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Tribunal implacável com homem 
que se insurgiu contra juíza

O arguido foi mesmo condenado a prisão efectiva pela prática de crimes de dano 
qualificado, ofensa à integridade física qualificada na forma tentada e perturbação 
de funcionamento da ordem institucional.

Condenado a 3 anos e 6 meses de prisão efectiva e ao pagamento dos bens destruídos

Actividades dos bombeiros de Ponta Delgada: 
três incêndios urbanos extintos a semana passada

Um dos incêndios ocor-
reu no centro histórico de 
Ponta Delgada e destruiu 
por completo a estrutura 

do bar Raiz. Sete viaturas e 
26 operacionais estiveram 
no “open space” que já era 
uma referência para quem 

saia à noite.

Um homem foi ontem condenado a 3 anos e 6 
meses de prisão efectiva por diversos crimes, en-
tre eles, por se ter insurgido contra a juíza quando 
esta lhe havia decretado a prisão efectiva.

Para além da condenação, em cúmulo jurí-
dico, o arguido foi condenado ainda a pagar os 
bens destruídos em plena sala do interrogatório 
judicial no valor de 1005 euros e ao pagamento 
integral das custas processuais.

O arguido, que chegou à sala de audiências 
dos julgamentos colectivos do Tribunal Judicial 
de Ponta Delgada algemado e acompanhado de 
dois guardas-prisionais, começou por ouvir o juiz 
destacar que “todos os crimes de que vinha acusa-
do foram dados como provados”, acrescentando 
que “face à prova produzida em audiência de jul-
gamento, o senhor sabia que estava no Tribunal 
perante a autoridade máxima do poder judiciário 
que deveria ter respeitado, mas perante a decisão 
que lhe foi comunicada de prisão preventiva não 
aceitou”.

“Ponderando tudo o que havia para ponderar, 
e atendendo ao seu historial”, não foi possível ao 
tribunal encontrar nenhuma atenuante que pu-
desse aligeirar a sua pena, pelo que o arguido foi 
mesmo condenado a prisão efectiva pela prática 
de crimes de dano qualificado, ofensa à integri-
dade física qualificada na forma tentada e pertur-
bação de funcionamento da ordem institucional.

Uma condenação e uma absolvição

Numa outra decisão conhecida ontem, atra-

vés da leitura de um acórdão, um Tribunal Co-
lectivo condenou um outro homem a 4 anos de 
prisão, suspensa na sua execução por igual pe-
ríodo de tempo pela prática de vários crimes de 
furto qualificado.

Um outro indivíduo implicado neste pro-
cesso foi absolvido de um crime de recepta-
ção.

Relativamente ao arguido condenado, o tri-
bunal deu como provados todos os factos con-
tra, à excepção de um episódio que diz respeito 
ao furto de objectos que estavam no interior de 
uma viatura da marca Nissan.

Em jeito de justificação para a aplicação 
da pena, o Tribunal não acreditou na versão 
do arguido durante o julgamento, “porque se 
num período de 6 meses cometeu vários furtos 
porque disse que precisava de dinheiro como 
é que nos restantes não precisava, justificando 
que tinha uma carrada de dinheiro que vinha da 
América”, questionou o juiz. “O Tribunal não 
tem dúvidas que os objectos apreendidos”, que 
não foram todos recuperados, provenientes dos 
actos ilícitos “se destinavam a ser vendidos”.

Como atenuante, o tribunal levou em linha 
de conta que na altura dos factos o arguido ain-
da não tinha antecedentes criminais, pelo que 
a suspensão da pena poderá ainda acautelar a 
necessidades especiais de prevenção para que 
não possa voltar a cometer mais delitos.
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Os bombeiros foram chamados a extinguir três 
incêndios urbanos a semana passada que motivou a 
deslocação de 35 bombeiros e 11 viaturas, no total. 
Destes incêndios, recorde-se, um foi de enormes 
proporções e ocorreu no centro histórico de Ponta 
Delgada destruindo por completo a estrutura do bar 

Raiz. Sete viaturas e 26 operacionais estiveram no 
“open space” que já era uma referência para quem 
saia à noite.

Ainda no que toca a incêndios, o Corpo de Bom-
beiros Voluntários de Ponta Delgada extinguiram, 
de igual modo, um incêndio rural (9 bombeiros e 
4 viaturas), um incêndio em detritos confinados (4 
bombeiros e 1 viatura) e um incêndio em detritos 
não confinados (4 bombeiros e 2 viaturas).

Estes são alguns números referentes ao resumo 
da actividade operacional da Associação Humani-

tária de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada 
levada a cabo de 28 de Maio a 3 de Junho, disponí-
vel no Site oficial dos “soldados da paz” na Internet 
(www.bvpd.pt).

No total, os bombeiros receberam 481 alertas, o 
que motivou que tivessem sido percorridos 11.979 
quilómetros e que fossem despendidas 682 horas 
em termos de duração dos serviços prestados.

Ao nível de acidentes rodoviários, duas colisões 
levaram à deslocação de seis bombeiros apoiados 
por três viaturas e um despiste fez deslocar uma via-
tura e dois bombeiros.

No total, os bombeiros transportaram 161 do-
entes urgentes, 667 doentes não-urgentes e foram 
chamados ainda para três situações distintas afectas 
ao transporte de evacuação médica aérea.

No âmbito das suas competências, o Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada interveio 
em três conflitos legais (7 bombeiros e 3 viaturas), 

participou numa acção de patrulha, reconhecimento 
e vigilância (5 bombeiros e 2 viaturas), procedeu a 
três aberturas de porta sem socorro (6 bombeiros e 
3 viaturas) e foi chamada para uma evacuação (2 
bombeiros e 1 viatura).

No remanescente da actividade desenvolvida 
no mesmo período de tempo, ressalve-se a presença 
de 10 bombeiros e cinco viaturas que estiveram de 
prevenção em cinco actividades de lazer, a partici-
pação numa acção de busca e resgate terrestre de 
animais (3 bombeiros e uma viatura), três limpezas 
de fossas (6 bombeiros e 6 viaturas), 10 regas (10 
bombeiros e 10 viaturas), uma lavagem de via (1 
bombeiros e 1 viatura), dois transportes de água (2 
bombeiros e 2 viaturas), contabilizando-se ainda 
três expedientes do quartel (3 bombeiros e 3 viatu-
ras) e 4 outros serviços (6 bombeiros e 4 viaturas).
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