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“3 Jovens detidos pela prática de 6 crimes de roubo”
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança a Transportes
Públicos, no âmbito de diversos inquéritos em investigação, nos dias 02 e 03 de abril, pelas
18H00 e 09H00, respetivamente, procedeu à detenção de três homens, com 17, 18 e 19 anos
de idade, no Bairro do Condado, em Marvila, Lisboa, através de mandados emitidos pela
Autoridade Judiciária.
Os suspeitos faziam-se valer da sua superioridade numérica, atuando sempre em conjugação
e comunhão de esforços, para infligirem medo às suas vítimas, agredindo, humilhando e
ameaçando-as para não reagirem, utilizando numa das situações inclusivamente um canídeo.
Consigo desde 1867,
todos os dias

De seguida, retiravam-lhes os bens, chegando a persuadir uma delas a deslocar-se a um
multibanco para efetuar levantamentos. Este facto só não veio a efetivar-se pela presença do
vigilante do Metropolitano, que pela sua intervenção, provocou a fuga dos suspeitos,
inviabilizando que o roubo tivesse proporções mais graves.
Nas suas atuações escolhiam como vítimas, rapazes estudantes, com idades compreendidas
entre os 16 e os 22 anos de idade, abordando-os sempre com um pretexto, como para
perguntar as horas, denotando-se uma estratégia previamente delineada, de forma a criar
distração e confusão nas vítimas.
Os detidos são suspeitos da prática de seis crimes de roubo, sendo três deles qualificados,
por terem sido praticados nos transportes públicos, sendo no mês de Fevereiro, em apenas
10 dias, foram cometidos seis roubos, podendo existir outros. Os crimes eram praticados com
especial censurabilidade, deixando marcas psicológicas nas suas vítimas, e no total, os bens
roubados, ascendem à importância de cerca de 1.100,00 Euros.
Os detidos foram presentes, hoje, ao Juiz de Instrução Criminal, para 1.º Interrogatório
Judicial e aplicação de medida de coação, tendo sido aplicada a dois deles a medida mais
gravosa - prisão preventiva, enquanto o terceiro ficou obrigado a apresentar-se duas vezes
por semana na Esquadra da sua área de residência.
Lisboa, 04 de abril de 2012
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