
 

 

PSP em mais uma edição do AmadoraEduca

 

da PSP, o Falco.
da DIC e com a mascote pequena demonstração da Unidade de Polícia Técnica 

visão, foi possível contar com uma além da exposição dos meios da própria Di
nidade. No evento, e onde promoveu, mais uma vez, a aproximação à comu

nhecer as suas valências PSP garantiu a sua presença num stand onde deu a co
de comunicação. A iências, conhecimento e o estabelecimento de redes exper

 troca de da Amadora, sendo um evento que pretende promover a
unos de várias escolas pela Câmara Municipal da Amadora, onde se reúnem al

iniciativa organizada junho, mais uma edição do AmadoraEduca. Esta é uma 
do Lido, do dia 31 de maio até ao dia 4 de Decorreu no Parque da Ilha Mágica 



 

 

 

Dia mundial de sensibilização para os maus tratos a idosos

Mês de Prevenção dos Maus Tratos Infantis

sensibilização sobre o tema comemorativo.

ações de  promovido  diversificado espetáculo de variedades, tendo a PSP
se um amplo e esenvolveu-Assim, em Alfragide, no Parque Urbano do Zambujal d

ra todos. tornar este dia diferente, motivador e de alerta pa
as entidades, com o propósito de Filarmónicas e Recreativas, algumas empresas e outr

 Solidariedade, Sociedades Reformados, Universidades Seniores, Instituições de

tuguesa, Associações de tas de Freguesia, Proteção Civil, Cruz Vermelha PorJun
entre as quais a CM da Amadora, de junho, com a colaboração de diversas entidades, 

a, no dia 22 o o COMETLIS, através da Divisão Policial da Amadora idosos, assinalando-
tos se o dia mundial de sensibilização para os maus traNo dia 15 de Junho comemorou

indiferentes”

ade sem violência. “ Não podemos ficar revenção/intervenção e para a promoção de uma sociedsão vítimas de Maus Tratos, para a importância da p
unidade para a situação das crianças e jovens que Laço Azul”. É pretensão de todos sensibilizar a comEscolas do Concelho formando na Baía de Cascais o “

Câmara Municipal de Cascais, Agrupamentos de e Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Cascais, abril, vestiu-se de azul e associou-se à Comissão d
anteriores, no dia 29 de à semelhança dos anos tegrado de Policiamento de Proximidade (EPES/EPAVS) A Divisão Policial de Cascais, através do Modelo In



 

 

 

 

VII Edição da Semana do Voluntariado Jovem



  

 

 

 

O Dia Mundial da Criança 2017

ens para o voluntariado em diversas áreas.Este projeto  tem como objetivo sensibilizar os jovOperação Stop, fiscalizando condutores e viaturas.

egura e da Esquadra de Trânsito realizaram uma formatura e juntamente com os elementos da Escola Ssido  Polícias  por um dia, aprendendo a fazer uma 
 a Segurança, tendo os Alunos da Escolinha da Ti LóO dia 11 de Maio de 2017,  foi o dia escolhido paraEdição da Semana do Voluntariado Jovem.

inalar a VII se à Junta de Freguesia de Cascais Estoril para assiouDivisão de Cascais, através da Escola Segura, assocanos anteriores aÀ semelhança dos



 

Dia nacional sem carros

ras, a alunos do Colégio Príncipe de Avis.Meo Kids, 2017/2018, tendo sido activadas 33 pulsei

”, juntamente com a se igualmente ao lançamento do Programa “Estou AquiProcedeu-ras actividades.solar, animação com o palhaço Vira Vento, entre out
eng, pista de trânsito com carros movidos a energiaoscopicas, ginástica acrobática, Jiujitsu, Kickboxiem conjunto com o CIESX, Dic com demonstrações lof

da PSP, actuação do GOC/UEP ais da Banda Sinfónica  das várias valências desta Polícia, o Grupo de Meteste grandioso evento, além de exposições estáticas
a todos os que se juntaram a Foi oferecido aos alunos, professores e  a presença de mais de 1700 alunos.várias edilidades do concelho de Cascais e tiveram 
Este evento teve o apoio de tropolitana de Lisboa. 2º Ciclo dos Estabelecimentos de Ensino da área meCarmona, na Vila de Cascais, para os alunos do 1º e

a, no Parque Marechal o Dia Mundial da Crianç, através da Divisão Policial de Cascais, realizou No dia 01JUN2017, o Comando Metropolitano de Lisboa

