


BORBA

Autarca ignora
alertas para
risco na EN255

O Pedreira onde

ocorreu a derroca-
da estava desativa-

da mas nunca foi

alvo de intervenção

para repor a segu-

rança dos taludes.

Nesta foto é bem vi-
sível o troço da es-
trada que desapa-
receu O Máquina
onde estavam dois

operários foi atingi-
da por toneladas

de terra e pedras

O Momento
da derrocada ficou

registado pelo sis-

tema de videovigi-
lância O Corpos
dos dois operá-
rios foram ontem

localizados Junto
à máquina, mas

apenas um foi reti-
rado O Explora-
ção de mármore
f ragilizou a estrada



AVISOS O Estudos e relatórios oficiais apontam desde 2006 para perigos na
estrada que ruiu e arrastou 5 homens para a morte

0 ROSTO DAS VÍTIMAS



LICENÇA | FORA DA LEI DESDE 1989

A exploração das duas pedreiras que

provocou a derrocada da Estrada Na-
cional 255 foi licenciada em 1989, apesar de

já na altura não cumprir a distância mínima
de segurança - 30 metros. A Direção-Geral
de Geologia e Minas considerou que assim

poderia impor medidas de segurança.

ENGENHEIROS | "CHOCA-ME A INÉPCIA"

Era uma situação identificada há mais
de quatro anos. Era inevitável. A surpresa

é como é que estas coisas estando identifica-
das, se deixam continuar. O que me choca é
a inépcia. Era elementar fechar a estrada",
disse ontem o bastonário da Ordem dos Enge-
nheiros, Carlos Mineiro Aires.

JOÃO CARLOS RODRIGUES/
/SÉRGIO A. VITORINO

Risco
de fraturação", "ris-

co de aluimento", "falta
de segurança para as pes -

soas e circulação automóvel".
Estes foram apenas alguns dos
alertas feitos na última década
por entidades públicas e priva-
das em estudos e relatórios so-
bre a zona das pedreiras da
EN255, entre Borba e Vila Viço-
sa. Houve reuniões, encontros,
propostas para fechar a estrada
sob jurisdição da autarquia lide-
rada por António Anselmo, mas
nada foi feito. Agora tenta -se

recuperar os corpos dos cinco
homens arrastados para o fun-
doda pedreira, nasegunda-fei-
ra à tarde, quando um troço
com mais de 100 metros ruiu.

Segundo o CM apurou, o pri-
meiro estudo que apontava para
o "risco de fraturação" é do
Instituto Nacional de Engenha-
ria Tecnologia e Inovação (INE -
TI), data de 2006 e classifica o
local como uma zona de "alto
risco" . Seguiram-se estudos do
Instituto Superior Técnico de
Lisboa e da Universidade de
Évora. Até que, em novembro
de 2014, a Direção Regional de

Economia e a Direção Geral de
Energia e Geologia pediram o

fecho da estrada, desclassifica-
da para via municipal em 2005.
Na altura, foi apresentada uma
solução que previa a criação de
duas vias : uma par a as popula -

ções , a outra para uso exclusivo
das pedreiras. Mas nem a autar-
quia nem os empresários che-
garam a acordo e nada foi feito .

Na altura, António Anselmo,
que é sócio-gerente numa em-
presa do ramo (ver caixa) afir-
mava: "A câmara não tem que
fazer obras na estrada. Se existir
algum relatório que prove que a
estrada é insegura, a única coisa

que se pode fazer é limitar o
trânsito, é um processo que es-
tamos a avaliar com muita
atenção e muita calma" . •

MINISTRO | INQUÉRITO
0 MINISTRO DA ECONOMIA

PEDRO SIZA VIERA GARANTIU

QUE SERÁ ABERTO

UM INQUÉRITO AO ACIDENTE

E APRESENTOU CONDOLÊNCIAS

ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS.

ESTRADAS | GESTÃO MUNICIPAL DESDE 2005

Alnfraestruturas
de Portugal, presidida por An-

tónio Laranjo, veio esclarecer o CM que "o

troço de estrada onde ocorreu ontem o trágico aci-
dente foi desclassificada e está sob gestão direta
do município de Borba desde 2005". Deste modo
não existe nenhuma responsabilidade da Infraes-
truturas de Portugal em relação ao troço em causa.



Gastos levaram

ao encerramento
Q A pedreira Plácido Si-
mões, onde ocorreu o aci-
dente, fechou por falta de
viabilidade económica: es-
tava sempre alagada e obri-
gava a muitos gastos para se
bombear a água; e o már-
more estava fraturado. •

Várias explorações
estão abandonadas
Q Nas bermas da 'estrada
das pedreiras' há outras
explorações de mármore
abandonadas. Foram dei-
xadas após terem perdido
viabilidade financeira, de-
nunciam os moradores. •

'Dono' da estrada

é gerente na área

dos mármores

B O presidente da Câmara
de Borba, António Ansel-
mo, é sócio-gerente da
empresa de mármores Ca-
rapinha & Anselmo. Fof
eleito em 2009 presidente ?

da junta de Matriz (Borba),!
pelo PS. Em 2013 chegou
a líder da câmara pelo Mo -
vimento Unidos por Borba,
sendo reeleito em 2017. A
autarquia é dona da estrada
e Anselmo disse que "nun-
ca na vida" foi informado
daperigosidade. Afirmou
que empresários queriam
cortar a via para ampliar
a extração de mármore. •

António Anselmo garante que

nunca foi informado do risco




