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111 Desconhecidos as-
saltaram as caixas de moe-
das de várias máquinas de 
venda de café, “snacks” e be-
bidas que se encontram na 
Escola Superior de Educação 
(ESEC) do Instituto Politéc-
nico de Coimbra, esplanada 
da biblioteca da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra 
(FCTUC) e Centro de Estudos 
Sociais (CES).

“Deixaram a comida e as 
bebidas, danificaram três 
máquinas, que estão colo-
cadas numa zona de passa-
gem, e levaram o dinheiro 
que havia nos moedeiros”, 
disse ao DIÁRIO AS BEIRAS a 
vice-presidente da ESEC. 

De acordo com Adília Ra-

mos o assalto terá sido pra-
ticado no domingo passado. 

“O alarme soou às 21H30, 
mas quando o segurança 
chegou já não se encontra-
va ninguém” no edif ício, 
relatou a vice-presidente da 
ESEC. Para entrar naquela 
zona, onde se encontram as 
máquinas, o suspeito arrom-
bou uma porta situada nas 
traseiras do estabelecimento, 
segundo apurou o DIÁRIO AS 
BEIRAS.

Já no interior vandalizou as 
máquinas, nomeadamente 
as caixas de moedas, e sub-
traiu o dinheiro. De acordo 
com as imagens, captadas 
pelo sistema de videovigilân-
cia, o assalto terá sido prati-
cado por uma pessoa jovem, 

usando boné para tapar o 
rosto. Porém, as autoridades 
policiais não descartam a 
possibilidade de ter um ou 
mais cúmplices à sua espera 
no exterior. 

“Vamos ter que reforçar 
tudo o que é portas e colocar 
um outro sistema de video-
vigilância” reforçou Adília 
Ramos, explicando que no 
início desta semana as má-
quinas retomaram a opera-
cionalidade.

Outros furtos 
Entretanto, de acordo com 

Teresa Alcobia, na FCTUC 
foram também assalta -
das três máquinas de café 
e “snacks”, com o mesmo 
mote: subtrair o dinheiro 

que havia nos moedeiros. 
As máquinas encontram-se 

na esplanada junto à biblio-
teca, explicou Teresa Alcobia, 
acrescentando que o assalto 
terá sido praticado a meio da 
semana passada. 

Por sua vez, fonte do CES 
confirmou ao DIÁRIO AS BEI-
RAS que a mesma situação 
se verificou no laboratório 
de investigação e formação, 
mas na sexta-feira passada. 
Porém  e apesar das seme-
lhanças, não foi possível apu-
rar, junto das autoridades 
policiais competentes, se os 
autores vários furtos são os 
mesmos. 

Cláudia Trindade
claudia.trindade@asbeiras.pt

Arrombam uma dezena de caixas 
de moedas e levam todo o dinheiro 

 Moedeiros foram o alvo dos suspeitos 
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Assaltos foram realizados na Universidade e Instituto Politécnico de Coimbra

Dinheiro das caixas de 
moedas foi furtado por 
meio de arrombamento  

1   Valores  totais 
dos furtos são  
desconhecidos 

2   Estabelecimentos 
de ensino foram 
assaltados em dias 
diferentes 

3   PSP está a investigar 
os assaltos 

 


