
Queda fatal
de arriba chega
ajulgamento
dez anos depois
Em 2009 morreram cinco

pessoas no Algarve. Famílias
das vítimas pedem 900 mil
euros ao Estado PlB/19



Estado julgado por queda de arriba
que matou cinco pessoas há dez anos
A defesa apela ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para que se "cheguem à frente"
e ajudem as vítimas, pagando o Estado uma indemnização de mais de 900 mil euros

Acidente aconteceu na Praia
Maria Luísa, em Abuf eira, a 21 de
Agosto de 2009 Acidente

Idãlio Revez
0 julgamento do caso das cinco
mortes, ocorridas há dez anos, na
praia Maria Luísa, em Albufeira, na
sequência da derrocada de uma
arriba, começa hoje no Tribunal
Administrativo e Fiscal (TAF) de
Loulé. Os familiares das vítimas
pedem ao Estado uma indemniza-
ção de 911 mil euros, pela "omissão
de deveres" de zelar pela segurança
e vigilância dos banhistas, que se

encontravam a apanhar banhos de
sol à sombra do rochedo que ruiu.
Após o acidente, a Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA) multipli-
cou o número de placas a assinala-
rem risco de "queda de blocos",

mas o perigo continua.
O advogado Pedro Proença repre-

senta a família de Manuel Marques
Pereira, que perdeu quatro pessoas:
filha, genro e as duas únicas netas.
Para evitar o arrastar do processo
com acções judiciais, sugere: "O
Estado devia chegar-se frente e

indemnizar as famílias à semelhança
da negociação feita pela provedora
de Justiça em relação às vítimas do
incêndio de Pedrogão Grande e à
derrocada da pedreira de Borba. O
Estado não disse que era culpado
pelo que tinha acontecido, mas
indemnizou as vítimas." Por isso, o

advogado lança um "forte apelo" ao
Presidente da República e primeiro-
-ministro, para que se empenhem
numa rápida solução. "Vamos



esquecer este incidente infeliz, e

indemnizar as vítimas."
O acidente resultou da derrocada

"instantânea" de uma escarpa,
quando as pessoas se encontravam

junto à arriba, ao final de uma
manhã de Agosto, com a praia api-
nhada de gente. À entrada do areal,
encontrava-se afixada uma placa em

que se lia "arribas instáveis". A
advertência, como sucede com fre-

quência, foi ignorada. A arriba, que
protegia os utentes do sol, desmo-
ronou-se como um baralho de car-
tas. Uma parte do rochedo, com dez
metros de altura e seis de diâmetro,
ruiu. Os banhistas que estavam mais

próximos da arriba ficaram soterra-

dos: cinco morreram, três sofreram
ferimentos graves. Manuel Marques,
viúvo, perdeu todos os membros do

agregado. "Caiu [após o acidente]
numa depressão e tristeza profun-
das, por ter perdido toda a família.
E morreu de cancro há cerca de três

anos, sem ver feita justiça", refere o

advogado, lembrando que este é um
caso "absolutamente dramático",
onde vê um paralelismo com o que
se passou em Pedrógão e na derro-
cada da pedreira de Borba. Por isso,
reafirma que "se o Estado é pessoa
de bem, devia ter igual procedimen-
to, chegar-se à frente e indemnizar
as vítimas".

"Fujam!"
A quinta vítima mortal, Maria Emí-
lia, de 37 anos, refere o processo,
"encontrava-se deitada numa toa-
lha, sobre a areia, a cerca de cinco
metros da linha de água e a cerca de
20 metros de distância" da escarpa
que ruiu. As filhas, Glayds e Jennifer,

adolescentes, encontravam-se per-
to, a jogar raquetes. A mãe terá gri-
tado "fujam!", levantou-se e correu.
"Subitamente, pedras de grandes
dimensões começaram a cair", lê-se

no processo no qual o Estado é o
único réu.

As pedras rolaram pelo areal e

entraram pelo mar adentro. Maria
Emília ficou soterrada, as filhas
sofreram ferimentos graves. O mari-

do, ajudado por outras pessoas,
retirou algumas pedras, perguntan-
do-lhe se "estava bem", mas a res-

posta foi apenas um "balbuciar de

palavras imperceptíveis". No local,
a mulher recebeu os primeiros
socorros do INEM, mas acabaria por
não resistir. Morreu ao final desse

dia, 21 de Agosto de 2009, no Hos-

pital de Faro.
Sentiu-se esmagado
Vítor Sousa, na altura advogado
estagiário, também se encontrava
deitado numa toalha, a apanhar
banhos de sol, a cerca de cinco
metros do rochedo. De repente,
ficou soterrado e assim permaneceu
cerca de quatro horas, altura em
que foi resgatado. "Conseguiu res-

pirar através de uma bolsa de ar por
si formada, quando tapou a cabeça
com as mãos e os braços". Temeu
pela vida. "As pessoas circulavam
por cima de si e, por isso, em vários

momentos, sentiu-se esmagado",
lê-se nos autos. Sofreu hematomas
e lesões em várias partes do corpo.
Os primeiros cuidados médicos
foram prestados no Hospital de
Faro, onde foi operado a uma frac-
tura exposta no pé direito, tendo
sido depois transferido para o Hos-

pital de S.João, no Porto, onde este-
ve internado durante 23 dias. Só

conseguiu andar normalmente ao
fim de oito meses.

