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Segurançamáxima
para denunciantes de
corrupção na prisão
Reclusos só colaboraram com investigação a tráfico na cadeia de Paços
de Ferreira após transferência Processo com excecional complexidade

RobertoBessaMoreira
roberto moreira@jn pt

ProcessoVários reclusos denun

ciantes do esquema de corrupção
que permitiu ao longo de anos a
entrada de droga e telemóveis na
cadeia de Paços de Ferreira tive
ram de ser transferidos para ou
tros estabelecimentos prisionais
para não serem agredidos por pre
sos envolvidos no processo Mui
tos deles continuam aliás abene
ficiar de medidas de proteçãopara
não serem coagidos amudar o seu
testemunho o que iria obvia
mente prejudicaruma investiga
ção que deveria ter ficado concluí
dano início destemês

As dificuldades encontradas pe
las autoridades levaramoTribunal

de Instrução Criminal do Marco
de Canaveses a declarar a pedido
do Ministério Público a excecio
nal complexidade do processo
que já conta com 18 arguidos re
clusos e guardas prisionais

Esta decisão judicial permitiu
que Manuel Borges antigo chefe
da guarda prisional em Paços de
Ferreira continue em prisão pre
ventiva depois de ter sido detido
em novembro do ano passado
Delfim Dispenza e José Manuel
Coelho guardas prisionais que
também tinham sido colocados

em prisão preventiva no âmbito
da operação levada a cabo pela Po
lícia Judiciária PJ já abandona
ram a cadeia devido às medidas
criadas para proteger a comunida
de prisional da covid 19

FALTAOUVIR 5OTESTEMUNHAS
Fonte ligada à investigação confir
maquepairava nacadeiadePaços
de Ferreira um climade intimida
ção entre os presidiários que ma
nifestaram vontade de colaborar

com a PJ Estes receavam ser agre
didos e temiam que os seus fami
liares sofressem represálias dos
contactos que os suspeitosmanti
nham no exterior As testemu

nhas só tiveram coragem para de
nunciar o tráfico de droga e de ou
tros produtos ilícitos quando fica
ram afastados dos cinco guardas
prisionais detidos e dos reclusos
que dominavam a rede
A excecional complexidade do

processo agora decretada permi
tirá à PJ interrogar as cerca de 50
pessoas ligadas ao processo e pro
ceder à análise dos extratosbancá

rios dos guardas prisionais indi
ciados por receberemmilhares de
eurospara introduzir droga napri
são As contas dos reclusos e seus

familiares usadas para pagar os
serviços dos cinco detidos estão
igualmente a ser investigadas
Commais tempo será mais fácil
às autoridades compreendertotal
mente uma organização crimino
sa àqualnão faltavamposições de
liderança assumidas por alguns
presos que não hesitavam em
amedrontar outros reclusos para
obter avultados ganhos através da
venda de droga

Canceroso que
não conseguiu
ser preso foi
hospitalizado

Estado de saúde de David
Oliveira piorou após
viagem à cadeia

CONDENADO David Oliveira o
doente oncológico que anteon
tem viu a direção da cadeia de
Custóias recusar a sua entrada

para cumprimento de uma pena
de seis anos por tráfico de droga
foi hospitalizado no Pedro Hispa
no Matosinhos O internamen
to aconteceu depois do jovem de
24 anos ter realizado uma via
gem de ida e volta na maca de
uma ambulância dos Bombeiros

de Coimbrões que permaneceu
somente 12 minutos no interior

do estabelecimento prisional
Ao JN Carlos Duarte advogado

do arguido evita especular e
não associa o agravamento do es
tado de saúde deDavidOliveira ao

facto de este ter ficado à porta da
prisão No entanto nãopoupa crí
ticas à atuação dos responsáveis
prisionais Houveumaação deli
berada da Direção Geral de Rein
serção e Serviços Prisionais ou da
direção dacadeia de Custóias para
pedir a emissão de um mandado
dedetenção especificamentepara
oHospital Prisão de Caxias Não
sepercebe que havendoumman
dado de detenção desde 12 demar
ço mas que não especificava o es
tabelecimento prisional para
cumprimento de pena fosse emi
tido um segundomandado a indi
car Caxias no dia seguinte ao ar

ter informado que iria en
tregar se em Custóias refere o
causídico

David Oliveira está a combater

um cancro e alega que não tem
condições para os tratamentos na
prisão ROBERTO BESSAMOREIRA
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