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, Perseguição policial · 
acaba aos tiros 

Foi uma cena digna de um poli
cial americano. A PSP de Leiria 
perseguiu durante vários quiló
metros um jovem delinquente 
em fuga num automóvel rouba
do no Bombarral. A longa per
seguição acabou com tiros para 
o ar e para· os pneus e terminou 
com uma fuga a pé. 
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Região de Leiria 
. é líder. no distrito · 

. - ,- · 

Esta edição marca a entrada do· 
REGIÃO DE LEIRIA no 63º ano 
de publicação iriinterrupta. 

· Numa altura em que este sema
nário se prepara para uma pro
funda remodelação, os números 
oficiais continuam. a evidenciar 
a liderança do RL. 
O REGIÃO DE LEIRIA continua · 
a ser o único jornal do distrito 
com circulação controlada pela 
APCT e é cada vez mais o par
ceiro privilegiado na colocação 

- da publicidade das empresas da 
nossa região. 

··aOMCAR. 
Tel.(044) 811 971 • LEIRIA 

Pelo prazer de conduzir' ··. ' 
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Ministro da Justiça inaugurou inspecção da PJ 
. . 

L_eiria tem a melhor Judiciária do país 
A Inspecção de Leiria 
da Polícia Judiciária (PJ) 
foi finalmente inaugurada, 
colocando assim termo 
a anos de expectativa 
criados na.população 

- do distrito. O acto foi 
testemunhado pelo Ministro 
da Justiça, Vera Jardim, 
que aproveitou a ocasião 
para anunciar um reforço 
de meios humanos 
para a Judiciária. 
Para já em Le;;;a ficam 
cerca de 30 agentes, que 
darão especiai atenção 
à zona costeira, como é o 
caso de Peniche, uma das 
maiores entradas de droga 
no país. Na Quinta dos 
Maristas está agora a nova 
coqueluche da PJ, equipada 
com "º mais sofisticado 
equipamento» numas 
invejáveis instalações. 

Paula Sofia 

«É esta de momento a ins
pecção da PJ melhor equipada, 
não só nas condições de traba
lho que pode·proporcionàr, pQr 
via da qualidade do equipamen
to, como também pela rigorosa e 
adequada ~scolha dos meios de 
investigação de grande sofisti- . 
cação, para garantir · um eficaz 
combate à criminalidade numa 

. zona em franco desenvolvimen
to económico», O mini~tro da 
Justiça, Vera Jardim, classificou 
desta forma a nova Inspecção 
da Polícia Judiciária de Leiria 
que começou a funcionar em 
Setembro último e foi inaugura
da na última sexta-feira, na Quin-

.· ta dos Maristas, perto dos Pou
sos. Sob as ordens do inspector 
Teófilo Santiago vão estar 30 
agentes, para além de vários · 
sub-inspectores e pessoal auxi
liar, um número considerado 
«suficiente» por Fernando Ne
grão, director-geral da PJ. «Se 
houver necessidade reforçar-se
á», disse aquele responsável, 
considerando que a nova ins
pecção de Leiria fica instalada 
numa zona que c,requer muita 
atenção, por ser uma das maio
res entradas de droga no país». 
Fernando Negrão referia-s~ ao 
litoral, nomeadamente a Peni
che, conforme admitiu. 

Durante a cerimónia de inaugu
ração o director-geral da PJdirigiu 
urna palavra especial aos repre
sentantes das outras duas forças 
de segurança (GNR e PSP), ali 
representadas pelo major Narciso 
Santos e pelo comandante Garcia 
da Fonseca, respectivamente. Fer
nando Negrão manife&tação a in
tenção de se colocarem prática um 
«espírito de aprofundamento das 
boas relações a todos os níveis», 

Encontro nacional de autarcas PS 

Vera_Jardim e Teófilo Santiago analisaram o equipamento sofisticado da Inspecção de Leiria 

fazendo votos para que possam 
vir a ser institucionalizadas «por 
forma a fazer diminuir ao menor 
grau possível desconfianças mú
tuas, vendo assim minorada a 
criminalidade nas suas vertentes 
de segurança pública e de investi~ 
gação». Mais tarde, quandoques
tionadosesetratavadeumrecado, 
Negrão disse ser apenas urna rea
firmação «de que cada um tem que 
saber das competências dos ou
tros e todos têm que saber das 
competências de todos». 

