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Aluno da 
secundária 
de 
Mirandela 
leva arma 
airsoft para 
a escola

Um jovem, de 15 anos, 
levou uma arma airsoft para 
a escola secundária de Mi-
randela, onde é aluno. 

A arma estava escondi-
da na mochila e quando foi 
surpreendido pela PSP as-
sumiu que era sua e que te-
ria sido uma prenda de ani-
versário. 

Um dos representantes 
dos encarregados de educa-
ção terá feito uma denún-
cia depois de vários colegas 
terem dito que o jovem fez 
comentários relacionados 
com a possível utilização 
da arma. A escola disse que 
o caso foi tratado de forma 
responsável e a Polícia refe-
riu que vai estar atenta ao 
comportamento do aluno. 

As armas airsoft são usa-
das em simulações de ope-
rações policiais. Não dispa-
ram munições reais, mas re-
querem uma licença.

Ângela Pais

Instituto de Medicina Legal diz 
que não há atraso nas autópsias

Olga Telo Cordeiro

As demoras na 
libertação de 
alguns corpos 
às famílias são 
justificadas com 
a realização 
de testes e a 
proximidade de 
fim-de-semana

O Instituto Nacional de 
Medicina Legal diz que “não 
tem havido atrasos na reali-
zação de autópsias, para além 
das decorrentes da situação 
de pandemia, dada a necessi-
dade da realização de um tes-
te prévio ao Sars-Cov-2”. 

Perante as críticas de que 
há demora na realização de 
autópsias em Mirandela, o 
Instituto Nacional de Medici-
na Legal e Ciências Forenses 
(INMLCF) esclareceu, numa 
resposta por escrito, que nos 
casos em que o cadáver de-
morou mais de um dia a ser 
entregue à família, “o óbito 
ocorreu próximo de feriados 
ou fins-de-semana” e anun-
ciou que vai passar a fazer au-
tópsias nestes dias.

Foi o caso do jovem de 14 

anos que morreu afogado no 
rio Tua, a 9 de Junho, quarta-
-feira, e o corpo só foi entre-
gue à família dia 14, segunda-
-feira.

O aumento da burocracia 
motivada pela situação pan-
démica estará também a con-
tribuir para que os procedi-
mentos não sejam tão céleres. 
O instituto explica que “após 
a entrada de um cadáver nos 
serviços médico-legais é feita 
uma comunicação ao Minis-
tério Público competente que 
ordenará pela realização de 
autópsia médico-legal ou pe-
la sua dispensa”, sendo poste-
riormente “realizada colheita 
para pesquisa de SARS-Cov2, 
tendo em conta a situação de 

pandemia vigente, sendo es-
tes exames realizados numa 
entidade externa ao INML-
CF”. Só após ser conhecido o 
resultado do teste bem como 
a obtida “toda a informação 
considerada essencial” para 
a realização da perícia, “estão 
reunidas as condições para a 
sua execução”.

O instituto adianta que 
desde o início do ano, no Ga-
binete Médico-Legal e Foren-
se de Alto Trás-os-Montes 
(Bragança e Mirandela), fo-
ram admitidos 56 cadáveres 
e realizadas 46 autópsias. “Em 
40 casos (87% dos casos) o 
cadáver foi entregue à família 
no dia seguinte, em cinco ca-
sos foi entregue em dois dias e 

apenas num caso foi entregue 
em três dias, sendo que nes-
tes seis casos o óbito ocorreu 
próximo de dias feriados ou 
fins-de-semana”.

O INMLCF salienta que 
foi publicado dia 16 de Junho 
um decreto-lei, que vai per-
mitir ao instituto “dar início 
aos procedimentos necessá-
rios com vista à realização de 
autópsias aos fins-de-semana 
e dias feriados”.

Apesar de o médico-legis-
ta que exercia funções na de-
legação de Mirandela do Ga-
binete Médico-Legal e Foren-
se de Alto Trás-os-Montes 
se ter reformado, o INML-
CF garante que “não há fal-
ta de profissionais, sendo rea-
lizadas todas as perícias de-
terminadas pelos Tribunais”, 
não esclarecendo, no entan-
to, quantos profissionais rea-
lizam autópsias em Mirande-
la ou Bragança.

Questionado sobre se a 
operação judicial Rigor Mor-
tis, que envolveu delegados 
de saúde e agências funerá-
rias de Bragança, teve alguma 
implicação na actividade no 
gabinete de medicina legal, o 
conselho directivo do INML-
CF assegura que “este assun-
to não tem nenhuma relação 
com o Gabinete Médico-Le-
gal e Forense de Alto-Trás-
-os-Montes”.

Demora em algumas autópsias tem provocado contestação em Mirandela


