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Resposta á Pergunta n.º 1016 /XIII/4.ª de 10 janeiro de 2019  

 
 
Na sequência do Ofício supra identificado, e em resposta à Pergunta n.º 1016/XIII/4.ª, 
de 10 de janeiro de 2019, formulada pelos Senhores Deputados do Grupo Parlamentar 
do Partido Social Democrata, encarrega-me Sua Excelência, o Ministro da 
Administração Interna, de informar o seguinte: 
 
O imóvel em causa foi gerido pela área governativa da Defesa Nacional até à conclusão 
do processo de transferência do imóvel por parte da Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças. A partir do dia 14 de janeiro de 2019, o município de Odivelas passou a 
assumir a gestão do mesmo edifício. 
 
A Divisão Policial de Loures do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 
Esquadra de Odivelas, integrou e classificou o edifício como crítico, garantindo o 
policiamento descontínuo nas imediações do Mosteiro. 
 
A PSP teve conhecimento oficial do furto de 101 azulejos no pretérito dia 19 de 
dezembro de 2018, tendo disso sido registada ocorrência e sido efetuada comunicação 
à autoridade judiciária competente. De acordo com a PSP, a 21 de dezembro de 2018, 
foi comunicado um novo furto de 11 azulejos, facto documentado em aditamento ao 
processo anteriormente mencionado.  
 
Na sequência do policiamento que vinha sendo efetuado nas imediações do Mosteiro, a 
PSP, a partir do dia 21 de dezembro de 2018, adotou outras medidas preventivas com 
vista a evitar a ocorrência de novos furtos, tendo essas medidas sido comunicadas 
oficiosamente à Câmara Municipal de Odivelas e à Polícia Judiciária Militar, 
destacando-se: 
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- Vigilância noturna permanente do local com equipas de polícias à civil, permitindo o 
controlo, monitorização e eventual interceção de pessoas que evidenciassem 
comportamentos suspeitos, sendo a segurança da zona interior do complexo garantida 
por elementos da segurança privada contratualizados pela Câmara Municipal de 
Odivelas; 
- Divulgação/difusão dos azulejos furtados pelos canais técnicos/operacionais visando 
alertar todo o dispositivo para o desaparecimento dos referidos objetos; 
- Empenhamento das unidades de análise e de investigação criminal na pesquisa e 
identificação de possíveis recetadores, tendo sido possível, no dia 27 de dezembro de 
2018, apreender alguns azulejos, aguardando-se pelos resultados periciais. 
 
As diligências ou medidas assumidas pela Polícia Judiciária Militar no âmbito deste 
processo são desconhecidas da PSP, devendo ser eventualmente solicitadas à respetiva 
tutela. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
O Chefe do Gabinete 
 
 
 
 
 
José Luís Barão 
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