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Boticas vai criar
uma rede de ob-
servatórios da
paisagem, insta-
lar sinalética e
limpar os trilhos
para cativar mais
turistas.

SOBE
FERNANDO
QUEIROGA
EDIL DE BOTICAS

q Construção do
Estádio Municipal
de Braga está
a revelar-se um
poço de prejuízo
sem fundo. Gas-
tos já passam
os 160 milhões.

DESCE
MESQUITA
MACHADO
EX-AUTARCADE BRAGA
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CRIMErFogo encomendado a dois homens, por 10 mil €, vitimou António Gonçalves, de 55 anos
MEDIDAS rUm dos contratados também vai para a cadeia. O outro fica com apresentações diárias

Empresáriochinêsfica
emprisãopreventiva
PAULO JORGE DUARTE

D
ois dos três suspeitos de
terem ateado o fogo num
prédio da rua Alexandre

Braga, no Porto, que vitimou
António Gonçalves, no passado
mês de março, vão aguardar
julgamento em prisão preven-
tiva. O Tribunal de Instrução
Criminal(TIC) do Porto decre-
tou, ontem, amedidade coação
maisgravosaaocidadãochinês,
proprietário daimobiliáriaque
comprou aquele mesmo edifí-
cio, e a um dos cúmplices. O
terceiro elemento saiu em li-
berdade, obrigado aapresenta-
ções diárias às autoridades.

SegundoainvestigaçãodaPo-
líciaJudiciáriado Porto, o em-
presário chinês pagou dez mil
euros aos dois outros envolvi-
dos, seguranças na noite, para
atearemfogo ao prédio. O pro-
prietário tinha como objetivo
forçar a família de António
Gonçalves a abandonar o imó-
vel, paradepois lucrar.

Durante meses, tentounego-

ciar, sem sucesso, a saída dos
inquilinos. Afamíliacomeçou,
então, a ser ameaçada e, uma
semanaantes do trágico incên-
dio, os Sapadores do Porto fo-
ram chamados ao edifício, nas
imediações do Mercado do Bo-

lhão, e resolveramuminício de
incêndio. Nessa altura, já a fa-
míliasuspeitavade mão crimi-
nosanaorigemdas chamas.

Dias depois, o segundo caso
acaboumesmo porvitimarAn-
tónio Gonçalves, de 55 anos. A

mãe da vítima mortal, de 88
anos, e dois irmãos, um deles
deficiente, foram salvos pelos
sapadores, pelo telhado e com
recurso aumaautoescada. Cer-
ca de quatro meses depois, os
suspeitos foramdetidos.n
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1Dono de imobiliária foi levado
a tribunal e fica na cadeia a aguardar
julgamento2António Gonçalves
morreu aos 55 anos3Sapadores
resgataram três dos familiares
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DONODEIMOBILIÁRIA
TINHAOBJETIVODETIRAR
AFAMÍLIADOPRÉDIO

VILA REAL

Alcoolizado
abalroou
motociclista
uUmhomemde 46 anos foi
detido depois de fugir de um
acidente emque, ao volante
de um automóvel, abalroou
um motociclista, pelas
19h00 do passado domingo,
na avenida da Europa, no
centro de VilaReal.

Depois de localizado, o
condutor, de nacionalidade
estrangeira, foisujeito ates-
te de alcoolemia, apresen-
tando umataxaligeiramen-
te superior a 2 g/l. O caso
baixouainquérito. Avítima,
também de 46 anos, sofreu
ferimentos ligeiros.nP.M.P.

MAIA

Homem ferido
em acidente
aparatoso
u Um despiste de um ca-
mião, seguido de colisão
com uma mota, ao início da
tarde de ontem, emNoguei-
radaMaia, naMaia, feriuum
homem. A vítima, motoci-
clista, sofreu ferimentos
considerados ligeiros e foi
transportada paraoHospital
São João, no Porto.

O alerta para o aparatoso
acidente chegou aos bom-
beirosdaMaiapelas14h30.A
PSPestevenolocaleinvesti-
ga em que circunstâncias é
que tudo aconteceu.nA.S.M.

PJ travatraficantesdeliamba
uA Polícia Judiciária do Porto
deteve dois homens, de 28 e 38
anos e ambos oriundos de um
país asiático, suspeitos de tráfi-
co de droga, após uma investi-
gação de cercade dois meses.

Os inspetores capturaram a
dupla na passada sexta-feira,
quando ambos “diligenciavam
por apurar o estado de umaen-

comendade estupefaciente que
haviam remetido para outro
país europeu”, esclarece a PJ.
Levados a tribunal, ficaram
ambos emprisão preventiva.

Foramapreendidos cercade 5
mileuros, umautomóvele 16,2
quilos e liamba. O mais novo é
técnico de comunicações e o
mais velho cozinheiro.n Operação da Judiciária do Porto
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