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Advogada rouba 15 idosas na rua. Os pais de Ana ..., 38 anos, deram a jurista como
desaparecida. Andava desde o início do mês, no seu carro, com o namorado, a atacar por
esticão

      

Quando foram à esquadra participar o desaparecimento da filha, a 25 de Março, os pais de Ana
... estavam longe de imaginar o mês seguinte da advogada, aos 38 anos – lançada com o
namorado, no seu carro, numa vaga de 15 roubos violentos a idosas, em Lisboa.

  

Promissora jurista da ANA Aeroportos, por onde passou depois de licenciada na Universidade
Autónoma de Lisboa, e inscrita desde 2006 na Ordem dos Advogados, está sem emprego.
Encontrou solução no crime, até que anteontem se tramou pela matrícula do seu Opel Corsa
branco – já referenciado pelos agentes da 3ª Esquadra de Investigação Criminal da PSP de
Lisboa. Foi detida com o namorado, Rui ..., por uma vaga de 15 roubos na rua, entre 30 de
Março e 16 de Abril.

  

Os alvos estavam definidos – sempre idosas, acima dos 75 anos, a circularem no passeio de
mala na mão. A advogada seguia, por norma, ao volante, encostando o carro às vítimas e o
namorado, 31 anos, saía para roubar os pertences às mulheres, por esticão.

  

A violência fez com que algumas das vítimas sofressem ferimentos, ao caírem no chão,
enquanto Rui Araújo entrava para o Opel Corsa e Ana ... acelerava a alta velocidade. O casal
de assaltantes está já reconhecido em quatro situações – duas na última segunda-feira, a
idosas de 76 anos; no dia 7, a uma vítima da mesma idade; e no passado domingo, a uma
mulher de 81 anos. Mas, pela descrição feita pelas outras 11 vítimas, desde 30 de Março,
nomeadamente em relação ao carro e à matrícula, é possível ligá-los a esses crimes.

  

Por isso, a PSP prendeu-os anteontem, na investigação coordenada pela Unidade Especial de
Combate ao Crime Violento do DIAP de Lisboa. Rui foi visto no Opel dos crimes, perseguido no
bairro da Cruz Vermelha e alvo de busca à sua casa. A advogada estava no quarto.
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