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Estudante morre na índia
ao entrar para comboio
MORTE O Jorge Santos, 21 anos, natural de Castelo Branco, era aluno do Instituto Superior Técnico
QUEDA O Jovem saiu na estação errada e tentou voltar para a composição tendo caído na linha

Jorge Santos era aluno de mestrado de Engenharia Aeroespacial e estava a estudar na índia

PAULA GONÇALVES

Um
engano sobre a estação

de comboio onde deveria
sair terá estado na origem

de uma queda fatal para a linha
férrea de um jovem, de 21 anos,
de Castelo Branco e que estava a
estudar Engenharia Aeroespa-
cial no Instituto Indiano de Tec -
nologia de Madras, índia, ao

abrigo de um programa de mo-

bilidade de estudantes.

Jorge Santos, aluno de um dos
cursos que exige notas de en-
trada mais altas, estava a viajar
de comboio para Agra com três

amigos, também portugueses.
Segundo o jornal 'Times of ín-
dia' , dois terão saído na estação
errada. Ao aperceberem-se do

engano tentaram regressar ao

comboio que já estaria em an-
damento. Um conseguiu en-
trar, mas Jorge Santos caiu na
via férrea, tendo sido atingido
pela composição. Os amigos li-
garam-lhe e ainda terá atendi-
do o telemóvel, dizendo, se-
gundo a mesma publicação, que
estava muito ferido nas costas.
Ainda foi transoortado Dará o
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hospital onde morreu no sába-
do. Jorge Santos era da Quinta
da Carapalha, Castelo Branco,
onde residem os pais, e era alu-
no de mestrado no Instituto Su-
perior Técnico, em Lisboa. •
VÍTIMA VIAJAVACOM
MAIS TRÊS AMIGOS
TAMBÉM PORTUGUESES

Amigos com apoio da embaixada

? Os amigos que acompa-
nhavam Jorge Santos rece-
beram apoio, no fim de se-
mana, da Secção Consular da
Embaixada de Portugal em
Nova Deli, segundo fonte do
gabinete do secretário de Es-
tado das Comunidades. Um

elemento da Embaixada de
Portugal deslocou-se a Agra
para "tornar mais céleres os

procedimentos administrati-
vos inerentes à libertação do
corpo para que pudesse rea-
lizar-se a sua trasladação" ,

refere a mesma fonte. •

Vítima viajava para Agra