O Ministério Público (MP), em
representação do Estado, alega que
o colapso da arriba da praia Maria
Luísa deu-se de "modo espontâneo
e imprevisível". Por seu lado, a defe-

sa alega "negligência grosseira" por
parte das autoridades, que não leva-
ram em atenção os "sinais de peri-
go" que existiam na arriba.

irevez@publico.pt

Responsabilizar o Estado não é fãcil

E
difícil responsabilizar o
Estado por não salvaguardar
a segurança dos cidadãos.
Quem o diz é a professora

da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa Carla
Amado Gomes. Especialista em
responsabilidade civil, a

docente critica a forma como
sucessivos governos têm vindo
a indemnizar voluntariamente as
vítimas deste tipo de tragédias,
eximindo-se à acção dos
tribunais. Apesar de a opção ser
vista como vantajosa pelos
lesados, uma vez que este tipo
de acções judiciais pode
arrastar-se por períodos
superiores a uma década, do

ponto de vista social não é a

melhor solução: "O Estado paga
um valor previamente
estabelecido e evita a formação
de jurisprudência", de decisões
dos tribunais que poderiam

contribuir para evitar novas

tragédias potenciadas por
incúria. Desta forma, "continua a

não ser seguida uma política de
prevenção de risco" por parte
da administração central. Foi o

que sucedeu, por exemplo, no
caso da queda da ponte de
Entre-os-Rios, em 2011: "Se
tivesse havido uma sentença
cível, ela teria feito
jurisprudência para o caso do
colapso da estrada de Borba",
em Novembro passado.

Carla Amado Gomes
distingue, porém, estes dois
casos do da falésia da praia:
enquanto nos primeiros as
vítimas não tinham sido avisadas
do perigo que corriam ao passar
na ponte, já os banhistas
sabiam, quer pelos avisos
colocados no local, quer pelo
estado em que viam a arriba,
que corriam riscos. A.H.



Vamos esquecer
este incidente
infeliz e indemnizar
as vítimas
Pedro Proença
Advogado

Risco elevado de derrocada em 30% das praias do Algarve

A seguir à tragédia da praia Maria
Luísa, a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) procedeu a 16 der-
rocadas controladas e reforçou a

sinalização para evitar que se repe-
tissem ocorrências semelhantes.
Passados cerca de dois meses, sem
aviso prévio, na praia de Santa Eulá-
lia, contígua à Maria Luísa, desabou
um rochedo com dez metros de altu-
ra e cinco de largura. As arribas do
litoral do barlavento algarvio, dizem
os técnicos, são frágeis, por nature-
za, e não há maneira de as segurar.

O então director da APA, Sebastião

Teixeira, num relatório apresentado
em Setembro de 2009, diz que a

"imprevisibilidade e carácter instan-
tâneo" do desmoronamento tem
características "muito idênticas aos

perigos associados aos sismos".
Podem ser tomadas medidas preven-
tivas, mas não se consegue prever o

colapso. A título de exemplo, refere

uma derrocada na praia do Canavial

(Lagos) em Junho de 1997, que só por
sorte não causou mortes. Tudo
começou com uns pequenos blocos

a deslizarem de uma arriba com 40
metros de altura. As três dezenas de

pessoas que estavam a jantar saíram
do restaurante, aos primeiros sinais
de alarme. A seguir, deu-se um movi-
mento de massas com 30 toneladas,
e o estabelecimento desapareceu.

A praia Maria Luísa encontra-se
catalogada com vulnerabilidade
"elevada" e "muito elevada". A

radiografia é feita por Oscar Ferreira
e Alveirinho Dias, investigadores da
Universidade do Algarve, numa
"nota pública" divulgada a seguir à

tragédia, em 2009. Quando a maré
sobe, os banhistas aconchegam-se
junto às rochas e os sinais de "queda
de blocos" são ignorados. Os alertas

para as situações de "perigo", subli-

nham, devem fazer parte do conjun-

to de informação a dar aos cidadãos,

para que sejam "responsáveis" pelos
seus actos. "Não é credível nem acei-
tável que a solução passe pela inter-
dição sistemática de praias", já que
na região, enfatizam, "30 por cento
das praias do Algarve rochoso [aque-
le mostrado nos cartazes turísticos]

possuem vulnerabilidade muito ele-
vada". Porém, deixam alguns alertas

que podem interferir na segurança
das escarpas: "Construção no topo
das arribas e o trânsito de veículos

[que transmitem vibrações]."
Na praia Maria Luísa, pode-se

observar um quadro bem diferente
daquele que os académicos preco-
nizam. Mesmo por cima da escarpa
que ruiu, estão construídas seis

vivendas, com relvados que se pro-
longam até quase à crista da arriba.
Idálio Revez


