
Restaurante Paraíso, na Praia da Luz. 
Foi o último local onde Maddie foi vista em público.



A recolha de vestígios e depoimentos, pela PJ, 
começou logo após o desaparecimento.



(1) Janela do quarto de Maddie, com os estores levantados.
(2) Percurso efectuado por Jane Tanner, Matthew Oldfield e Russell O’Brien, 
os quais, obrigatoriamente, teriam de ver a janela aberta.

Frente do bloco de apartamentos do Ocean Club.
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No local onde jantavam os pais de Maddie e amigos (1), restaurante Tapas,
não exisitia visibilidade para o apartamento 5A (2).
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Acesso pedonal ao apartamento 5A do Ocean Club.

Local por onde Jane Tanner diz ter visto passar um homem com uma criança 
ao colo, descrevendo-o em pormenor apesar da pouca luz existente.
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Dois cães especialmente treinados como auxiliares de 
investigação criminal detectaram odor a cadáver no quarto 
dos McCann, na sala, na roupa de Kate, no peluche da 
menina e na chave do carro, assim como manchas de sangue 
na bagageira do automóvel e na sala do apartamento.

Cães desta raça, treinados 
como os da polícia britânica 
que estiveram no Algarve, já 
ajudaram a resolver duas 
centenas de homicídios nos 
Estados Unidos e na 
Grã-Bretanha
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Rua da Escola Primária, local onde a família Smith (seta negra) 
se cruza com um homem que descia a rua (seta vermelha) e levava 
uma criança ao colo, no dia 3 de Maio de 2007, pelas 22 h.



Assistindo pela televisão 
à chegada dos McCann a 

Inglaterra, a família Smith 
ficou em estado de choque 

ao reconhecer em Gerry 
McCann o homem que 

tinham visto com uma criança 
nos braços, na noite do 

desaparecimento de Maddie.


