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Rede que introduzia droga na cadeia de Izeda tinha 22 elementos
Começou a ser julgada no Tribunal de 
Bragança uma rede constituída por 22 
arguidos acusados de introduzirem 
droga no Estabelecimento Prisional 
de Izeda, catorze homens e oito mu-
lheres que estão indiciados por vários 
crimes, como associação criminosa, 
tráfico agravado e outras atividades 
ilícitas, branqueamento de capitais e 
detenção ilegal de arma. Na primei-
ra sessão do julgamento, na passada 

terça-feira, estiveram presentes 20 ar-
guidos, nomeadamente nove mulhe-
res, diversos familiares de reclusos, 
alguns deles apanhados em flagran-
te pela Polícia Judiciária na posse de 
droga em dias que iam fazer visitas à 
cadeia. 
Segundo a acusação entre finais de 
2015 a outubro de 2017, quatro argui-
dos, à data dos factos reclusos no es-
tabelecimento prisional de Izeda, or-

ganizaram uma estrutura humana e 
logística, de que faziam parte outros 
reclusos e familiares destes com vis-
ta à “aquisição de cannabis, heroína e 
cocaína no exterior, seu transporte e 
introdução no estabelecimento prisio-
nal, para aí ser comercializado”.
A acusação considera que a droga se-
ria introduzida na cadeia “por ocasião 
das visitas, acondicionada nos geni-
tais de arguidas familiares de argui-
dos reclusos ou com a colaboração de 
um arguido que desempenhava fun-
ções num balcão exterior ao estabe-
lecimento prisional”. A droga era co-
mercializada no interior da cadeia e os 
arguidos utilizavam contas bancárias 
tituladas por outras pessoas, seis de-
las arguidas no processo para fazer os 
depósitos. 
Dos 22 arguidos deste processo, vários 
arguidos encontram-se a aguardar jul-
gamento em prisão preventiva e um 
arguido e cinco arguidas com obriga-
ção de permanência na habitação.
O processo foi desencadeado após di-
versas detenções efetuadas pela PJ no 
final de outubro de 2017 que culmina 
com a realização de buscas às camara-
tas dos reclusos, na sequência de uma 
investigação que vinha decorrendo há 
algum tempo, baseada ainda em escu-
tas telefónicas.  
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Casa do Professor
festeja 30ª aniversário 

A Casa do Professor de Bragança fes-
teja o seu 30º Aniversário no próxi-
mo dia 27 de abril. Do Programa de 
atividades consta a Eucaristia na Igre-
ja de Nossa Senhora das Graças, pre-
sidida pelo bispo da Diocese de Bra-
gança-Miranda, D. José Cordeiro, às 
15h30, seguida da inauguração de 
uma exposição de trabalhos realizados 
nos ateliers da CPB. Às 18h00 realiza-
-se um concerto com o grupo ‘Telha-
vã’ e às 19h30 um jantar no restauran-
te ‘O Grelhador’. 


