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Numa operação, levada a
cabo pela Polícia Judiciâria"
Forças Populares da FRELI-
MO e Força Aérea Portugue-
Ba, foram recapturados cinco
reaccionários e s t r angeiros
que se haviam evadido da Pe-
nitenciária de Lourenço Mar-
queg, onde ge encontravam
pÌesos, quatro deles acusadog
de atentado à economia de
Moèambique e um outro, eo-
nhecido mercenário.

São eles: Hans Dieter Bla-
mentriíf, alemão, e I e mento
especializado em tenorismo
utÈano, segundo a Polícia Ju-
diciária; David Hong Adams,
súbdito inglês, Bernard Sid-
ney Allinon, Nicholas lleinz
e Albertur Stephans Botes,
est'ec últimos de nacionalida-
de sul-sfricana Os reaccio-
náriog seguiam em barco de
recrelo de grande potêncie
para a Áírica do Sul, quan-
do localizado por um heli-
cópter,o da F. A. P., o qual
teve que disparar'uns tiros
em redor do barco, em sinal
de aviso, dado que uma inti-
midação prévia no sentido de
rìegresssr a terra não tinha i
sido cumprida
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Numa operação, levada a 

cabo pela Policia Judiciária, 
Forças Populares da FRELI
MO e Força Aérea Portugue
sa, foram recapturados cinco 
reaccionários e s t r a ngeiros 
que se haviam evadido da Pe
nitenciária de Lourenço Mar
ques, onde se encontravam 
presos, quatro deles acusados 
de atentado à economia de 
MoÇambique e um outro, co
nhecido mercenário. 

São eles: Hans Dieter Bla
mentriff, alemão, e I emento 
especializado em terrorismo 
urbano, segundo a Polícia Ju-

. diciária; David Hong Adams, 
súbdito inglês, Bel'nard Sid
ney AlIiron, Nicholas Heinz 
e Albertua Stephans Botes, 
estes últimos de nacionalida
de sul-afriea.na. Os reaccio
nários seguiam em barco de 
recreio de grande potência 
para a África do Sul, quan
do localizado por um heli· 
e6ptero da F. A. P., o qual 
teve que disparar· uns tiros 
em redor do barco, em sinal 
de aviso, dado que uma inti
midaçio prévia no sentido de 
regressar a terra não tinha I 

sido cumprida. 


