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FUNICULAR PROVOCA VÁRIOS ACIDENTES DURANTE A FEIRA DE S. MATEUS
07-Set-2010

Blogosfera
Texto de Olho Vivo Viseu

No último &ldquo;Golpe de Vista&rdquo; demos conta do acidente que vitimou Susana, uma jovem de 25 anos,
que no dia 13 de Agosto, na véspera da inauguração da Feira de S. Mateus, enfiou a perna até ao joelho na fenda por
onde passam os cabos de tracção do funicular, o que lhe valeu uma estadia no Hospital de Viseu durante quatro dias e
uma operação a um tendão.

Foi a sétima vítima a ir parar ao hospital, desde que há cerca de uma ano o funicular iniciou manobras de
&ldquo;aquecimento&rdquo;, ainda antes da inauguração.

No passado domingo, dia 29, depois da hora de almoço, um
homem (aparentemente um turista, já que a mulher andava a filmar com uma
câmara de vídeo), ao atravessar os carris do funicular, na passadeira
da Rua de Serpa Pinto, assustou-se com a trepidação nas chapas
metálicas, provocada por uma camioneta que passava no cruzamento,
virou-se e enfiou a perna na famigerada fenda, não conseguindo tirá-la,
uma vez que o joelho inchou imenso. Um agente da PSP, que se encontrava
a cortar o trânsito por causa do &ldquo;Downhill Urbano&rdquo;, chamou uma
ambulância, mas um cidadão luso-brasileiro que assistiu ao acidente (e
autor da foto), face ao sofrimento do homem, correu às obras da nova
sede do Orfeão, a escassos metros dali, donde trouxe um caibro com que,
com o auxílio de um graduado da PSP que autorizou a manobra, conseguiu
levantar a tampa metálica de modo a deixar retirar a perna que trazia o
joelho inchadíssimo e a sangrar. O acidentado seguiu de ambulância para o
Hospital.

Os próprios feirantes se insurgem contra aquela armadilha para os
peões e dão-nos conta dos inúmeros acidentes que ali têm ocorrido. No
passado fim de semana, uma criança enfiou o pé na fenda do funicular,
mas não chegou a seguir na ambulância que entretanto mandaram chamar.
Fernando Cardoso Ferreira, profissional de hotelaria, ajudou uma idosa
que meteu o pé na fenda, ao atravessar a passadeira junto à estação do
funicular, levando-a ao Posto de Socorro dos Bombeiros Voluntários no
Pavilhão Multiusos. Os bombeiros em serviço naquele posto testemunham
que já prestaram assistência a vários acidentados na linha do
funicular. No passado Domingo, depois de, na véspera, uma senhora de
cerca de 40 anos ter caído na linha, os bombeiros colocaram uma fita
sinalizadora para, pelo menos, durante a noite, impedir que crianças e
adultos caminhem distraidamente ao longo dos carris, já que durante o
dia, sem as protecções a tapar a fenda, qualquer criança ou mesmo um
adulto poderá enfiar lá o pé, ao atravessar a passadeira. Até quando?...
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CONCENTRAÇÕES CONTRA A EXPULSÃO DE CIGANOS EM FRANÇA

Contra as expulsões em massa de ciganos romenos e búlgaros de França, em
violação dos mais elementares direitos humanos e de livre circulação
dos cidadãos da União Europeia, (e apesar de o governo da Roménia
garantir que as centenas de ciganos expulsos de França não têm cadastro,
quer em França quer na Roménia), o que já provocou reacções críticas do
Papa, da ONU e até de ministros do próprio governo de Sarkozy, as
associações ciganas de Braga, Coimbra, Espinho, Gondomar, Matosinhos, a
Apodec (Lisboa), Os Vikings (Porto), a Assoc. Cigana Pedro Bacelar de
Vasconcelos (Braga), Canto e Dança Cigana (Porto), Assoc. Desportiva dos
Ciganos do Porto, a AMUCIP &ndash; Associação de Mulheres Ciganas de
Portugal, o Centro de Estudos Ciganos (Figueira da Foz), União Romani,
Ciganos d&rsquo;Ouro, Gipsy Produções (Águeda), SOS Racismo, Solidariedade
Imigrante, Associação OLHO VIVO e ainda muitos cidadãos como a
investigadora da universidade do Minho, Maria José Casa-Nova, ou o
sociólogo João Teixeira Lopes, convocam concentrações no próximo Sábado,
pelas 15,30 horas, no Porto, em frente ao consulado da França, na Av.
Da Boavista, nº 1681, e em Lisboa, em frente à Embaixada da França, na
Calçada Marquês Abrantes, nº 5, à semelhança do que acontecerá em
diversas cidades europeias.

Texto da crónica "Golpe de Vista" da responsabilidade da associação Olho Vivo Viseu
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