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ASSEMBLE IA DA REPUBLICA

VOTO DE PESAR N.?$Xii

Falecimento dos agenres da PSP Ricardo Fihve Santos eJoio Carlos

Lopes RaInho

Na passada 4 feira, dia 25 de Fevereiro, o Pals foi confrontado corn a
noticia da morte dos agentes da PSP Ricardo Filipe Santos e Joäo Carlos
Lopes Rainho, enquanto perseguiarn dois suspeitos que se escapavarn junto
a linha do comboio. Numa curva da linha, e de forma inopinada, acabariarn
arnbos coihidos Inortalmente pot urn cornboio, perto da estaçàoda
Bobadela.

Estes dais jovens agentes que perderam a vida.no cumprirne.nto do seu

dever,

na salvaguarda de pessoas e dc bens que eta sua funçao proteger,
-

______

tinham ambos mcnos de 30 anus, ambus estavarn .o inlcio4as suas carreiras,
ambos tinharn toda uma vida pela frente.

Perderarn-na ao serviço de todos nós, e por isso merecem C) flOsso eterno
agradecimento.

As estatIsticas anualmente vertidas nos relatórios dc scgurança interna dão
nos conta de que esta é uma realidade infelizmente bern presente no
quotidiano 4ds agente das forças de segurança envolvidos em rnissöes
especIficas, em missôes de fiscalizaçao, ou ainda em ocorrências registadas
no patruiharnento das ruas e onde se pode verificar que nos ithimos 20 anos
cerca de três dezenas de poilcias foram mortos em serviço.
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Mas, e sobretudo, estes nárneros nao refletem, de rnndo nenhum, os
dramas familiares que essas mortes trazern consigo, e e, para os familiares
próxiinos de ambos, que vào, neste momento, as nossas palavras de pesar e
ü flOSSO votc) de coragern nesta hora diffc.il.

J\Jestes termos,

A Assembleia da Repüblica manifesta o seu pesar pelo falecimento
dos agentes Ricardo Filipe Santos e Joao Carlos Lopes Rafnho, a
quem presta sentida hornenagem, e endereça aos seus farniliares e a
Policia Segurança Piblica, respeitosas condolências;

Palácio de S. Bento, 26 de Fevereiro de 2015
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