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GNR fizeram
pacto com
assaltantes
deTancos
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Líder da PJM detido por
pacto de polícias e ladrões
Oito detidos em

investigação sobre
aparecimento de
material de guerra
furtado em Tancos

Alexandre Panda Marisa
Rodrigues e NelsonMorais
justica@jn pt

Investigação Um suposto acordo
entre polícias e ladrões com vista à
recuperação do material de guerra
furtado de um paiol de Tancos em
2017 levou ontem à bombástica de
tenção do diretor da Polícia Judiciá
riaMilitar PJM o coronelLuísViei
ra Além deste foram detidos mais
três militares da PJM outros tantos
do Núcleo de Investigação Criminal
da GNR de Loulé e ainda um civil

Este é um ex militar que é suspeito
do furto das armas e de assustado
com a repercussão do caso ter con
tactado um dós guardas detidos seu
antigo camarada de armas para con
seguir entregar o material de forma
discreta e sair incólume

AOperação Húbris que incluiu as
oito detenções e um número inde
terminado de buscas naGrande Lis

boa no Algarve no Porto e em San
tarém foi levada a cabo no âmbito
de uma investigação sobre as cir
cunstâncias em que ocorreu o apa
recimento em 18 de outubro na re
gião da Chamusca de material de
guerra furtado em Tancos infor

mou a Procuradoria Geral da Repú
blica logo pela manhã À noite a
mesma fonte sentiria necessidade

de vincar que estava ali em causaum
inquérito autónomo do instaurado
na sequência do desaparecimento
das armas ocorrido emTancos

CHAMADAANÓNIMAFOI ENCENAÇÃO
Num relance dir se ia que o inqué
rito sobre o aparecimento do mate
rial de guerra é de somenos impor
tância mas ele tem sob investigação
um rol impressionante de crimes
associação criminosa denegação de
justiça prevaricação falsificação de
documentos tráfico de influência
favorecimento pessoal praticado por
funcionário abuso de poder receta
ção detenção de arma proibida e trá
fico de armas
As informações ontemdisponíveis

não permitiram perceber quais são
exatamente os factos imputados ao
diretor da PJM cuja detenção foi re
querida comomanda a lei ao minis
tro da Defesa Azeredo Lopes en
quanto seu superior hierárquico
Mas já se percebeu que a Unidade

Nacional de ContraTerrorismo daJu
diciária está convencida de que o ale
gado telefonema anónimo que o pi
quete da PJM de Lisboa recebeu du
rante a noite a avisar que o material
roubado estava à sua espera na Cha
musca terá feito parte de uma ence
nação Encenação que começou por
garantir umbrilharete à PJM pela re
cuperaçãodamaioria domaterial fur
tado não apareceram asmunições de

9mm mas que parece ser agora des
feita pela sua congénere civil que era
e é a titular da investigação sobre o
desaparecimento do material
Além da referida chamada anóni

ma a PJ e o Ministério Público do
Departamento Central de Investiga
ção e Ação Penal também não acre
ditam que a presença na Chamusca
de trêsmilitares da GNR de Loulé ti

vesse sido uma coincidência ditada
por outro processo crime
Segundo apurou o JN a PJ terá reco

lhido prova de que um daqueles mi
litares José Gonçalves foi contacta
doporumantigocompanheiro de45
anos e referenciado em negócios de
armas e droga que estarianaposse do
material de Tancos e pretenderia de
volvê lo em segredo Gonçalves terá
então falado com o seu chefe sargen
to Lima Santos que por sua vez terá
entrado em contacto com gente da
sua confiança na PJM que estava in
teressada em recuperar as armas até
pela sua rivalidade com a PJ
Na noite de 18 de outubro Gonçal

ves Lima Santos e ainda o guarda
Bruno Ataíde deslocaram se então

de Loulé à Chamusca para se encon
trarem com elementos da PJM e par
ticiparem na operação de recupera
ção das armas Dois dos quatro deti
dos da PJM estavam colocados no
Poito E háumquinto elemento des
ta Polícia que está em missão na Re
pública Centro Africana e também
deverá ser detido O Ministério Pú
blico já o solicitou ao Estado Maior
General das Forças Armadas
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PERFIL

O coronel que
foi juiz no Porto

Luís Augusto Vieira
Diretor da PJ Militar

Até ontem o coronel Luís
Augusto Vieira diretor da
Polícia Judiciária Militar
PJM desde 2016 tinhaum
currículo imaculado Licen

ciado em Direito chegou a
ser juizmilitar na l ªVarado
Tribunal Criminal do Porto
entre 2004 e 2008 quando
decidiu sobre dezenas de ca
sos envolvendo elementos

das Forças Armadas mas
também da GNR Antes já
tinha exercido funções de
defensor oficioso no Supre
moTribunal Militar
Luís Vieira nasceu em

Moimenta da Beira no dis
trito de Viseu em 1953
Com20 anos ingressou na
Academia Militar onde
em quatro anos concluiu o
curso deAdministração
Militar