Mexidas na lei orgânica 

Vera Jardim considerou a 

inauguração da Inspecção como 
«mais um passo importante na 
implantação territorial da PJ», 
adiantando que não é ao sabor 
do acaso e muito menos de pres
sões «venham elas de onde vie
rem» que a PJ d~ve desenvolver 
o seu programa de cobertura do 
território nacional, mas antes ten
do por base dados sobre a crimi
nalidade e as condições sócio
económicas da região e as aces
sibilidades a partir do local esco
lhido, a exemplo do que aconte
ceu em Leiria. Nesse sentido, 
Vera Jardim afirmou que a PJ 
tem desempenhado ao longo de 
mais de meio século de existên-

eia um relevante papel «na per
seguição da criminalidade vio
lenta e organizada, com r~pida 
e eficaz descoberta dos autores 
desse tipo de crimes, o que vale 
por uma das formas mais efica
zes de prevenção». Mas por 
considerar que não pode ser 
descurado «um minuto que 
seja» o reforço de meios neces
sários, o -ministro referiu-se à 
continuação do plano de implan
tação da PJ noutras zonas d.o 
país, ao investimento em novas 
tecnologias em especial «no 
domínio da políciacientífica». E 
aproveitou a ocasião para anun
ciar o reforço de meios huma- , 

nos, já que serão admitidos 
«num futuro próximo» 200 no• 
vos agentes, 21 inspectores 
estagiários e 23 especialistas 
de polícia. No entanto, Vera 
Jardim considera que, «a políti· 
ca criminal não pode restringir-

. se ao simples reforço de meios 
humanos e materiais», mas tem 
que ser «uma política integra
da, que extravasa do domínio 
restrito dos Ministérios que têm 
à seu cargo, mais directamente, 
o pelouro da segurança , no 
âmbito da prevenção e da in
vestigação». 

'Enquanto fazia referência 
aos passos qué o «seu» Minis
tério tem dado nos diversos do• 
mínios, Vera Jardim falou da 
proposta de lei ( que se encontra 
pendente na Assembleia da 
República) para reformular o 
registo criminal, «dotando-o de 
· processamento ágil ao serviço 
do processo penal». Reputa de 
igual importância · as reformas 

,da Lei Orgânica do Ministério 
Público, à qual se seguirá a nova 
lei orgânica da Polícia Judiciá· 
ria. Em qualquer dos casos, o 
ministro entende que se trata de 
«adaptar a organização da ma
gistratura do Ministério Público 
e a PJ_ aos novos desafios lan
çados por uma realidade socia\ 
bem diversa da que existia a" . 
há alguns anos». 

Um olhar preocupado para a regionalização 
Leiria olha «atenta Pedro Costa sua importância, que eventual- ras de Óbidos, Alcobaça, Marinha o nosso éamarada e amigo Mário se que se assistiu ao «assassina• 

e preocupada mente não vê retratado em todo o Grande, Figueiró dos Vinhos, Cas- Soares, esta foi a terra de Vasco to das ideias de Sá Carneiro, pela 

para a regionalização. processo». tanheira de Pêra e Pedrógão Gran- da Gàma Fernandes· mas é tam- mão de Marcelo Rebelo de Sou-

