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PJ analisa vestígios
de ADN emcabeça
CRIME Judiciária tenta perceber se acabeça
encontrada num saco de plástico junto ao lixo
pertence aumamulher dada como desaparecida

NELSON RODRIGUES

Foiuma descoberta macabra e inédita Fechada
dentro de um saco de

plástico um funcionário do
porto de Leixões encontrou a
cabeça de uma mulher que
aparenta ter entre os 30 e os 40

demanhã
juntoaopare
dão da praia
de Leça da
Palmeira emMatosinhos
A PJ do Porto foi chamada ao

local e tenta agora perceber
quem é esta vítima e quem é o
autor deste crime violento em
que umamulher foi decapitada
A cabeça pertencente a uma
mulher que tinha cabelos com

pridos foi removidapara o Ins
tituto de Medicina Legal do
Porto onde será agora alvo de
períciasmédico legais essen
ciais para se saber a sua identi
dade Os inspetores vão ainda
analisar oADNdaquelaparte do
corpo de forma a tentarperce

ber se acabeça
pertence a al
guma mulher
dada como

desaparecida
nos últimos tempos Certo é que
a vítima não terá morrido nos
últimos dias umavez que já es
tavaemavançadoestado de de
composição Falta agora saber
quando foi abandonadanaque
la zona e quais os motivos que
levaram ao seu homicídio

A cabeça tinha marcas de
dentes cravadas na pele o que
indiciaque terão sido cães que a
encontraram num caixote do
lixo localizado no areal e que a
arrastaram para o paredão O
primeiro passo dos inspetores
foi retirar todo o lixo desse con
tentor e perceber se outras par
tes do corpo estariam naquele
local o que não se verificou

SACO FOI ENCONTRADO
DURANTE CAMINHADA

O alerta foi dado às 09h00
por um funcionário do porto
deLeixões quefazia umaca

minhadamatinal até ao traba
lho APolíciaMarítima foi
chamada ao local e criou um
perímetro de segurança

LOCAL FICA A 50 METROS
DA FACE DA ESTRADA

O saco emque a cabeça se
encontrava tinhamarcas de
sangue o que chamou a aten
ção O local onde a cabeça
foi encontrada fica acerca
de 50metros da estradamar
ginalde Leça da Palmeira

PORMENORES

Cabeça removida
A cabeça foi removida por volta
das 12h00 por uma ambulância
dos bombeiros de São Mamede
de Infesta Os bombeiros
de Matosinhos Leça também
estiveram naquele local

PJ apela à denúncia
A Polícia Judiciária apela a que
a população denuncie às autori
dades situações em que tenham
conhecimento de mulheres
desaparecidas Ocaso da cabe
ça encontrada foi participado
ao Ministério Público

Mar não levou cabeça
Inicialmente as autoridades
acreditavam que tivesse sido
o mar a levar para o areal aquela
cabeça e pudesse pertencer
a algum corpo desaparecido
na água o que não severificou
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