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Vítima não foi de imediato identi-
ficada devido à decomposição

Impressão digital
usada para
identificarvítima
uO corpo estava em
adiantado estado de de-
composição e por isso foi
necessário recorrer às im-
pressões digitais para iden-
tificar a vítima. A identifi-
cação fez-se em poucas
horas. O Laboratório de
Polícia Científica cruzou os
dados com os registos de
identificação civil.n

A PJ e a GNR estiveram no local
desde a primeira hora das buscas

Acidente foi a
primeira hipótese
tida em conta
uA investigação da Polícia
Judiciária começou de iní-
cio a dar mais força à possi-
bilidade de acidente. O fac-
to de a bicicleta não ter
aparecido levou as autori-
dades a pensar que Luís pu-
desse estar numa zona de
difícil acesso, sem possibi-
lidade de pedir ajuda. Não
havia qualquer indício de
crime violento, como de-
pois se veio a confirmar.n

u Rosa Grilo falou anteontem
com o CM e disse que já tinha
perdido a esperança de en-
contrar o ma-
ridocomvida.
“Já não acre-
ditava que o
Luís estivesse
vivo”, revelou, dizendo depois
que pensava ter-se tratado de
umacidente.“Nuncacoloqueia
hipótese de homicídio. Nin-
guémlhe queriamal”.

A viúva contou também que

não fez perguntas àJudiciáriae
que aguardaagorao desenrolar
do inquérito. Na sexta-feira,

quando soube
que umcorpo
tinhaapareci-
do,ligouÀPJa
perguntar se

era o marido. “Disseram que
aindanãosabiam.Sóconfirma-
ram na segunda-feira, depois
de fazerem os exames”, disse a
mulher na sua casa, em Ca-
choeiras.n

Viúvanãoacreditava
queestivessevivo
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PJ fez perícias no local

LIGOU ÀPJ NASEXTAMAS
NÃOCONFIRMARAM QUE
ERAOCORPODOMARIDO

SURPRESA rRosa Grilo garante que nunca
admitiu tese de homicídio. Pensava ser acidente

O triatlo era uma das paixões de Luís Miguel
Grilo. O engenheiro informático, de 50

anos, começou por correr maratonas, mas mu-
dou para o trialto, no qual se inclui natação, ci-
clismo e corrida. Em junho, um mês antes de
desaparecer, participou numa prova na Ale-
manha. Fez a maratona.

O telemóvel de Luís Miguel Grilo foi encontrado
na berma da estrada. Pode ter sido atirado ou

caído acidentalmente, sem que o atacante se aper-
cebesse. Na capa do telefone estava um documen-
to pessoal e também dinheiro, que foi recolhido pe-
los investigadores. Foi nos primeiros dias de busca
que o telefone apareceu.

É COM CONSTERNAÇÃO QUE
OS AMIGOS REAGEM AO
DESAPARECIMENTO DE LUÍS
GRILO. REPETEM-SE TEXTOS
DE PESAR PELA SUA MORTE NO
FACEBOOK.

TELEMÓVEL | FOI ENCONTRADOPAIXÃO | GOSTAVA DE TRIATLO FACEBOOK| CONSTERNAÇÃO

uAs câmaras de vigilância
de uma empresa de Casais
de Marmaleira, em Vila
Franca de Xira, apanha-
ram um vulto, de bicicleta,
que poderia ser Luís Miguel
Grilo. Foi o último rasto
detetado.n

Câmara de vigilância
deteta último rasto

uO Instituto de Medicina
Legal ainda não libertou o
corpo de Luís Miguel Grilo,
que já foi encontrado na
última sexta-feira. Ainda
não há qualquer data para
o funeral, que será em Vila
Franca de Xira.n

Funeral da vítima
não está marcado

uO facto de o cadáver de
Luís Miguel Grilo ter sido
encontrado sem roupa leva
as autoridades a admitirem
que existe alguma proxi-
midade entre vítima e ho-
micida. Há uma “carga
pessoal” no crime.n

Corpo sem roupa
indica proximidade

uLuís Miguel e Rosa man-
tinham uma vida reserva-
da em Cachoeiras. O casal
tinha um filho menor, de
12 anos, que estudava em
Alenquer. Muitos garan-
tem que não mantinham
relações de vizinhança.n

Vida reservada sem
sinais de problemas

Câmara captou rasto de vulto
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