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Homicfdio de Evo Fernandes 01"
6ls /{8'Patr6o'da DCCts actuou em Manocos
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Xrrkr Chrg* c Concelqio lllessis

Eles sabenr quem matou

un1 subinspector e itm a:lente
da DCCB.

Ainda segundo fontcs pol t -
c ia is.  no pr incip io da passeda
semana apenas r inham sid, '  tc i -
tos pedidos de capt t t ra i t t turna-

cionais relativamente aos dois
suspeitos presos em Marrocos.
56 dias mais tarde seguiu o re-
lativo a Pinto da Costa.

Os or imeiros mandados.
emitidoi antes de 25 de Abril,

seguiram pela lnterpol para to-
do o Mundo, o que parece sig-
nificar que s6 dias mais tarde a
policia portuguesa teve indica-
q6o de que os inrpl icados pode-
riam estar em Marrocos ou em
Franga, conforme, de resto, rO
Jomal,  not ic iou na sua anter ior
edicio.

Entretanto. os novos exames
periciais feitos ao cadiver de
Evo Fernandes deverao ter co-
mo objectivo determinar exac-
tamente a hora a que foi come-
tido o assassinio.

Confirmar
a hora da morte

Segundo soubemos, a confir-
marem-se as primeiras infor-
mag6es sobre a presumivel data
da morte (menos de 24 horas
antes da descoberta do cad6-

fosse informada pela Judici6ria
sobre a data possivel para o fu-
neral. Tal nao aconteceu e lve-
te Fernandes disse-nos nio ter
recebido qualquer informaqao
sobre os resultados dos exames
mais recentes. Tamb6m nos
disse n6o lhe terem adiantado
qualguer data para o funeral .

Pelo lado do Gabinete de
Imprensa da Policia Judici6ria.
tamb6m n6o consesuimos
qualquer informaqio. .Nao la
mais porrnenoresr, disseram
quando perguntdmos sobre os
resul tados da aut6psia e even-
tual existdncia de outros sus-
peitos, al6m dos tr€s detidos, e
pedimos a confirmagAo de que
Xavier Chagas e Conceiqio
Messias j6 nao estavam em
Portugal A data do homicidio.

Ao que apurimos, n5o fo-
ram emitidos quaisquer outros

O respons6vel pela Direca6o Central de Combate ao
Bandit ismo, Oflando Romano, estava em Marrocos d

data da prisio dos presumiveis implicados na morte
de Evo Fernandes.

I policia francesa estava a
3a' sggxil um individuo que

relacionava com a morte do ex-
secret6rio-geral da Renamo e
anotara que ele se deslocava
com frequ€ncia entre ag€ncias
de companhias de aviag6o e a
embaixada de Marrocos. Esta
deveri ter sido uma das pistas
que levou o pr incipal  responsi-
vel da Direcgdo Central de
Comba te  ao  Band i t i smo
(DCCB) e um agente a part i -
rem para Marrocos, o que fize-
ram durante a semana passa-
da, dias antes de Xavier Cha-
gas e Conceiqio Messias terem

sido presos no aeroPorto de Ca-
sablanca. A detengio ocorreu
na passada sexta-feira, dia 29,
quando os dois suspeitos se en-
contravam no refer ido aeropor-
to, aparentemente aguardando
a chegada de algu6m.

De acordo com informat6es
a oue rO Jornalr teve acesso, o
suspelto que estava a ser vlgla-
do em Paris poderi ser o tercei-
ro detido no imbito deste Pro-
cesso.  Trata-se de Manuel  Jor '
ge Pinto da Costa.  preso no s i -
bado. d ia 30.  horas depois das
Drisdes efectuadas cm Casa-
6lanca. Para Paris seguitam

Evo Ferruds
Data do funeral ainda por marcar

ver, o que aconteceu ao princi-
pio da tarde de dia 2l), os sus-
peitos agora detidos nAo terao
sido os autores dos disparos.

As informag6es complemen-
tares pedidas pela Pol ic ia Judi-
ci6ria obrigaram a exames
mais aprofundados e impuse-
ram o adiarnento do funeral oe
Evo Fernandes.

Ptevia-se que antes de on-
tem, quarta- fer ia,  lvete Fer-
nandes,  a v i6va do ex-
secret6rio-geral da Renamo,

mandados de captura para
al6m dos t r6s refer idos.  A ag6n-
cia Lusa c i tou,  esta semana,
fontes da Judici6ria, segundo
as quais os presos {ou seo os
homicidas ou sabem quem o
fezr.

O prosseguimento das inves-
t igaqoes parece.  assim, estxr
fundamentalmente dependente
das revelaqoes que Xavier  Cha-
gas,  Joaquim Messias ou Pinto
da Costa fizcrem.
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