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COIMBRA TRIBUNALFEZ ONTEM ASELEÇÃO DOS JURADOS PARAO JULGAMENTO

Mulheres vão julgar
PJ matar idosa
Ana Saltão inspetora acusada de assassinar a avó do marido vai responder perante um júri

PAULAGONÇALVES

As mulheres vão estarem maiorianotribunal dejúri que a partir de 16 de
junho vai começar a jul

garAna Saltão a inspetora da PJ
do Porto que está
acusada de matar a
avó domarido a tiro
em Coimbra A se

leção dos jurados
decorreu ontem

Uma empregada
de balcão de 30
anos uma técnica
administrativa de
51 uma empregada
fabril de41 eumeletricista de
41 foram os elementos efetivos
selecionados O tribunal de júri
vai ser presidido por um juiz que
será coadjuvado por duas juí

zas de Círculo No total será

constituído por sete elementos
Na audiência foram escolhi

dos mais quatro suplentes uma
educadora de infância 33 anos
uma empregada de balcão de
23 uma escriturária 43 eum

estudante 22
Naseleçãodojúri

participaram o re
presentante do Mi
nistério Público a
defesa de Ana Sal

tão e o advogado do
filho de Filomena

Gonçalves a idosa
assassinada em

2012 com 14 tiros
Ana Saltão 37 anos está acusa
da pelos crimes de homicídio
qualifiçado e peculato

Juiz presidente decidiu
manter Saltão em liberdade
Ana Saltão encontra se em

liberdade com apresentações
às autoridades mas está sus
pensa das funções que exercia
na PJ do Porto Segundo a acu
sação a arma usada para assas
sinar Filomena Gonçalves
umaGlock foi furtada a uma

colega nas instalações da PJ
do Porto Após a detenção feita
pelos colegas da PJ do Centro
Ana Saltão ficou seismeses em

prisão preventiva tendo sido li
bertada em maio de 2013 Após
ser deduzida acusação oMi
nistério Público tinha requerido
um agravamento dasmedidas
de coação paraprisão domici

liaria sob vigilância eletrónica
Mas o juiz a quem foi distribuí
do o processo para julgamento
rejeitou o requerimento

PORMENORES
102 EUROS POR DIA

Cada um dos jurados que
integram o tribunal de júri
vai receber 102 euros por
cada dia de julgamento

OITO SESSÕES MARCADAS
A primeira sessão do julga
mento está marcada para 16
de junho Mas já estão agenda
das mais sete até final do mês

34TESTEMUNHAS

Durante o julgamento
o tribunal de júri vai ouvir
34 testemunhas Entre as

testemunhas de acusação
estão 12 inspetores da PJ

Idosa foi
assassinada
por dinheiro
Filomena Gonçalves foi as

sassinada por dinheiro segun
do concluiu a investigação da PJ
do Centro As avultadas despe
sas terão levadoAna Saltão a

pedir ajuda à avó domarido
tambémele inspetor da PJ do
Porto A idosa tinha emprestado
2500 euros ao casal mas exigia
o pagamento emprestações
Segundo a acusação para evitar
continuar a pagar o empréstimo
e na expectativade vir a receber
parte da herança por intermé
dio domarido AnaSaltão terá
decididomatar a idosa De baixa
médica na altura do crime a
inspetora quereside naMaia
dirigiu se a Coimbra após dei
xar a filha no infantário Desli

gou o telemóvel e deslocou se a
asa da idosa Filomena abriu a

porta e na sala foi atingida com
14 tiros disparados a uma curta
distância
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