Detenen un
portugues acusat
d'haver violat una
nena de 1Oanys
SAÚL GORDILLO

•

Calella. -

La Guardia Civil de
dissabte el ciu~
tada portugués de 37 anys José

Calella

va detenir

Manuel
da Costa, acusat de ser
I'auror d'un delicte de violació a

una menor de 10 anys d'Argenton a i per haver abusat sexualment

d'una

amiga

seva, dijous

passat. Els fels van succeir a les
set de la tarda, prop del pavelló
polisportiu d'Argenlona, i les dues
nenes que van ser agredides han
reconegul Da Cosla per milja d'unes fotografíes. El 'ciutada portugues, considerat per la policia un
«obsés sexual», ja havia estat
detingul l'abril passal per haver
intentat abusar de tres menors, a
la sortida d'un coHegi de Tordera.
La Guardia Civil d' Argenlona
va avisar els agenls de Calella després de la violació perque sospi·
tava que el ciutada portugues
podía trobar-se en aquesta Jocalilal o bé a Pineda de Mar. Els
agents de la Guardia Civil de
Calella van delenir José Manuel
da Costa dissabte a les cinc de la
tarda,
a la urbanització
Can

CarreTes de Cal ella,
un xalet abandonat.

00

residia en

Da Costa

avui

sera sotmes a una roda de reconeixement.
identificar
grafies.

Les víctimes ja el van
per mítja d'unes foto-

Detencions anttriors
Da Costa ja havia estat detingut
el mes d'abril, per haver intentat
abusar de tres menors de T ordera.

Els

pares

deIs menors

-dues

nenes de vuit i ooze anys i un noi
de quínzeel van denunciar i van
explicar que actuava a la sortida

del col'legi Ignasi Iglesias de la
població, després d'amena<;ar les
criatures.

El noi va assegurar

que

Da Costa I'havia obligat a pujar
al seu vehicle,
pero que havia
aconseguit
escapar-se.
El fet que
José Manuel
da Costa utilitzés
aquest vehicle va pennetre
locaHtzar-Io, ja que els ncns en van
prendre la matricula.
Anteriorment,
Da Costa
ja
havia estat detingut per un delicte

d'abusos el mes d'agosl de I'any
1984. L'home, que va néixer a la
població portuguesa de Pedroso
Vila Nova de Gaia, esta considerat per
la policia
un «obsés
sexual», ja que va arribar a I'Estat

Espanyol
aquest
mínim

fa uns anys i duranl

temps ja ha comes
un
de cinc delictes d'aquest

tipus. Da Costa ha estat detingul
tres vegades a CaleDa, una a Lloret de Mar i una alfTa a Girana.
Tot i que no té cap residencia fI.xa,
I'últim domicili que consta en el

seu passaport és a I'avinguda deis
Tarongers de Pineda de Mar.