Concurso Sardinhas PSP 2017

sendo fiscalizados pelos jovens polícias.

parque de estacionamento com as suas viaturas, iam 
adultos (pais), que à medida que iam entrando no 

os Polícias por um dia, realizando uma Operação Stop a
primário, que fardados foram alunos do ensino pré-

com os A ação contou âmbito da Prevenção Rodoviária.

 no realizando em 18 de maio uma ação de sensibilização
se para comemorar o dia nacional sem carros, uniu-

, Associação dos Antigos Alunos Salesianos do Estoril
A Divisão de Cascais, através da Escola Segura e da



 

    
  

  

 

 

boa. através de expositores na área metropolitana de Lis
as de Lisboa 2017 e todos os trabalhos expostos ibuídas aos cidadãos e comerciantes durante as FeststrAs sardinhas vencedoras foram impressas (EGEAC), di

e e segurança. necessária sinergia para a manutenção da proximidad
se com a comunidade, promovendo a m a envolver-pre inserido nas Festas de Lisboa, continuando assiA PSP pretende dar continuidade a este projeto, sem

e elaboraram cerca de 200 trabalhos. 
deram asas à sua imaginação tuições de ensino, que com uma grande adesão por parte das escolas e instiO projeto teve este ano a sua fase piloto contando 

apresentados. 

Inglês) pelos excelentes trabalhos Corte -os (um vale de compras no valor de 150 euros – El sua sede em Moscavide, os três vencedores e premiou
orte Inglês, recebeu na poio da EGEAC e do El C do Concurso Sardinhas PSP 2017, que contou com o aO Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, no âmbito



 

cipaisCerimónia da tomada de posse dos novos Agentes Prin

s. cada Divisão Policial em representação dos restantefunções no COMETLIS, estando presente um Agente de 

Principais a exercer 

osse dos novos Agentes  Metropolitano de Lisboa a cerimónia da tomada de pNo dia 08 de junho decorreu no auditório do Comando



 

 
 

 
 

  

 

 

Visita de Sua Exa. Reverendíssima D. Manuel Linda

No dia 06 de abril, o Senhor Comandante do COMETLIS , Superintendente Jorge Maurício, recebeu a visita de Sua Exa. Reverendíssima D. Manuel Linda, Bispo 

das Dioceses das Forças Armadas e da Segurança, acompanhado por Sua Exa. Reverendíssima Padre José Fanha, Capelão da Policia de Segurança Pública. 
Pretendeu-se com esta visita, dar a conhecer as instalações e um pouco da história recente do Comando Metropolitano de Lisboa. 
O Núcleo de Operações procedeu a uma breve apresentação no Salão Nobre, procedendo-se de imediato à visita do Centro de Controlo e Comando. 
Para terminar esta nobre visita, esteve o nosso Coro, que abrilhantou o público presente, com a introdução de algumas peças de música sacra.



 

Atendimento Móvel sobre armas no Distrito de Lisboa

Campanha - Prevenção sem Limites

quer para a PSP. 
quer para o cidadão modelo de ações uma vez que o resultado é benéfico 

 manter este preenchimento de um inquérito, pelo que se pretende
no por palavras e através do elementos policiais no local manifestam-

s que contatam os A recetividade tem sido muito positiva e os cidadão
com armas herdadas.  

ente como proceder possam existir sobre a presente matéria, inclusivam
as que de uso e porte de arma, esclarecendo todas as dúvidlicenças 

ção dos livretes e de, em condições privilegiadas, regularizar a situa
 vê assim uma forma locais de maior facilidade de acesso ao cidadão que

rqueada em com enorme sucesso, contam com uma viatura móvel pa
mente em vários locais do distrito de Lisboa ações, já realizadas anterior

