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A Feira Gastronó-
mica do Porco de 
Boticas decorre 
de amanhã até 
domingo e gera 
um volume de ne-
gócios de meio 
milhão de euros. 
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PRES. C. M. DE BOTICAS

q Ex-autarca res-
ponde por preva-
ricação por ter 
deferido a cons-
trução de um te-
lheiro num terre-
no junto à casa do 
atual presidente. 
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CRIME r Brasileiro de 46 anos foi estrangulado e agredido até à morte quando ia comprar droga  
INVESTIGAÇÃO r PJ deteve o suspeito. Cadáver com cara desfigurada foi encontrado junto à VCI 

Morto por sem-abrigo 
que lhe roubou 1000 €  
R enê Oura viajou do Brasil 

para Portugal, onde che-
gou a 4 de dezembro. Foi 

encontrado morto, com a cara 
desfigurada, num descampado 
junto ao acesso da VCI, sentido 
Arrábida-Freixo, para a aveni-
da AEP e A28, três dias depois. 
Contou a um sem-abrigo es-
trangeiro que tinha trazido mil 
euros e acabou por ser roubado 
e agredido até à morte quando 
ambos iam comprar cocaína. O 
suspeito, ucraniano de 41 anos, 
foi agora detido pela PJ do Por-
to. Presente ontem a um juiz, fi-
cou em prisão preventiva. 

A vítima, de 46 anos, tinha en-
viado à mulher fotografias da 
Baixa do Porto. “Ele tinha o so-
nho de ir viver para Portugal. Ia 
tirar um curso no ISMAI e queria 
arranjar trabalho. Daqui a cinco 
meses, eu e os meus filhos íamos 
viajar para Portugal para nos 
juntarmos”, contou ao CCM Rose 
Oura, mulher de Renê, no dia 
da tragédia. O homem estava 

instalado num hostel, no centro 
da cidade. Após fazer o check-
-in, saiu e nunca mais voltou. 

O alerta para um cadáver na-
quela zona de vegetação, junto 
ao viaduto sobre a VCI, foi dado 
por um toxicodependente. A 

PSP encontrou o corpo “pros-
trado no chão, com a cara desfi-
gurada”. Renê tinha sido es-
trangulado. A PJ foi chamada e 
o corpo levado para autópsia.  

Ao que o CCM apurou, a vítima 
vivia na cidade de Jaú, em São 

Paulo, no Brasil, e trabalhou 
num hospital e na área de tele-
marketing. Deixa três filhos. O 
desaparecimento foi bastante 
partilhado nas redes sociais. 
“Estou arrasada. É o fim do so-
nho”, lamentou a mulher.n

1Corpo foi encontrado num descampado no acesso da VCI à A28 2Renê Oura, de 46 anos, deixa mulher e três filhos 

PORTO 

VÍTIMA DEIXA TRÊS FILHOS 
E TINHA SONHO DE VIVER E 
TRABALHAR EM PORTUGAL 

ACIDENTE DE VIAÇÃO 

Portuguesa 
morre no 
Luxemburgo 
u  Uma portuguesa de 33 
anos, natural do Marco de 
Canaveses, morreu na se-
gunda-feira, ao final da tar-
de, na Luxemburgo, na se-
quência de um acidente em 
cadeia, na autoestrada A6, 
na comuna de Strassen. 

O violento acidente, em 
que dois carros ligeiros fo-
ram literalmente esmagados 
por dois camiões, também 
vitimou outra mulher, de 
nacionalidade montenegri-
na. As mulheres conduziam 
ligeiros. A portuguesa tinha 
emigrado no ano passado.n

VILA REAL 

Juiz deixa 
agressor voltar 
à casa dos pais 
u  O homem invisual que 
está acusado de maltratar os 
pais vai aguardar a conti-
nuação do julgamento em 
casa das vítimas. A decisão 
foi tomada ontem pelo juiz 
que preside ao coletivo do 
Tribunal de Vila Real, no fi-
nal da primeira audiência. 
Carlos Coutinho, o invisual 
acusado de dois crimes de 
violência doméstica contra 
os pais, aguardava o início do 
julgamento em prisão pre-
ventiva, no estabelecimento 
prisional do Porto.n P.M.P. 

Batem com carro roubado 
u As autoridades estão a tentar 
identificar o grupo que na se-
gunda-feira à noite fugiu após 
despistar-se e capotar com um 
carro furtado na madrugada 
anterior. O violento acidente 
ocorreu em Urgezes, Guima-
rães, e destruiu por completo o 
Audi A3 furtado em Ponte, no 
mesmo concelho.   

No Facebook, o dono do carro 
partilhou várias fotografias do 
veículo e a revolta pelo inciden-
te. O A3, furtado à porta de casa 
do proprietário, foi abandona-
do na segunda-feira, pelas 
23h20, após o violento despiste. 
Testemunhas terão visto um 
grupo de homens entrar noutro 
veículo após o acidente.n F.V. Audi A3 furtado ficou destruído 
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