
A Regiao de Aveiro tern. finalrnente. 

Edifrcio da Inslleccao da P. J, em Aveiro 

No passado dia 26 de Setembro, o Ministro 
da Justica Dr. MBrio Raposo, inaugurou as ins- 
talac8es da lnspecccio da P. J. na cidade de 
Aveiro, que vai ficar a funcionar no secular 
Convento de Sapto Ant6nio dos Capuchos, 
edificio que remonta a 1524 e mandado cons- 
truir por iniciativa de Jocio Nunes Cardoso, 
o Gafanhso, h~omeirn bom da cidade e rico arma- 
dor de navios. 

Ao acto, presentes o Director-Geral da P. J., 
Dr. Marques Vidal, funcionBrios da Corporacso, 
Magistrados, Advogados da Comarca e autori- 
dades civis e militares. 

Na cerim6nia falou em primeiro lugar o ins- 
pector que vai chefiar a inspecccio, Dr. Santiago 
que afirmou: - 

ccChegado o momento de concretizar mais 
um passo no sentido da mexima cobertura do 
territ6rio nacional pelos Departamentos da 
Policia Judiciiria que se tern entendido como 
o caminho mais eficaz para responder ao au- 
mento da criminalidade, a presenca de V .  Exa. 
6 um forte incentiva para os que aqui v5o 
exercer funcdes. 

0 progress0 social e econ6mico tern, n5o 
raras vezes, como reverso a proliferaciio de 
actos criminosos praticados de forma cada vez 
mais sofisticada. 

Aveiro, zona das mais progressivas do pais. 
niio conseguiu evitar este estado de coisas 
que vai surgindo aos nossos oihos como algo 
natural. 

A grande massa dos cidadiios anseia por 
melhores condicdes de vida, mas sem quebra 
da seg,uranca das suas pessoas e bens. 

Para responder a este direito das popula- 
cdes, a descentralizac50 da Policia Judiciiria 
sere urn caminho desde que aos Departamentos 
Regionais sejam atribufdos os meios materiais 
e humanos necessirios a um adequado com- 
bate da criminalidade.), 

Fatou de seguida o Director-Geral da P. J., 
que depois de recordar algumas referancias 
pessoais que o ligam .3 cidade, disse: 

tPor despacho de 28 de Setembro de 1979 
a Direcdo-Gerai do Patrim6nio autorizou a 
cessiio do antigo Convento de Santo Ant6nio 
B Policia Judiciiria para a instaiac50 da sua 
Inspecc5o nesta cidade, tendo sido assinado o 
auto respectivo em 11 de Dezembro seguinte. 
Peia Portaria 460/80, de 4 de Agosto, cria-se 
a lnspecciio. 

A adjudicac5o da obra, com vista B restau- 
rac5o e adaptado do edificio, ocorreu apenas 