Este género de ação de atendimento móvel no Concelho da Azambuja. 
sivos realizou uma No passado dia 18 de maio o Núcleo de Armas e Explo

importantes. 
assim um acesso fácil a conselhos úteis e 

lhes maior número de cidadãos possível dando-
posters, redes sociais, com o intuito de alcançar o

rá ser entregue em mão, época de férias. Pode

principalmente numa altura em que se aproxima a 
os cidadãos sobre os maus tratos e abandono, 
abordada no sentido de continuar a consciencializar
A temática dos Animais foi a primeira a ser 
população. 

sibilidade desta campanha junto da viabilizam a pos
Neste sentido, a PSP conta com parcerias que 
ano. 
informação útil, a serem difundidas durante todo o 

que incorporarão conselhos de segurança e 
Prevenção sem Limites, que visa abordar oito temas 
O COMETLIS iniciou no mês de Junho a Campanha 



 

 

 

  

Dia Aberto Escola Adriano Correia de Oliveira

da PSP (Concerto de Palmo e Meio).
contou ainda com a presença do grupo de metais stração de Meios, várias ações de sensibilização e segura da 2.ª Divisão estiveram presentes com Demon

a de as Equipas da Escolda Escola Arco Íris, onia de Oliveira o Dia Aberto, com a presença também No dia 26 de Abril decorreu na Escola Adriano Corre



 

 

  

Dia Mundial Criança Centro Social e Paroquial São Maximiliano Kolbe

Com esta ação, a PSP procurou edonal.limpeza das margens do Rio Tejo, junto ao passeio p
scola EB1, n.º 1 de Alhandra, promoveu a Franca de Xira e um grupo de alunos do 4.º ano da E

oio da Câmara Municipal de Vila comemorações do Dia Mundial do Ambiente e, com o ap
se às  5 de junho, associouA Brigada de Proteção Ambiental do COMETLIS, no dia

Ação pedagógica no Dia Mundial do Ambiente 

em relação à presença da PSP em uma escola.
colectânea de desenhos que mostra a sua expectativa
Inesperadamente, dos alunos recebemos uma 

Sinfónica, o Falco e elementos EPES presentes.
a interacção das crianças para com a dinâmica da Band

Foi patente a alegria e carinho para com esta mascote.
da 3ª Divisão, em grande alegria e manifestação de 
recebidas no Auditório pelo FALCO e elementos EPES 

professores e auxiliares foram As mais de 200 crianças, 

.

extracurriculares daquele estabelecimento de ensino
presenteou com um concerto inserido nas actividades
Sinfónica da Policia de Segurança Pública, que os 

Carnide, o contacto com o Falco e com a Banda 
uz -do 1º ciclo do Externato da Luz, sito no largo da L

Metropolitano de Lisboa, proporcionaram aos alunos 
Segura da 3ª Divisão Policial do Comando 
No dia 25MAI2017, as Equipas do Programa Escola 

A Banda Sinfónica da PSP foi ao Externato da Luz

s e correu da melhor forma.presente na Festa das suas crianças, assim o fizemo
ar lançou o repto à Escola Segura da 2.ª Divisão a esto Centro Social e Paroquial São Maximiliano Kolbe, No dia 02 de Junho, entre as 10H00 e as 13H00,

dando-lhe o papel de “inspetores do ambiente”.
os mais novos nesta nobre missão, contribuir para um melhor ambiente e para envolver 



 

 

 

 

Cimeira Luso-Espanhola

aproxima a época de férias. 
numa altura em que se 
abandono, principalmente 

tratos e sobre os maus-

ilização ao cidadão para sensib
mesmos utilizados pela PSP 
folhetos informativos, sendo os 
concebidos, no mês de maio, 
Amadora e de Oeiras, foram 

Câmaras Municipais da 
Com a colaboração das 

).  defesanimal@psp.ptemail (
um endereço de (217654242) e 

uma linha telefónica 

sentido, foram disponibilizados 
abandono de animais. Neste 

tratos e sobre os maus-
para a consciencialização social 

pretende alertar a sociedade 
projeto DEFESA ANIMAL 
Lisboa da PSP através do 
O Comando Metropolitano de 

