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ALEXANDRE Chagas e Joaquim Messias, os dois principais suspeitosde envolvimento
no assassíniode Evo Fernandes, foram ontem extraditados
de Marrocos para Portugal,
tendo chegado ao aeroporto da
Portela a meio da manhã apurou o EXPRESSO junto de
fonte fidedigna.
A autorizaçãopara a transferência dos dois detidos só foi
conseguida em cima da hora,
depois de o delegadoda Interpol em Lisboa, Paulo Bemardino, ter desbloquedojunto das

autoridadesde Rabat diversos
obstáculosque ainda se mantinham em relação à operação. Os suspeitos foram
acompanhados
até Lisboa por
Bernardino.
A extradição teve lugar
apenas a 48
horas do início
de uma viagem oficial de Cavaco Silva a Marrocos. Com
efeito, o primeiro-ministro
chega amanhã a Rabat para
uma visita de quatro dias,

durante a qual terá encontros
com orei HassanIIecom o seu
homólogo marroquino, Azzedine Laraki.
R e co r d e se que Evo
Fernandes,
co-fundador e
e x - s e c r e t ário-geral do
, $m o v l m e n t o
rebelde moçambicano Renamo, foi assassinadoa tiro em
Abril último, depois de ter
sido raptadojunto à sua casa
em Cascais.Chagase Messias

foram as últimas pessoas a
seremvistas na companhiade
Evo, quatrodias antesdeo seu
cadáver ter aparecido na zona
quilódo Guincho,a escassos
metrosdo local onde se dera.o
rapto.

Maputo envolvido
na operação
Embora os dois suspeitos
tivessem abandonado Portugal antesdo dia em que sepresume que o líder rebelde
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moçambicano tenha sido baleado, os inyestigadores não
têm dúvidas sobre a sua cumplicidade na conspiraçãopara
liquidar Evo Fernandes.
Uma semanadepois da descobertado corpo de Evo, Chagas e Messias foram detidos
pela polícia marroquina em

Casablanca,no seguimentode
pedidos internacionaisde captura feitos pela Interpol por
solicitação da Polícia Judiciária. O processode extradição,
dificultado por ausência de
acordo sobre a matéria entre
Lisboa e Rabat,arrastou-seaté
ontem.
De acordocom informações

recentes obtidas pelo EXPRESSO,os indíciosjá conhecidos acercado atentadoapontam para que a operaçãotenha
sido levadaa cabo pelos serviços secretos de Maputo
(SNASP). No entanto,só com
a presençade Chagas e Messiasem Lisboa os investigadores pensampoder deslindar as

circunstâncias do assassínio.
confirmando ou desmentindo
aquela suspeita.O EXPRESSO soube que os dois detidos
foram logo transferidos para as
instalaçõesda Direcção-Central de Combateao Banditismo
da PJ, na Av. José Malhoa,
ondeestãoa sersujeitosa interrogatórios.

