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MUNDO POL TICA ECONOMIA DESPORTO SOCIEDADE EDUCA O CI NCIAS ECOSFERA CULTURA LOCAL MEDIA TECNOLOGIA MAIS

PSP continua procura das armas roubadas em Monsanto
16.08.2012 - 18:51 Por Jos Bento Amaro

11 de 11 not cias em Sociedade anterior

A PSP, atrav s do Departamento de Armas e Explosivos, foi ao local e apreendeu, por 

precau o, uma vez que considerou n o existirem suficientes medidas de seguran a, 34 

outras armas.

As ca adeiras e carabinas (calibre 22) levadas durante o fim-de-semana n o estariam 

guardadas nos cofres pr prios recomendados para o efeito, tendo sido relativamente f cil

aos assaltantes apoderarem-se das mesmas. A guarda de armas, sobretudo durante a 

noite, deve ser feita em cofres-fortes, fixos e com abertura atrav s de c digo.

Uma das hip teses que se coloca a da imediata comercializa o das armas furtadas. 

Fontes policiais dizem que as ca adeiras s o muitas vezes serradas (os canos e as 

coronhas) para que se tornem mais eficazes e dissimuladas e vendidas a criminosos que 

depois as alugam a outros quando v o efectuar roubos.

O aluguer de uma destas armas n o tem pre o estabelecido. Por norma quem aluga recebe 

entre dez a 20% do produto de cada roubo efectuado.

Em Portugal a apreens o de armas de fogo atingiu n meros recorde em 2010, quando a 

PSP e a GNR recuperaram mais de 10.300 armas que estavam ilegais ou haviam sido 

utilizadas em assaltos. No ano passado, de acordo com os dados constantes no Relat rio

de Seguran a Interna, ter o sido recuperadas 5.701 armas. Estima-se que, diariamente, 

sejam apreendidas 18 armas de fogo pelas diversas for as policiais.

Apesar de n o existirem n meros totalmente fi veis em rela o ao n mero de armas 

indocumentadas existentes no pa s, um estudo recente do N cleo de Estudos para a Paz do 

Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra estimou,

no ano passado, que existissem em Portugal um m ximo de 1,5 milh es de armas ilegais.
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