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Funchal Posse dos terrenos em que estava o carvalho que caiu e matou 13 pessoas

não é clara. Autarquia diz que são da diocese, mas o pároco rejeita a propriedade

Jogo do
empurra
entre Câmara
e Igreja
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?A propriedade dos terrenos do

Largo da Fonte, na freguesia do
Monte, onde, anteontem, caiu um
carvalho com 200 anos, causando
a morte a 13 pessoas e ferindo ou-
tras 49, continua por esclarecer. A
Câmara Municipal do Funchal
(CMF) fez saber, poucas horas
após a tragédia, que a árvore de

grande porte estava localizada em
terrenos da paróquia. Mas o páro-
co local, padre Giselo, garantiu a
um jornal local, também no dia do
acidente, que aquela parcela é

pertença da autarquia.
Um marco geodésico encostado

à Casa do Romeiro e com a inscri-
ção "C.M.F." marcará, segundo o

padre Giselo adiantou ao "Funchal
Noticias", o limite dos terrenos da

paróquia, que se estendem desde
a Igreja do Monte até àquela casa.
Dali para a frente, garantiu, trata-
se de uma propriedade da Câmara.

De imediato, outras vozes come-
çaram a questionar a propriedade
dos terrenos onde estava situado o
carvalho e veio a público uma pu-
blicação histórica - "O Monte. San-
tuário Votivo da Madeira" -, da au-
toria do historiador Manuel Ferrei-
ra Pio e editado pela Câmara do
Funchal, que dá razão ao pároco. Na
obra em questão, lê-se que os ter-

renos terão sido adquiridos pelo
município em dois momentos dis-
tintos: um primeiro, em 1894, e ou-
tro, em 1956. O JN tentou, sem su-
cesso, contactar o presidente da Câ-
mara, Paulo Cafôfo.

Único morador queixou-se
António Mendonça é o único mo-
rador do Largo da Fonte. E, segun-
do testemunhou ao JN, já apresen-
tou várias queixas sobre as árvo-
res do local às entidades compe-
tentes. Nomeadamente à Câmara,
que garantiu, em conferência de
Imprensa, não ter recebido qual-
quer alerta sobre a árvore que
caiu. "Em 2013, houve uma notifi-
cação judicial avulsa, interposta
por mim, à Câmara. E antes disso

já tinha havido muitas queixas.
Tudo por carta, não era nada de
boca nem sussurrado", contou.

Segundo António Mendonça,
"caem muitas vezes galhos das ár-
vores" naquele local. "Estão a dis-
cutir se foi um plátano ou um car-
valho. O certo é que estão lá as ra-
magens de um plátano, que há
quem tenha visto cair em cima do
carvalho. Há, inclusive, plátanos
agarrados com cabos de aço", de-
nunciou, lá há poucos meses, ti-
nha sido noticiada a queda de um
galho de grandes dimensões, que
causou alarme na população.
•COM ARNALDO CAFÔFO

Inquérito Averiguado
homicídio negligente
por omissão
• Perante a notícia da tragé-
dia, o Ministério Público ins-
taurou de imediato um inqué-
rito. Qual o ilícito que poderá
estar em causa? E a quem po-
derão vir a ser imputadas res-
ponsabilidades? Mediante a

morte de 13 pessoas, o crime

que deverá ser averiguado é

provavelmente o de homicídio

por negligência. A particulari-
dade desta situação é que, se o

ilícito vier a ser imputado a al-
guém, sê-10-á sob a forma de
omissão. A dúvida tem a ver
com quem foi alertado para o

risco de queda da árvore e não
tomou a decisão de corte, a fim
de remover uma fonte de peri-
go iminente para a vida de

pessoas. A população diz que
há 14 anos vinha alertando
para o risco de queda de pláta-
nos. A Câmara garante nunca
ter sido alertada sobre aquela
árvore em concreto - um car-
valho - e salienta que estava
plantada em terreno da dioce-
se, que nega. Porém, a limpeza
e manutenção do local tem
sido assegurada pelos servi-
ços camarários. N.M.M.



Carvalha com 200 anos tombou pela raiz, causando a morte de 13 pessoas e ferindo 49

A árvore que caiu (sinalizada na foto) já estava inclinada em 2013

Santuário da Nossa Senhora do Monte, onde decorriam os festejos, continuava ontem corr i

Marco assinala propriedade da Câmara

marcas da tragédia



Vítimas Duas estrangeiras
entre os mortos

Oito vítimas mortais são do

sexo feminino e cinco do mas-
culino, com idades entre os 28
e os 59 anos. Entre elas, estão

uma mulher húngara e outra
francesa. Uma das vítimas
mortais era um bebé de 15

meses (filho de Diogo).

