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Ana Saltão
regressar à PJ
Suspensão tem de ser levantada até 27 de novembro Inspetora suspeita

de matar a avó do marido já disse que quer voltar à Judiciária do Porto
ANA ISABEL FONSECA

TÂNIA LARANJO

AnaSaltão a inspetora daPJdoPortosuspeitada morte da avó domarido
em Coimbra pode re

gressar ao trabalho já a 27 de no
vembro data em
que se completa um
ano sobre a sua de
tenção Caso não
haja acusação por
parte do Ministério
Público nessa altu
ra terá de ser extin

guida a medida
acessória de sus

pensão de funções
ficando a investigadora sujeita a
apresentações mensais no Tri
bunaldaMaia cidade ondevive

A Polícia Judiciária também
não pode por sua iniciativa sus

pender a investigadora de 37
anos Se não existirementretan
to desenvolvimentos no caso
Ana Saltão irá voltar ao serviço
operacional na Diretoria do
Norte A inspetora jámanifestou
vontade em regressar

OCM sabe que a situação está
agerarmal estarno
seio da PJ umavez
que os colegas não
vêem com bons
olhos o regresso da
inspetora
Ana Saltão che

gou a estar seis me
ses em prisão pre
ventiva tendo saído
cia cadeia em maio

deste ano É suspeita da morte
de Filomena Gonçalves de 80
anos A idosa levou 13 tiros

NOTICIAEXCLUSIVADA EDIÇÃO EMPAPEL

Ministério
Público quer a
arma do crime

OMinistério Público de
Coimbra temalegado que não
pode deduzir acusação contra a
inspetorada PJ semque sejaen
contrada apistolaGlockusada
no homicídio Esta opinião é
contrariada pelo Laboratório de
PolíciaCientífica da PJ que diz
quemesmo que apistola fosse
encontrada nunca iria ser pos
sível perceber se aquela real
mente foi a armausada porAna
Saltão

A inspetora tinha um feri
mento na mão provocado pelo
disparo de uma arma de fogo e
apresentava ainda vestígios de
pólvora num casaco
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