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PRISÕES

Famílias de presos
alvode chantagem
COAÇÃO Gangs exigem dinheiro a outros reclusos sob ameaça de espancamentos
APREENSÕES Vítimas detetadas comnúmero de conta bancária dos presos que fazem a extorsão
MIGUEL CURADO

Adenúncia é dos guardasprisionais que apontamo
ambiente de terror vivido

em muitas das 49 cadeias do
País Reclusos e famílias estão a

ser chantageados pelos chefes
de gangs formados nos estabe
lecimentos prisionais que exi
gemdinheiro a outros reclusos
sob ameaça de espancamentos
Há situações de extorsão mo

netária e até de obrigação de co
metimento de crimes como
tráfico de droga e transporte de
telemóveis para o interior e ex

terior das cadeias Os reclusos

obrigados a cometer crimes são
forçados a introduzir os artigos
no ânus ou até a engoli los Ao
CM a Direção Geral dos Servi
ços Prisionais não desmente a
situação apenas recusa que
existamgangs organizados nas
49 prisões nacionais
Os vários casos já detetados

pelos guardas têm ocorrido em
cadeias de segurança elevada
como Vale de Judeus Carre
gueira Alcoentre Paços de
Ferreira Custoias Sintra Linho
e Lisboa Fontesprisionais dis
seram ao CM que os reclusos
agredidos justificam as marcas
de violência que exibem com
quedas nas escadas As de

núncias destas situações são na
maioria anónimas poucas são
as assumidas devivavoz por fa
miliares dos reclusos
Em vários estabelecimentos

prisionais no entanto já foram
apreendidos documentos que
provam as extorsões Em Paços
de Ferreira recentemente um
recluso foi apanhado com um

papel que continha o IBAN da
conta bancária de outro preso
Os guardas prisionais acredi
tam que estava a ser obrigado a
depositar dinheiro na conta de
um chantagista EmVale de Ju
deus por seu turno dois reclu
sos aos quais foi confiada ages
tão do refeitório foram apanha
dos numa burla que consistia no

uso de dinheiro das contas

correntes de outros reclusos
depositado por familiares
Ao CM os Serviços Prisionais
mostraram se disponíveis a
acolher estas denúncias para
assim abrir os respetivos pro
cessos de averiguações

Telemóveis
são motivo
de disputas
De 1 de janeiro a 19 de

dezembro do ano passado
a Direção Geral dos Servi
ços Prisionais apreendeu
2041 telemóveis nas 49

cadeias portuguesas A
posse venda e transação
destes aparelhos cuja pos
se e utilização é proibida
pelo regulamento interno
das prisões é outromotivo
de disputa por parte de
grupos organizados nas
prisões É possível adquirir
estes aparelhos entre os
reclusos em especial nas
cadeias de maior lotação

Recluso atacado em Ponta Delgada
Um recluso da cadeia de

Ponta Delgada de 32 anos
foi ontem agredido por um
colega de 30 que já tinha sido
repreendido pelos guardas O
agressor a cumprir pena por
tráfico de droga e roubo in
sultou o colega na presença de
um guarda prisional Quando
foi afastado empurrou o co
lega levando o a bater com
a cabeça no chão e aprecisar
de ser hospitalizado
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JorgeAlves
Sindicato Nacional
da Guarda Prisional

NINGUÉM
QUER SER
CHIBO

CM Como chegou esta
situação ao conhecimento
dos guardas
Jorge Alves Hámuito que
já o denunciamos às dire
ções das cadeias e à Dire
ção Geral Vemos reclusos
feridos que escondem as
razões destas agressões

 O que está na origem des
tas cenas de coação
 Não só a extorsão de di

nheiro aos reclusos e famí

lias como também a noção
que temos de que vários
reclusos são forçados por
outros a cometer crimes
 Notammedo dos reclusos

em denunciar os casos

 Ninguém nas prisões
quer ser visto como um
chibo Já sugerimos a cria
ção de gabinetes no exte
rior das cadeias ou de li

nhas de apoio para reclu
sos Mas até agora nada
foi feito

Despedidos dois
guardas prisionais
PROCESSOS Apanhados emVale deJudeus

Dois guardas prisionais da
cadeiadeVale de Judeus de alta
segurança foram exonerados
medida disciplinar equivalen
te ao despedimento na Função
Pública após aministra da Jus
tiça ter aceitado as decisões
disciplinares
proferidas
contra ambos

pelo diretor
geral dos

Serviços Prisionais Celso Ma
nata que os considerou culpa
dos de infrações muito graves
Numa das situações umguar

da prisional de Vale de Judeus
começou por ser alvo da de
núncia de um recluso que to
mou a iniciativa demostrar um

comprovativo de depósito ban
cário na conta do guarda para
pagar um telemóvel Dias antes
o mesmo guarda já tinha sido
visto a entrar na cadeia com

uma mochila que depois foi en
contrada na posse de um reclu

so No interior

estavam vá
rios embru

lhos de papel
de alumínio

com telemóveis nomeio de fa

tias de pão
O segundoguarda foi despedi

do por cobrar pessoalmente di
nheiro aos clientes da oficina da

cadeia que ali colocavam os
carros para serem reparados A
oficinajá foi fechada
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