Mulher faleceu no
dia do aniversário

Ana Maria Freitas, uma das ví-
timas mortais, fazia 63 anos

anteontem, no dia da tragédia.
Já o bebé de 15 meses que
também perdeu a vida, estaria
ao colo do pai, quando foi atin-
gido pela árvore de grande

porte. Morreram ambos.

Perícias sem data para
estarem concluídas

Equipa técnica que vai apurar as causas da queda da árvore esteve ontem pela primeira vez no local do acidente



? Apesar de não se saber, com
certezas, de quem são os terrenos
onde estava plantada a árvore cen-
tenária, o certo é que a manuten-
ção do espaço seria assegurada e

da responsabilidade da Autarquia.
Por isso, a própria Câmara chamou
ao local técnicos especializados
para procederem a uma perícia.
Também a diocese colocou um
técnico a averiguar a situação.

A equipa chegou ao Largo da
Fonte cerca do meio-dia de on-
tem, praticamente 24 horas de-
pois da tragédia. Mas, ao final da
tarde, escusou-se a adiantar con-
clusões. "Apenas iniciámos os tra-
balhos, nomeadamente a perita-
gem, a parte fitossanitária, a parte
biomecânica da árvore e, tam-
bém, de todo o espaço envolven-
te. Amanhã [hoje] prosseguire-
mos os trabalhos e mais averigua-
ções", adiantou, ao final da tarde,
losé Carlos Marques, diretor do

Departamento de Ciências e Re-
cursos Naturais da Câmara do

Funchal. A equipa é constituída,
ainda, por Pedro Ginja, do Institu-
to Superior de Agronomia, que
viajou do continente, por Francis-
co Andrade, responsável dos Es-

paços Verdes da Autarquia, e, ain-
da, por Rocha da Silva, ex-diretor
regional das Florestas, indicado
pela diocese do Funchal para
acompanhar os trabalhos.

Ainda segundo losé Carlos Mar-
ques, o Largo da Fonte vai conti-
nuar interdito à circulação de pes-
soas, até terminarem os trabalhos.
E afirmou que ainda não é possí-
vel adiantar quantos dias é que a

peritagem vai durar. "É prematu-
ro dizer hoje quando termina", fri-
sou, realçando, porém, que a área,
rodeada de árvores centenárias de

grande porte, está vedada para
evitar interferências dos trabalhos
e não por constituir um risco para
a segurança das pessoas.

Hoje, a equipa de técnicos re-
gressa ao local e fará novo balan-
ço ao final do dia. Em causa está o

apuramento dos motivos que le-
varam à queda do carvalho, que ti-
nha 200 anos.

Elementos da PSP estiveram no
local a recolher elementos para o
Ministério Público.
Responsabilidades e não jogos
Também o representante da Re-
pública para a Madeira foi ao local
do acidente. Ireneu Barreto disse

que é necessário "apurar respon-
sabilidades" sobre a queda da ár-
vore, mas vincou que o momento
não é para "jogos políticos". "Não
é o momento para jogos políticos
sobre esta tragédia. É o momento
de estarmos todos unidos", afir-
mou.»

Representante da

República diz que
não é momento para
"jogos políticos"

Sete feridos
continuam internados
? Nove das 16 pessoas internadas no Hospital do Funchal na
sequência da queda de uma árvore tiveram alta e sete per-
manecem internadas, uma das quais nos cuidados intensi-
vos, disse ontem fonte hospitalar. Segundo Miguel Reis, ad-
junto da direção clínica do Serviço de Saúde da Região Autó-
noma da Madeira, as pessoas que permanecem internadas
apresentam fraturas múltiplas. Entre os sete internados,
cinco são adultos, um dos quais de nacionalidade francesa, e
dois são crianças, acrescentou.
"As crianças encontram-se no serviço de observação da pe-
diatria, uma francesa com dois anos que sofreu um trauma-
tismo craniano e da face e uma criança com 14 anos com
traumatismo abdominal fechado", acrescentou. Relativa-
mente aos adultos, adiantou que há um doente francês com
51 anos que foi intervencionado pela especialidade de neu-
rocirurgia e que se encontra internado no serviço de Medi-
cina Intensiva, dois doentes intervencionados pela Ortope-
dia e duas mulheres que estão internados no Serviço de Ob-
servação da Urgência, ambas com traumatismo torácico".


