
Corpos podem começar
a ser encontrados hoje
TUDO IRA depender da pro-
fundidade da área das buscas

ou do impacto das rochas nos

corpos, mas, se as habituais
probabilidades usadas nesta
altura pelas autoridades esti-
verem corretas, os corpos dos

cinco estudantes desapareci-
dos no Meço podem começar
a surgir já hoje junto à costa.
Mais concretamente ao final
do dia.

E segundo Marcos Mateus,
do Maretec, o Centro de Am-
biente e Tecnologias Maríti-
mas do Instituto Superior
Técnico, "o mais provável é

que seja muito próximo do

local onde desapareceram".
"As autoridades britânicas

referem que se descobrem ví-
timas de afogamento a partir
do quinto dia, até ao oitavo
dia", explica este investiga-
dor, um dos autores de um
estudo sobre o deslocação de

corpos das vítimas neste tipo
de acidentes, publicado no

jornal "Forensic Science In-
ternational" - uma referên-
cia no campo forense.

Porém, com base no traba-
lho desenvolvido para aque-
la publicação, Marcos Mateus

aponta ainda um outro espa-

ço temporal que pode vir a

verificar-se no cenário junto

ao Cabo Espichei: Entre o

sexto e o décimo dia".
Para estas contas o investi-

gador analisou dois casos - o

da menina, de oito anos, que,
a 25 de abril de 2012, foi ar-
rastada por uma onda na
praia da Memória, em Mato-
sinhos, e foi encontrada 10
dias depois. E o de um rapaz,
com 17 anos, seis dias após
desaparecer em Santo Ama-
ro de Oeiras, quando nadava,
em junho de 2012.

"Fala-se muito da ondula-

ção neste caso (do Meço).
Mas quando o corpo inala ou

engole água vai ao fundo e,
aí, a ondulação não tem efei-
to", esclarece, alertando que
"quando as pessoas se afo-

gam é muito difícil encontrar
os seus corpos".

Marcos Mateus garante
ainda que o prazo para tal
descoberta pode variar entre
os cinco e os 10 dias, depen-
dendo se as águas estão mais

quentes (verão) ou mais frias

(inverno). "O facto da exis-
tência de zona rochosa no
Meço e da forma como esta-
vam vestidos (enrolados em
capas académicas) também
pode provocar uma variação
nestes cálculos", conclui.
NUNO MIGUEL ROPIO



"Luto é mais
difícil quando
não aparece
o corpo"

Joana Anjos
Psicóloga do INEM

Numa tragédia com esta di-
mensão, qual é a primeira
intervenção dos psicólogos
juntos dos familiares?

Começamos por apoiar na

notificação da morte, estan-
do presentes no momento da

comunicação do sucedido.
No local, faz-se a estabiliza-

ção emocional das famílias,
aquilo a que chamamos pri-
meiros socorros psicológicos,

que passa por assegurar as ne-

cessidades básicas, como a

alimentação. É também mui-
to importante proteger os fa-
miliares da exposição a estí-
mulos potencialmente trau-
máticos, como o contacto
com outras pessoas em gran-
de descontrolo emocional.
Num caso destes, em que a
incerteza se prolonga no
tempo, é ainda mais difícil?

O processo do luto é mais
difícil quando não aparece o

corpo. Quando estamos nes-
te processo temos sempre a

fase da negação. Se não exis-
te um corpo, torna-se mais
difícil acreditar que é verda-
de e ultrapassar esta fase.
Mas existe um modelo-pa-
drão de apoio a famílias que
passam por esta situação?

Há um modelo-padrão que
é obrigatório adaptar às ca-
racterísticas das pessoas e às

circunstâncias.
E ao nível da gestão da in-
formação?

A informação é muito dese-

jada pelos familiares. O psi-

cólogo vai bebê-la junto de
outros profissionais no terre-
no e transmiti-la às famílias,
preparando-as para as fases

seguintes, paulo lourenço

"E muito
importante
proteger
asfamílias
de estímulos
potencialmente
traumáticos".

Tiago André Campos / Estudante
de Comunicação Aplicada / Odivelas
Tinha 21 anos e foi a primeira
vítima a ser encontrada logo após
o acidente.

FORTE AGITAÇÃO MARÍTIMA ESPERADA PARA HOJE
As previsões de forte agitação marítima para hoje, que
ditaram, inclusive, o aviso laranja da Proteção Civil, deverão

impedir as buscas no mar, segundo a Polícia Marítima.

TENDAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS JUNTO À PRAIA
Os familiares dos jovens desaparecidos continuam
a receber apoio psicológico junto à praia do

Moinho de Baixo, onde estão instaladas
duas tendas de campanha.




