Ministério da Administração Interna

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Comando Distrital de Leiria

NOTA DE IMPRENSA N.º 126.PSP.LR.13
Para conhecimento dos Exm.ºs Órgãos de Comunicação Social, o
Comando Distrital da PSP de Leiria, informa, sumariamente, as
ocorrências de maior relevo ocorridas nas suas áreas de jurisdição.
Período compreendido entre os dias 13 a 14 de junho de 2013.
EM LEIRIA:
ü Polícia de Segurança Pública desenvolveu “Operação Enigma” e foram
obtidos os seguintes resultados:

Consigo desde 1867,
Todos os dias!

Na sequência de investigações, que se desenrolavam há cerca de 14
meses, por parte da PSP de Leiria, no âmbito do inquérito, por tráfico de
estupefacientes e, em cumprimento de Mandados emitidos pela autoridade
judiciária, designadamente:
§
§

20 Mandados de detenção fora de flagrante delito
20 Mandados de busca domiciliária

§

17 Mandados de busca em veículos automóveis

Foram realizadas essas operações nas localidades de Leiria, Lisboa e
Loures, entre as 21h00 do dia 13JUN2013 e as 09h00 do dia 14JUN2013, com
os seguintes resultados:
§

§

Detenções – 19, por mandado de detenção fora de flagrante delito.
•

12 cidadãos do sexo masculino , com idades entre os 27 e 46 anos

•

07 do sexo feminino, com idades entre os 21 e os 43 anos

Principais Apreensões:
ü Heroína, Cocaína e Haxixe;
ü Veículos automóveis;
ü Dinheiro e diversos artigos que se presumem ser provenientes da
atividade ilícita.

De referir que nesta operação foram empenhados meios pertencentes ao
Comando Distrital da PSP de Leiria, Comando Metropolitano da PSP de
Lisboa e Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia.

É de salientar que o material apreendido presume-se ser resultante das
atividades ilícitas levadas a efeito pelo grupo criminal em questão.
Com esta Operação a PSP está convicta que deu um rude golpe na atividade
deste grupo que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, nomeadamente na
cidade de Leiria.
Para potenciais recolha de imagens e fotos o Comando Distrital da PSP de
Leiria informa os Exmºs Órgãos de Comunicação Social que hoje, dia 14 de
junho de 2013, pelas 16H30, estará exposto na sede do Comando Distrital o
referido material apreendido, bem como poderão ser prestados alguns
esclarecimentos adicionais bem como a descriminação mais exaustiva dos
artigos apreendidos.
Anexo: 2 Fotos
Considerando a presente Nota de Imprensa aproveita-mos para informar o
seguinte:
NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013, PELAS 15H15, O COMANDO DISTRITAL
DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LEIRIA CELEBRA O SEU
139.º ANIVERSÁRIO COM A REALIZAÇÃO DA HABITUAL CERIMÓNIA
POLICIAL, A REALIZAR NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO COMANDO
DISTRITAL.
SENDO ASSIM E PELOS MOTIVOS, CONVIDAM-SE OS EXM.ºS ÓRGÃOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL A ESTAREM PRESENTES NA CERIMÓNIA
POLICIAL EM QUESTÃO.
EM POMBAL:
ü Polícia de Segurança Pública deteve 01 (um) cidadão por condução sem
habilitação legal.
No dia 13 de junho de 2013, pelas 21H00, a Polícia de Segurança Pública
deteve numa artéria daquela cidade 01 (um) cidadão com 49 anos de idade
em virtude de ter conduzido um ciclomotor sem estar legalmente habilitado
para o efeito. O detido será presente às autoridades judiciárias competentes.
Com os melhores cumprimentos,
Leiria, 14 de junho de 2013
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O CHEFE DO NIRP
(Luís A. S. Matias)
Técnico Superior
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