
ausdnithq de l,cldr6es olu[*
ccpturcda em Somffir+rschield

I Urn do, assalfantes
Um,fadrAo loi abalicio e ou:ros dois

detido6, pela PPM, na riladrugada de
Onlem, nC Ba,rrO dtr Soirintelschield,
em Maputo. apos terem sldo detecta-
dos na sua activid,de criminosa, por
um dos moradores do baorro. que pron.
lamenle avisou a Palicia-

Eram ia  du:s  i la  r lanhd quando
F r a n c i s c o  H r o c l r o . , n o r a d o r  n a  R u a
Pereira Marinho. no Bairro Somme,rs-
ch ie ld ,  se.  apercebeu gue lhe tentavam
assal tar  a  casa.

Saindo por ouiro lado da residdncia,
meteu-se no carrc e foi imediatamen.
te  av isar  a 'Esquadra da Pol ic ia  mais
pr6xima, a 1. ' ,  Esquadra de Protecqio
As MissOes Diplonrd.{ icas, si tuada na
Avenida Kim l l  Sung.

Ap6s ter contado o que se estava
a passar ,  de imediato  um agente da
PPM loi buscar. a sua arma dispondo.
tudo. ao aproximarern-se da Rua Jo6o
de Barros consiata. i€rr que os aisal_

abatido pela PPM
Iantes, em numero de tr€s, e que se
laziam transportar numa viatura fur.
tada,  de marca Subaru,  com matr icu la
MLF-62-19, tentavam fugir.

De imedratc os perseguidores blo.
quea'ram a estrada e como os assal-
tantes v issem que n io  podiam fug i r
dB carro, abandonaram o veiculo, ten-
tando escapar a p6, ao mesmo tempo
que do is  de les c l isoaravam as suas
pistolas procurando atingir os perse-
guidores.

Perante esta reacq6o, o agente . da
PPM fez fogo tendo atingido numa das
.se a seguir no carro da vit ima. Con.
pernas um dos ladr6es precisa.
mente aquels que conduzia a viatura
roubada. Apesar de ferido, este conse.
guiu fugir acompanhando os seus
colegas de crime, internando.se pelos
iardins das resid6ncias prdxi,mas e
aproveitando ,a escuriddo da noite.

Mas:n5o se deu por vencido o agenie

da PPM que, iniciando a busca, vir ia a
encontrar o la.drdo ferido no Centro
8 de Margo, onde tentava ocultar-se.

Foi neste local e porque ainda rea
gisss que o agente da pol icia o at in
gru mortalmente. Entretanto, os res.
tantes ladr6es continuavam escondidos
p'ois face ao tiroteio que se gerara
muitas forQas de seguranga t inham
convergido para o loial,  tendo-se pro.
cedido ao cerco da zona, onde se
presumia estarem os meliantes.

Com efeito, a estrat6gia resultou vis-
to que, ao amanhecer, um detes viria
a ser detido quando pretendia aban-
donar o local tazendo.se passar por
um morador da zona. Mais tarde, o
seu companheiro foi descoberto nas
instalag6es saniterias de uma resid6n.
9ia, sendo preso de imediato. Este
0ftimo confirmou que o anterior detido

era seu cfmplice.


