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POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Comando Metropolitano de Lisboa

COMUNICADO DE IMPRENSA – 217.PSP.LX.13
“5 Detidos e 1 Identificado por Danos em 15 Viaturas”
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 2.ª Divisão Policial, no
passado sábado, pelas 15 horas, na Rua Manuel Teixeira Gomes, em Lisboa,
procedeu à detenção em flagrante delito de cinco homens com idades
compreendidas entre os 16 e 20 anos e à identificação de um menor de 15 anos
pela prática de diversos crimes de Dano.
Quando os Agentes da PSP se encontravam em patrulhamento, deslocaram-se
para a Av. da República da Bulgária após receberem a comunicação de que
estariam a ser vandalizadas algumas viaturas. Chegados ao local, verificaram que
se encontrava uma viatura com danos no tejadilho e com a porta traseira do lado
direito danificada e ainda uma outra viatura com o vidro frontal do lado do
passageiro partido e a porta do lado direito frontal igualmente amolgada.
Consigo desde 1867,
todos os dias

Quando os Agentes se encontravam a efetuar diligências com vista a identificar
os proprietários das viaturas danificadas, foram informados por um cidadão de
que um grupo de indivíduos havia provocado distúrbios no interior de um
transporte público, ao retirarem um extintor do seu apoio e ameaçando que o
descarregavam totalmente naquele veículo.
No decorrer desta situação, os Polícias foram informados de que estaria um grupo
de indivíduos na rua Manuel Teixeira Gomes a vandalizar as viaturas que ali se
encontravam estacionadas, bem como as paragens de autocarro, pelo que de
imediato os agentes se deslocaram ao local, onde verificaram quatro viaturas
vandalizadas e foram interpelados por uma testemunha que informou que os
suspeitos se haviam colocado em fuga em direção à Mata do Vale Fundão.
Os Polícias ao chegarem à referida Mata, verificaram um grupo de
aproximadamente nove indivíduos com as características que correspondiam às
fornecidas pela testemunha. Os suspeitos, ao avistarem a viatura policial tentaram
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abandonar rapidamente o local mas acabaram por ser intercetados seis
indivíduos.
Posteriormente, os Agentes constataram outras nove viaturas com danos de que
se suspeita que tenham sido alvo da prática ilícita dos mesmos homens.
Dos seis indivíduos, de que se suspeita que no total tenham danificado três
paragens de autocarro e quinze viaturas, cinco foram detidos e um identificado e
entregue aos progenitores por ser menor de idade.
Os detidos, todos referenciados pela PSP pelo cometimento de diferentes delitos
e em que três estavam já referenciados pela prática de crimes de Dano, ao serem
presentes no tribunal competente de Instrução Criminal de Lisboa, foram sujeitos
à medida de coação de apresentações periódicas na esquadra da área de
residência.
Lisboa, 3 de junho de 2013
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