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Roubo violento deixa
população em pânico
Dezenas prestaram úl

tima homenagem a Eu
génia Rosa Moradores
pedem mais segurança

HELENA SILVA

Sóvamos sossegar quando apolíciaprender os respon
sáveis por isto O desabafo

de um morador de Tapadão
Abrantes espelha o sentimento
de pânico em que vive a popula

ção depois de nanoite dequartafeira dois assaltantes enca
puzados terem agredido e rou
bado dentro de casa um casal
de idosos daquela
localidade Eugénia
Rosa de 77 anos

não resistiu aos ferimentose acabou
por morrer Ontem
dezenas de pessoas
reuniram se pri
meiro na igreja de
Chainça e depois no
cemitério de Santa

Catarina para prestarem uma
últimahomenagem à idosa

A violência do roubo deixou

osmoradores em choque EugéniaRosa e o marido José de 89
anos foram levados para acozinhapelos assaltantes que agi
ram de cara tapada Ali os idosos
foram agredidos e atirados ao
chão com os braços e as pernas
amarrados com fita adesiva Foi

assim que foram horas depois
do roubo encontrados por um
vizinho alertado pelos gemidos
de dor do casal

Eugénia veio a falecer já no

hospital de Abrantes José Rosa
ficou ferido e ontem durante o
funeral ainda se encontrava

em choque As cerimóniasfúnebresde Eugénia tiveram início
pelas 16h00mas horas antes já
o idoso se encontrava sentado à

porta da igreja à espera que o
corpo chegasse Permaneceu
sempre em silêncio o rosto
marcado pela dor

Os moradores da localidade
esperam que na sequência do
roubo o terceiro no espaço de
ano emeio apolíciaintensifi
que avigilância no local

PORMENORES

OURO

Os dois encapuzadoscomeçaram
por agredir os ido
sos vasculhando
depois a casa toda
à procura de ouro

e dinheiro A vizinhançasuspeita
que conheciam os
hábitos do casal

INVESTIGAÇÃO
Ocaso está a ser in
vestigado pela Polí

cia Judiciária deLeiriaque após o rou
bo esteve em casa
do casal a recolher
indícios Ontem se
gundo fonte da RJ
os assaltantes con
tinuavam a monte

FAMÍLIA
Depois de tratado
aos ferimentos no

hospital de AbrantesJosé Rosa re
gressou a casa

Mas contam os vizinhosum sobrinhoconvenceu o
a passar uns dias
em sua casa
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