Logo a seguir em 1978
fez o exigente curso de tro
pas especiais dos Coman
dos tendo chegado a lide

rar uma companhia de 1981
a 1983

Paralelamenteà carreira

militar LuísAugustoViei
ra frequentou as universi
dades Licenciou se em

Direito na vertente jurí
dico criminal na Univer
sidade Lusíada em 1999
Foi no mesmo estabeleci

mento de ensino que tirou
uma pós graduação em
Criminologia Depois es
teve na Universidade de
Coimbra onde concluiu
uma pós graduação emDi
reito Penal Económico Eu

ropeu em 2003 Fez tam
bém o curso de Estudos

Avançados em Direito e
Segurança naUniversida
de Nova em 2006
Seguiram se formações no

Instituto Superior de Ciên
cias Policiais e Segurança In
terna onde tirou um curso
intensivo de Contra Terro

rismo e uma pós graduação
em Gestão Civil de Crises
em2008 Também comple
tou um Curso Avançado de
Gestão Pública

Oauditor de segurança in
terna passou à situação de
reserva em julho de 2010
mas assumiu a partir de
agosto de 2011 as funções
de diretor geral em substi
tuição da PJM
ALEXANDREPANDA
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Terceiro inquérito
à tropa na eraVidal
Investigação à PJMmarcafimdemandato daPGR após
casos de corrupção nasmesses e das mortes nos Comandos

mandato Joana Marques
Vidal está a 18 dias de termi
nar o mandato à frente da
Procuradoria Geral da Re

pública e de passar o teste
munho a Lucília Gago pelo
que partir sem pelo menos
dar passos decisivos na in
vestigação do assalto aTan
cos não seriauma opção
Ontem na operação Hú

bris o Ministério Público e
a Polícia Judiciária visaram
apenas esclarecer o misté
rio da entrega misteriosa
do armamento furtado e de

mais algum na sequência
de uma chamada anónima
recebida na Polícia Judiciá
ria Militar
Mas os resultados terão

idobastante além comade
tenção do alegado autor do
assalto pela Polícia Judiciá
ria Se Joana Marques Vidal
não conseguir deixar o caso
totalmente resolvido pou
co restará à sua sucessora

para fazerna segunda inves
tigação em curso sobreTan
cos aque se debruça sobre o
assalto propriamente dito
De resto a ação da ainda

procuradora geral já tinha
deixado um rasto bem visí

velnasForçasArmadas com
a operação Zeus cuja inves

tigação foi atribuídaàPolida
JudiciáriaMilitar Em causa
nesta operação esteve uma
rede de corrupção nas mes
ses daForçaAéreaPortugue
sa O inquérito resultou em
novembro do ano passado
na acusação contra 86 em
presários e militares entre
eles ummajor general
Isto sem esquecer o caso

das mortes de dois recrutas

dos Comandos de que resul
taram 19 arguidos militares
que começam a serjulgados
amanhã

Luís Campos Cruz diz
queMinistério Público
quermanipular opinião

indignação Luís Campos
Cruz advogado dos três ele
mentosdoNúcleodeInves

tigação Criminal da GNR de
Loulé acredita que tudo
isto nãopassa de uma guer
ra de polícias acrescentan
do que a defesa dos milita
res da GNR repudia a tenta
tiva do Ministério Público

de tentar manipular a opi
nião pública e condicionar a
autonomia dosmagistrados
judiciais
Os militares da GNR que

foram hoje detidos no in
quérito relacionado com as
circunstâncias em que apa
receu o material de guerra
furtado em Tancos passa
ram a noite em instalações
da Guarda em Lisboa para
onde seguiramdepois de te
rem sido formalmente
identificados na sede da Po

lícia Judiciária

Tal como os outros detidos
o diretor geral da PolíciaJu
diciária Militar coronel
Luís Vieira mais três ele
mentos desta força assim
como o ex militar suspeito
de ser o autor do furto das

armas vão ser esta tarde
levados aojuiz de instrução
criminal para aplicação das
medidas de coação

Meia volta
volver Direita
muda estratégia
CDS insiste em inquérito parlamentar Previsão
de chefe de Estado sobre prazos concretizou se

Reações Quinze dias após
Marcelo Rebelo de Sousa ter

estimado que o processo de
Tancos daria novos passos
num espaço de dias ou se
manas e não de meses a
Direita viu ontem umadas
bandeiras da sua rentrée es
morecer com a concretiza
ção das previsões de Belém
RuiRio que criticou dura

mente na Universidade de

Verão do PSD a gestão do
caso pelo Governo mani
festou se satisfeito com as

detenções Aliás se no ar
ranque do ano político o lí
der laranja recorreu a um
sketch humorístico para
lembrar o roubo ontem fri
sou que a normalidade
está a regressar ao Exército
Porém Rio recusou co

mentar as eventuais conse
quências políticas do caso e
apelou que se espere pelo
desfecho da investigação
Estratégia em que o CDS
não se revê ao insistir na
criação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito
CPI
O líder parlamentar cen

trista NunoMagalhães dis
se ser claro e notório que
os acontecimentos de Tan

cos geram insegurança e
afetam o núcleo essencial
do Estado AoJN oCDS ga
rantiu que o pedido de uma

CPLdará entrada no Parla
mento até amanhã À Es
querda não parece haver
abertura para tal Pedro Fili
pe Soares do BE lembrou
que este é o momento da
justiça atuar
Ontem o presidente da

República recusou comen
tar as duas próprias previ
sões de há 15 dias EmNova

Iorque Marcelo Rebelo de
Sousavoltou a apontar ane
cessidade de esclarecer
este caso
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