sul, na
segunda fila de trânsito. Na primeira
fila de trânsito "encontrava-se (...)
parado" um camião de recolha de lixo
"devidamente assinalado". A vítima
"encontrava-se de pé, apoiada no
estribo do lado esquerdo (...) nas tra-
seiras" do pesado.

O arguido "perdeu o controlo de

veículo, saiu ligeiramente da sua fila

(...) e foi embater com a frente, lado

direito, do veículo por si conduzido,
no veículo pesado de recolha de lixo,
do lado esquerdo, junto ao estribo"

(...), e "acabou por embater também"
na cantoneira, descreve a acusação
do MP. A vítima ficou 596 dias de bai-
xa médica e acabou por perder o

emprego.