Folheto informativo Animais de Companhia

da mesma natureza. 
 eventos dos padrões de qualidade, já demonstrados em outros
 dentro operar aparelhos de raio X. O policiamento decorreu

 para objectos metálicos e um Agente com formação técnica
s detectores de Instalações com o fornecimento de dois pórtico

através do empenhamento da Divisão de Segurança a 
mento Assim, o COMETLIS foi envolvido no referido policia

 de raios X. de meios técnicos de rastreio, pórticos e aparelhos
de controlo de acessos com utilização COMETLIS, na vertente 

a este segurança levou a que fosse solicitada colaboração 
rviço de ao Comando local. A natureza e especificidade do se

 cumpriu Espanhola na cidade de Vila Real, cujo policiamento
 LusoNos dias 29 e 30 de maio de 2017 decorreu a Cimeira



 

 

VII TORNEIO DE FUTSAL INTERASSOCIAÇÕES

instituições do Concelho.
as e ram expostos os vários laços realizados pelas EscolFoi realizada uma exposição de meios policiais e foassociados a instituições públicas e privadas.

e as restantes elementos nças No evento participaram 1200 pessoas, sendo 850 cria crianças e jovens.população da importância da promoção e proteção das
da a ul” para através desta iniciativa sensibilizar toticipou na realização de um Laço Humano, “o Laço Az14h00, no Estádio Municipal de Oeiras “A.D.O.”, par

mês de Abril, no dia 27, pelas entude, que decorreu no mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância e JuvA Divisão Policial de Oeiras, inserida no âmbito do

ntudeMês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juve

s. O evento contou com a presença de cerca de 50 joven
policiais. 

omunidade e as forças fomentar uma relação de maior proximidade entre a c
lidariedade objetivando Jovem que se encontra inserida em Associações de So
omo foco a comunidade ra e Junta de Freguesia de Casal de Cambra e teve cSint

Câmara Municipal de Este evento contou com a prestimosa colaboração da 
urisdição da P.S.P. Associações de Solidariedade inseridas na área de j

ciparam também várias Casal de Cambra, no torneio de Futsal no qual parti
10 de abril de 2017, no Pavilhão de organizou e participou, no passado dia 

midade (MIPP) âmbito do Modelo Integrado de Policiamento de Proxi
 Divisão de Sintra, no O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP através da



 

 

 

 

PSP FAZ A DIFERENÇA

alar. tendo sido imediatamente conduzido a unidade hospit
se em estado moribundo, atmosféricas adversas, o desaparecido encontrava-

te em condições Dada a idade e o facto de ter pernoitado toda a noi
 daquela situação.  desorientação tal que não lhe permitia sair sozinho

vas, num estado de qual caiu numa zona de intenso mato envolto em sil
 como desaparecido, o de um idoso de 84 anos de idade que havia sido dado

légio de noticiar o resgate fim de 9 horas de buscas ininterruptas teve o privi
ao do COMETLIS e da Divisão de Investigação Criminal, Comando e Controlo 

ora, do Centro de por recursos do GOC/UEP, da Divisão Policial da Amad

o Concelho, apoiada colaboração com diversas corporações de Bombeiros d
e Sintra da PSP, em estreita No dia 06jun2017, pelas 06h00, a Divisão Policial d

Cooperação de excelência entre Entidades e Serviços

cumprir uma pena de 14 anos de prisão. 
se atualmente a o de cumprimento de penas efetiva, encontrando-Refira-se que o agora detido tem já um vasto regist

de prisão na qual foi condenado. 
mento da pena  de Vale dos Judeus para dar continuidade ao cumpriO detido foi conduzido ao Estabelecimento Prisional

o evadido e proceder à sua detenção. Criminal de Sintra, as quais conseguiram localizar 
ação uipas de Prevenção Criminal da Esquadra de InvestigA operação de detenção foi desencadeada por duas Eq

encontrava evadido de Estabelecimento Prisional. 
e com residência conhecida na zona de Belas, o qual sdade, procedeu à detenção de 1 (um) homem de 37 anos de i

elas 02H50, ão Policial de Sintra, no dia 08 de Junho de 2017 pO Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divis

