
126 anos de prisão
para gangue que
assaltou e matou

Seis arguidos condenados por roubo de carrinha
de valores e homicídio a tiro de automobilista

NelsonMorais 

julgamento O Tribunal de
Sintra aplicou ontem uma
pena de prisão de 25 anos
outra de 24 três de 23 e ain
da uma de oito aos seis ar
guidos alijulgadospelo assal
to a uma carrinha de valores

e pelo assassinato de um au
tomobilista a quem preten
diam roubar uma viatura

para prosseguir na sua fuga
pela A16 Os factos tiveram
lugar emSintra no dia 28 de
fevereiro de 2016 e deixa
ram órfãs duas crianças
Após o ataque à carrinha

de valores em que dispara
ramvários tiros e lançaram
o pânico junto de umhiper
mercadode Lourel Sintra
os assaltantes puseram se
em fuga e despistaram se
numa curva apertada à en
trada da A16 Nessa altura
um dos assaltantes alvejou
um automobilista de 49
anos por este se ter recusa
do a parar a viatura onde se
guia com a mulher

TIRO DÁ PENAMÁXIMA

Foi ao autor daquele disparo
fatal feito de uma caçadei
ra que foi ontem aplicada a
pena máxima Mas outros
quatro arguidos foram con

siderados pelo tribunal
como coautores do mesmo

crime de homicídio qualifi
cado com dolo eventual
e por isso apanharam tam
bémpenas pesadas de 23 e
24 anos O sexto arguido foi
condenado só a oito anos

porque após o despiste per
deu os sentidos e não teve

participação no homicídio
acredita o tribunal que va
lorizou também as declara

ções prestadas por ele
Além daquele núcleo de

seis arguidos da zonade lis
boa sentaram se no banco
dos réus mais quatro ho
mens por crimes de deten
ção ilegal de armas e bran
queamento de capitais mas
foram absolvidos
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