
Bandos das explosões a caixas
multibanco voltaram a atacar

Criminalidade Três ATM explodiram ontem no distrito do Porto mas têmhavido mais casos
jáhá quase umano PJ que tinha acabado com este crime identifica vários bandos no ativo

RUTE COELHO

As explosões com recurso a gás de
caixasmultibanco regressaramem
força ao país comvários casos re
gistados desde o início de setem
bro até àmadrugadade ontem Os
episódiosmais recentes foram três
explosões no distrito do Porto
Segundo fontes da Polícia Judi

ciária que investigam estes crimes

explicamaoDNque se trata denovosbandos ou de uma mistura
com elementos antigos de gangues
que tinham sido desmantelados
O que se sabe parajá é quehá vá
riosbandos no ativo que aprende
ram a técnicadas explosões de gás
e estão especializadosneste tipo de
situações É umcrime comuma
boa relação custo benefício para
eles Quando um assalto destes
corre bem levam de umavezlar
gosmilhares de euros São feitos de
madrugada pelo que nãoháteste
munhas adianta fonte daPJ

O regresso desta técnica de as
salto registou se no final de no
vembro do ano passado mês em
que a Unidade Nacional contra

Terrorismo com competência
para investigar estes roubos daPJ
desmantelou amaior organização
criminosa no país especializada
em assaltos a caixas multibanco
com explosões e que será respon
sávelpor pelomenos mais deuma
dezena de assaltos desde 2014 so
bretudo nas regiões deLisboa eSe
túbal Ficaram alguns resquícios
dessas organizações e a partir daí
houve umcrescimento acentuado
deste tipo de crime precisou a
mesmafonte

Outra fonte policial considera
quehánecessidadedemaismedi
das preventivas no setor dabanca
nomeadamenteageneralização da
técnica das notaspintadas como
acontece emvários países euro
peus ou seja notas manchadas
comtintautilizadaparainutilizar o
dinheiro em caso de assalto

As explosões de ATM com re
curso agás têm acontecido sobre
tudo na região centro e norte do
país nos últimos tempos Sabem
que se se moverem de um lado
para o outro do país émais difícil a
deteção Por vezes umbando faz
vários sítios como Lisboahoje Se

túbal e Leiria amanhã Algarve a
seguir etc

Os membros destes gangues
são conhecedores da técnica e
cadaumtemumatarefa específica
atribuída reconhecimento do lo
cal a assaltar arranjar as botijas de
gás e os explosivos a logística do
transporte etc Atualmente quatro
a cincoelementos porbando che
gampara concretizar os assaltos

Na grande organização des
manteladapelaUNCTemnovem
bro de2016 que envolveumais de
cem inspetores no terreno foram
detidos 17 suspeitos A rede crimi
nosa rinhaumnúcleoduro 12 ope
racionais e especialistas dedicados
apenas ao branqueamento de ca
pitais

Essa investigação iniciada pela
Judiciária em2015 descobriu que
largas dezenas demilhares de eu
ros roubados dasATM terão sido
branqueados pela rede criminosa
através da compra de motas de
alta cilindrada e carros topo de
gama Mercedes Audi eBMW en
tre outros bens que ficavam re
gistados emnome de familiares ou
amigos

SIBS RESPONDE

Bancos responsáveis
pela segurança
ASIBS aempresaque gere
a redemultibanco adian
tou aoDNque algunsmé
todos de prevenção dos as
saltos foram adotados nos
últimos anos como o siste
made tintagemde notas
ficammanchadas em caso
de tentativade roubo oua
fixação ao solo que consis
te emancorar aATM ao
solo por forma a dificultar
ou impediro furto integral
damáquinapor arranca
mento Mas nemtodos têm
esses métodos ASIBS lem
bra que asegurança indi
vidual de cadaATMéda
responsabilidade de cada
umdosbancos Os danos
constituemumprejuízo
do banco e não afetamdire
tamente osutilizadores
nemaSIBS

CASOS

Três assaltos no
distrito do Porto

Na madrugada de ontem a
GNR registou entre as 02 00 e
as 05 00 da madrugada explo
sões de três caixas multibanco
no distrito do Porto Um dos

assaltos foi em Labruge Vila
do Conde o segundo aconte
ceu em São Pedro de Fins
Maia e o terceiro em Recarei
concelho de Paredes A PJ

está a investigar os casos

Agência bancária
ficou destruída

No feriado do 5 de outubro
uma explosão numa caixa
multibanco em Maceira Leiria
pelas 05 20 da madrugada
destruiu totalmente as instala

ções de uma agência bancária
instalada no rés do chão de

um prédio com três pisos
A explosão também causou
danos em três estabelecimen

tos comerciais contíguos

Em fuga num carro
de alta cilindrada

Uma caixa multibanco em
Vila Frescainha São Pedro
concelho de Barcelos foi as
saltada na madrugada de 28
de setembro por quatro sus
peitos com recurso a explosão
por gás Os assaltantes fugi
ram num carro preto de alta
cilindrada A explosão causou
ainda danos no café onde a
ATM estava instalada

Edifícios e carros
danificados

A explosão de uma ATM em
Águas Santos Maia a 26 de
setembro provocou também
danos em prédios contíguos e
em três automóveis como re
feriu então fonte do comando

Metropolitano da PSP do Porto
à Lusa 0 rebentamento da
caixa multibanco aconteceu
pelas 03 40 na Rua Ponte
Parada em Águas Santas

ATM explodiu
no Lumiar

Três suspeitos fizeram explo
dir com gás uma caixa multi
banco no Lumiar em Lisboa
no exterior do centro comer
cial das Mouras às 05 00 de
14 de setembro Um carro es
curo foi usado pelos suspeitos
para fugirem do local depois
da explosão
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