Ministério da Administração Interna

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Comando Metropolitano do Porto

COMUNICADO DE IMPRENSA n.º 169.PSP.PT.13

13 DETIDOS NO ÂMBITO DO COMBATE À CRIMINALIDADE - PORTO

O Comando Metropolitano do Porto, no decurso da sua atividade operacional de
prevenção e combate à criminalidade de forma a garantir a segurança dos cidadãos, no
período compreendido entre as 07H00 do dia 22 e as 07H00 do dia 23 de Agosto, na
sua área de jurisdição procedeu à detenção de 13 (treze) cidadãos pela prática de
diversos ilícitos criminais:
Consigo desde 1867,
Todos os dias!

DETENÇÕES


03 por mandado de detenção;



06 por condução sob o influência do álcool;



01 por condução sem habilitação legal;



01 por agressão;



02 por tráfico de estupefacientes(*1).

(*1) OPERAÇÃO DE PREVENÇÃO CRIMINAL – PORTO
O Comando Metropolitano do Porto, através do efetivo da 1.ª Divisão Policial,
realizou mais uma operação policial, no período compreendido entre as 22H30 do dia
22 e as 05H30 do dia 23AGO2013, em diversos locais da cidade de Porto, no âmbito
do combate à criminalidade.
Da ação policial desenvolvida, resultaram:

Detenções


02 homens, de 27 e 36 anos de idade, serralheiro e desempregado e residentes
em V. N. de Gaia e Porto, respetivamente.

Apreensões


Estupefaciente denominado Haxixe, Cocaína e Liamba suficiente para cerca de
60, 05 e 05 doses individuais, respetivamente;



A quantia de 155,00 Euros.

Identificações


A identificação de 24 cidadãos suspeitos;



02 Autos de Ocorrência por consumo de estupefaciente.

Os detidos foram presentes junto das Autoridades Competentes.

OPERAÇÃO POLICIAL NO ÂMBITO DA LEI DAS ARMAS E REGULAMENTO DE
EXPLOSIVOS

O Comando Metropolitano do Porto, através do Núcleo de Armas e Explosivos, no
período compreendido entre o dia 19 e o dia 22 de Agosto, desenvolveu diversas
ações de fiscalização no âmbito do exercício desta atividade, vários estabelecimentos,
nos concelhos de Paços de Ferreira, Póvoa de Varzim, Penafiel, Vila do Conde e
Valongo.

Das fiscalizações desenvolvidas resultaram:

Apreensões


136 624 artigos pirotécnicos (bengalas, velas mágicas e vulcões de mesa);



23 bombas de arremesso;



02 bastões extensíveis;



1 Kg de pólvora negra e 06 metros de rastilho.

APREENSÃO DE TABACO ILEGAL - PORTO

No dia 22AGO2013, pelas 16H10, na Rua S. Dinis, Porto, elementos policiais
afetos à 3.ª Divisão Policial deste Comando, no decurso de uma fiscalização a
estabelecimento comercial de restauração, procedeu à apreensão de 15 (quinze)

maços de tabaco, provenientes da USA, pelo facto destes não terem aposto qualquer
selo da Autoridade Tributária Aduaneira.
A responsável pelo referido estabelecimento, uma senhora de 55 anos de idade,
cozinheira e residente no Porto, foi identificada e constituído arguido.

Comando Metropolitano do Porto, 23 de Agosto de 2013.
O Chefe do Núcleo de Imprensa e Relações Públicas

António José Veiga
Técnico Superior

Consigo em www.facebook.com/cometpor
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