CAPTURADO EVADIDO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL

Fotos gentilmente cedidas por Gabriela Pinto

da por estes Polícias. relevantes se não fosse a ação proactiva desenvolvi
ponencialmente mais materiais e as vítimas humanas poderiam ter sido ex

 salientar que os prejuízos autoridades autárquicas, o qual não teve dúvidas em
cida no local pelas A atuação da PSP foi desde logo publicamente enalte

habitacionais e comerciais adjacentes.   
mo dos edifícios depósito de gaz situado na zona de incêndio, bem co

ndio alcançasse um determinante no facto de se ter impedido que o incê
a acção ter sido igualmente A acção destes polícias resulta valorizada por a su

Rui Carita e Pedro Cabrito. 

nhados pelos Agentes os quais haviam entretanto chegado ao local, acompa
al, Chefe Pedro Martins, Agente Manuel Sá, motorista do Supervisor Operacion

 foram auxiliar e do ajuda de alguns cidadãos que ao verem a sua acção o
m empurradas para local seguro com de destravadas e desengatadas, fora

s mesmas, as quais, depois fogo 05 (cinco) viaturas, tendo quebrado o vidro da

s, conseguiu salvar do sem esperança de conseguirem salvar as suas viatura
enso das chamas e lares já se encontravam em fuga devido ao calor intpopu

os se da deflagração do incêndio e numa altura em que Sintra, ao aperceber-
ão Policial de se fora de serviço, o Agente Hugo Aurélio, da DivisEncontrando-

Segurança Pública (PSP).  gravosas fruto da rápida intervenção da Polícia de 

sequências muito mais encontravam parqueadas, tendo sido evitadas con
uatro) viaturas que se habitações, o qual acabou por apenas consumir 04 (q

a de mato junto a deflagrou um incêndio de rápida propagação numa zon
 Rio de Mouro, Em 19JUN2017, pelas 13h15, na Avenida do Parque, em



  

  
 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

PROFI-ESCOLAS – 1ª FEIRA DA PROFISSÕES

oi aceite de bom agrado pelos cidadãos.ers e lembranças alusivas ao ato. Esta iniciativa fflores a todas as mães/mulheres, distribuição de fly
arceria com as autarquias locais, com entrega de anta Iria, desenvolveu ações de sensibilização em pnas cidades de Vila Franca de Xira e Póvoa de S

re as 14H00 e as 18H00, eríodo compreendido enta a assinalar o Dia da Mãe, no dia 07 de maio, no pA Divisão Policial de Vila Franca de Xira, com vist

EVENTO – DIA DA MÃE

Póvoa de Santa Iria.
 Franca de Xira e rtuguês, Força Aérea, Bombeiros Voluntários de VilaEstiveram presentes para além da PSP, o Exército Poinstituições de serviço público.

rsas s de percurso profissional que podem optar nas diveensino secundário, as diversas alternativateve como objetivo mostrar/apresentar aos alunos do 
se a 1ª Feira das Profissões. Esta iniciativa Xira realizoucola Segura, da Divisão Policial de Vila Franca de Nos dias 18 e 19 de maio, através das Equipas da Es



  

 

 

  

RECOLHA DÁDIVAS SANGUE

recebe é tudo !!! 
Dar sangue não custa nada, para quem 
população em geral. 
apelou deste modo à participação de toda a 

irtude da escassez das reservas de sangue, v
se aproxima ser considerada crítica, em 

Ação esta de cariz solidário numa época que 
Óssea). 
(Registo Português de Dadores de Medula 
possibilidade de inscrição no CEDACE 
recolha de dádivas de sangue, com a 
junho, na sede da Divisão, realizou uma 

dia 23 de Sangue e da Transplantação, no 
Xira em parceria com o Instituto Português do 

através da Divisão Policial de Vila Franca de 
O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, 