Gostaria, naturalmente, J oséCanha, presidente da O líder dos socialistas de dis- de vão continuar a ser geridas pelo bém a terra de muitos e muitos sa», o que considerou ser uma • 

de ter um espaço Distrital de Leiria socialis- trito de Leiria aproveitou a oca- PS e disse quer «voltar a ganhar a socialistas, que ao longo de mui- «vitória de Cavaco Silva». 
ta, não escondeu o seu sião para lançar uma «farpa» na Nazaré» e, «obviamente, ganhar a tos anos travaram diversas lu- A oposição de Marcelo Rebe· 

adequado à sua descontentamento face ao gestão social-democrata da Câ- capital do distrito que é Leiria». tas». lo de Sousa à regionalização, ali• 
importância, papel destinadô a este distrito no mara Municipal de Leiria. Com o José Canha afirmou que tem Ainda na abertura do encon- ada ao facto de não ter apresen-
que eventualmente processo de regionalização. encontro a decorrer no Pavilhão outrás expectativas de vitória: Nóu- tro, António José Seguro acusou tado nenhum projecto alternativo 
não vê retratado em todo Na abertura do encontro na- Gimnodesportivo da cidade, pe- tros !•municípios nunca se sabe, éo o presidente do PSD, Marcelo para a divisão administrativa do 
o processo», cional de autarcas PS fez a defe- · diu aos cerca de 1.000 participan- caso de Ansião, de Pombal, de Rebelo de Sousa, de ter «assas- País, levoU António José Seguro 

disse o presidente da sa da regionalização, apontan- tes de todo o País «desculpas por Porto de Mós, de Peniche, de Cal- sinado» as ideias de Sá Carneiro, a dizer que o «líder do PSD é um 

Distrital de Leiria do PS, do-lhe virtudes; e disse quEt,.9 não termos oportunidade de ofe- das da Rainha e do Bombarral». ao decidir ser contra a regionali- empata». E o dirigente .socialista 

domingo, na abertura -distrito de Leiria «é uma zona fecer um espaço mais acolhedor, O líder da Federação acredita zação para «não ter problemas leu vários extractos de afirma• 
agrícola, turística e piscatória ao mas lamentavelmente os vários que «com o trabalho e dedicação internos e com Cavaco Silva». ções de Marcelo Rebelo de Sou• 

do encontro nacional Sul, industrial, turística e de ser- anos de poder do PSD a nível dos nossos candidatos, o dia 14 de António José Seguro, secre- sa a defender a regionalização, 
de autarcas socialistas viços ao Centro, e florestal, com local esqueceram-se de arranjar Dezembro será urna agradável sur- tário nacional do PS para as au- para provar que o presidente so-
que se realizou na cidade. risco de fuga das populações, à um auditório, um espaço capaz presa». tárquicas, disse que em matéria cial-democrata mudou de opinião. 
José Canha definiu procura de parques industriais para estas manifestações». de regionalização o «líder do PSD Sobre os rumores de que o 
como grandes objectivos para combater esse desempre- A nível distrital, José Canha «Marcelo assassinou voltou com a palavra atrás» e Governo liderado por António Gu-
para o PS no distrito go ao Norte». disse, ainda, que o PS tem «os memória de Sá Carneiro» · «cedeu nas suas convicções, para terres pretenderia a realização de 

a conquista da Câmara Neste contexto, não se cóibiu melhores candidatos, candidatos não ter problemas internos e com eleições antecipadas, António 

Municipal de Leiria em afirmar que «Leiria olha assim de ouro», reafirmando o objectivo José Canha-1embrou aos par- Cavaco Silvà». José Seguro afirmou que o «PS 

e a reconquista da 13tenta e preocupada para a regi- de conquistar a Câmara de Leiria e ticipantes que «Leiria tem para Com esta situação, o respon- não quer eleições legislativas 

autarquia da Nazaré. onalização. Gostaria, naturalmen- reconquistar a da Nazaré. com o Partido Socialista relações sável pelos candidatos PS a to- antecipadas, o PS quer governar 
te, de ter um espaço adequado à Disse acreditar que as Câma- muito profunçfas. Agui têm raíze~ das as 305 câmaras do País dis- até ao fim, até O~ubro d~ ~ 9~9». 
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