
Porto 
Bombeiros 
Voluntários 
sem meios 
para socorro 
à população

Futsal 
Ricardinho 
abandona 
seleção em 
lágrimas P. 39

0,20€=
Campanha válida nas lojas Lidl de 25 de outubro a 31 de dezembro de 2021.

Limitado ao stock existente.

No Lidl ajudar é só o começo
Por cada compra com produtos Deluxe, 20 cêntimos revertem
para projetos  inovadores de apoio à comunidade.
Saiba mais em maisajuda.pt

PUBLICIDADE

País terá mais de mil  
câmaras para vigiar 
ruas e prevenir crime
Cidades de Porto e Gaia juntam-se  
aos 14 municípios com videovigilância

Comandos 
Cabecilha  
da rede de 
tráfico de 
diamantes ia 
fugir para a 
África do Sul

Ex-militar 
detido pela 
PJ a caminho 
do aeroporto 
P. 14

PSP defende alargamento e acrescenta 
que serve para identificar suspeitos P. 4 e 5 
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Elétricos vão ligar 
margens do Douro 

pela Ponte Luís I Vítima seguia 
a pé quando foi 
atingida por um 
carvalho P. 25

Braga 
Câmara paga 
105 mil euros 
em morte 
causada  
por árvore

Futebol  
Lesões 
complicam 
apuramento 
no Mundial 
P. 40

Contribuinte recebe cinco euros por mês do Estado 
qualquer que seja a compra no posto de combustível  
P. 6 e 7

PSD 
Rio recusa 
debates nas 
televisões  
com Rangel P. 10

Fundado em 1888
Obras do metro param 

linha 22 por três anos P. 22
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Proteção Civil 
pediu ao MP 
a destituição 
da Direção P. 20

AUTOvoucher 
também paga chicletes
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Câmara paga 105 mil por 
morte causada por árvore
Tribunal obriga a indemnizar viúva e dois filhos de homem que foi vítima  
de acidente ocorrido em maio de 2015, num dia de vento forte e chuva 

JUSTIÇA É de 105 mil euros 
de indemnização o valor a 
pagar pela Câmara Munici-
pal de Braga aos três familia-
res da vítima mortal da que-
da de uma árvore em 2015. 
Foi esta a sentença do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal 
de Braga, ontem conhecida, 
e que beneficia a viúva e 
dois filhos de José Luís de 
Sousa, ela com 75 mil euros 
e eles com 15 mil cada um, a 
que acrescem seis anos de 
juros à taxa legal. 

A 4 de maio de 2015, pelas 
14.40 horas, José Luís, de 41 
anos, ia a pé no passeio, na 
Rua dos Barbosas, junto ao 
rio Este. Estava um dia ven-
toso e com ameaça de chu-
va. De repente, um carvalho 
abateu-se sobre ele, causan-
do-lhe múltiplos traumatis-
mos cranioencefálicos . 

NÃO RESISTIU  
Assistido pelo INEM, foi le-
vado para o Hospital de Bra-
ga, mas faleceu após duas 
paragens cardiorrespirató-
rias duas horas depois. 

A árvore estava junto ao 
passeio e a sua queda foi 
causa direta da morte. 

Agora, o tribunal deu 
como provada a tese da viú-
va, de nome Sofia, segundo 

Luís Moreira 
locais@jn.pt 

Carvalho caiu sobre vítima que ia a pé na Rua dos Barbosas

terioração. Acrescentou 
ainda que a árvore se apre-
sentava “saudável, robusta, 
sólida e bem implantada, 
sem sinais de fragilidade ou 
doenças que pudessem afe-
tar a sua sustentabilidade”.  

“A árvore havia sido poda-
da no outono de 2014, de 
acordo com um plano anual, 
que inclui ainda a avaliação 
do estado do património ar-
bóreo, o que é regularmen-
te feito por funcionários”, 
afirmou o representante da 
Câmara, agora condenada. �

na, rejeitou esta tese e levou 
peritos a julgamento, que 
salientaram que, no dia em 
causa, havia rajadas de ven-
to de 80 a 90 quilómetros, 
suficientes para derrubar ár-
vores. Nesse dia, caíram 
três. 

INTERIOR DETERIORADO 
Argumentou que a árvore 
estava em boas condições fi-
tossanitárias e que, apenas 
após a queda, com o tronco 
aberto, foi possível vislum-
brar sintomas de alguma de-

Três turmas  
em Vinhais  
de quarentena
Surto de covid-19 na EB 2, 3 afeta mais de 60 
alunos, depois de uma docente testar positivo

SAÚDE  Duas turmas do pri-
meiro ciclo da Escola EB 2, 3 
de Vinhais estão de quaren-
tena, com os alunos nos 
seus domicílios, devido a 
um surto de covid-19 no es-

tabelecimento de ensino. A 
partir de hoje os estudantes 
de uma terceira turma tam-
bém terão de permanecer 
em casa.   

