
COIMBRA

Guarda recebia
3mil para traficar
CORRUPÇÃODroga introduzida na cadeia em conjunto com recluso

PAULA GONÇALVES

O guarda prisional de 56anos e o recluso de 52
que beneficiava de uma

saídaprecária tinham acabado
de fazer a transação de meio
quilo de haxixe na casa de ba
nho de uma estação de com
boios emCoimbra Foram logo
intercetados pelos inspetores da
PJ do Centro No bolso o guar
da que presta serviço Estabele
cimento Prisional de Coimbra

EPC tinha tambémumenve
lope com 680 euros correspon
dente a uma parte do paga
mento de três mil euros acorda

do entre os dois para introdução
da droga na cadeia segundo a
PJ do Centro que ontem anun
ciou as detenções

Os dois estavama servigiados
háummês O recluso a cum

prir 20 anos de cadeia por ho
micídio tráfico e roubo estava
aregressardoPorto onde tinha
passado os últimos dias e en
controu se com o guarda numa
estação de comboios
Segundo fonte da PJ apenas

trocaram olhares à distância

mas nunca falaram Atransação
foi feita mais tarde na casa de

banho Os inspetores estavama
vigiá los e surpreenderam o
guarda comum saco
Além da droga que corres

pondia amil doses individuais
tinha ainda no saco entregue
pelo preso três telemóveis 72
comprimidos anabolizantes e

material informático A enco
menda teria como destino o

EPC A PJ acredita que o trans
porte para o interior da cadeia
iria ser feito de forma faseada

Os inspetores não têm infor
mação de que o mesmo guarda
tenha introduzido na cadeia

outras substâncias mas acredi
tam que não se trate de uma si
tuação isolada As investigações
vão agora prosseguir para per
ceber se há outras pessoas en
volvidas

PORMENORES

Ouvidos hoje por um juiz
Os detidos vão hoje ser ouvidos
pelo juiz de Instrução Criminal
Estão indiciados por crimes de
corrupção e tráfico agravado

Encomenda valia 13 mil
Os produtos apreendidos pode
riam render 13 mil euros no inte
rior da cadeia segundo os cál
culos da PJ
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