Segundo o diretor da insti-

tuição, Rui Correia, uma 
turma do primeiro ano, com 
cerca de 20 alunos, está de 
quarentena em casa desde 
ontem e outra do quarto  co-
meça amanhã o isolamento. 
Apesar de terem ido às aulas 
ontem de manhã, os pais 
optaram por ir buscar os fi-
lhos, porque um dos estu-
dantes testou positivo.  

A turma do segundo ano 
vai iniciar o período de iso-
lamento hoje. “Uma profes-
sora testou positivo há al-
guns dias. A outra docente 
que estava com suspeita de 
covid-19 – uma vez que o 
teste que realizou em casa 

deu positivo – acabou por 
confirmar o diagnóstico 
com nova testagem. Os ou-
tros três docentes sujeitos a 
testes deram negativo. Há 
ainda um aluno do primei-
ro ano cujo teste deu positi-
vo e é por causa dele que a 
turma já não vem”, expli-
cou Rui Correia,. 

O diretor disse que a esco-
la está a trabalhar em articu-
lação com a Direção-Geral 
da Saúde para limitar a pro-
pagação da covid-19, cum-
prindo todas as regras de 
prevenção determinadas e 
que  os professores estão va-
cinados . � GLÓRIA LOPES 
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a qual a culpa da morte é dos 
serviços camarários. 

A ação, subscrita pelas ad-
vogadas Ana Eduarda Gon-
çalves e Bárbara Silva Soa-
res, da Soares, Gonçalves & 
Associados, dizia que a cul-
pa da morte é dos serviços 
camarários, já que a árvore 
apresentava problemas es-
truturais graves, sendo visí-
veis fragilidades na zona de 
rutura, com indícios de po-
dridão. 

O Município, representa-
do pelo advogado Paulo Via-

“Bombeira Nina” 
volta a ser vedeta 
em campanha
Cadela adotada pelos Voluntários de Viana  
do Castelo figura em calendários e em sacos

SOLIDARIEDADE A cadela Ni-
na, mascote dos Bombeiros 
Voluntários de Viana do Cas-
telo, volta a ser a estrela de 
um calendário solidário para 
ajudar a corporação. Como já 
é habitual quando se aproxi-
ma o Natal, desde que Nina 
foi adotada em 2015, decorre 
uma campanha de angaria-
ção de fundos com a sua ima-
gem.  

Além de 800 calendários 
para 2022, “Nina A Bombei-
ra” (nome da sua página de 
Facebook que conta perto de 
23 mil seguidores), também 
surge, este ano, estampada 
em 250 sacos de compras 
reutilizáveis.  

A venda dos artigos, por 3,5 

euros e 5 euros, respetiva-
mente, reverte a favor da 
corporação. E vai ajudar, en-
tre outras coisas, na  
aquisição de material de 
combate a incêndios urba-
nos e industriais. 

Nina chegou ao quartel dos 
bombeiros em setembro de 
2015. A cadela Castro Labo-
reiro foi encontrada em Car-
reço. São seus “donos” os 
bombeiros Paulo Camelo, 
Rafael Ferreira e Sofia Carva-
lho. Todos os anos, por altu-
ra do Natal, lançam um ca-
lendário solidário para anga-
riar fundos para a corporação 
e ajudar outras instituições. 
No Facebook, põem a Nina a 
“falar”, dando conta do seu 
dia a dia, cumprimentando e 
interagindo com os seus se-
guidores.� 

No Facebook Nina “interage” com os seus seguidores

Ana Peixoto Fernandes 
locais@jn.pt 

Mulher morreu em 
capotamento de trator
ACIDENTE Uma mulher de 
64 anos morreu ontem de-
pois do trator que conduzia 
ter capotado, deixando-a fe-
rida de morte. O acidente 
ocorreu em Serapicos, no 
concelho de Bragança.  

Segundo declarações do 
comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Izeda, Óscar 
Esménio, ao “Jornal de No-
tícias”, a vítima circulava 
num terreno agrícola na-
quela localidade quando, 

por razões que se desconhe-
cem, o trator capotou, arras-
tando a mulher e deixando-
-a ferida com muita gravida-
de.  

A vítima ainda foi assistida 
no local, mas acabou por 
não resistir , vindo a falecer.  

O socorro envolveu 13 
operacionais dos bombeiros 
de Izeda, apoiados por três 
viaturas e por um helicóp-
tero do INEM. � 
GLÓRIA LOPES 


