
Limpeza da
praia controlada
pelos reclusos
InserçãoSocial
Ganharama confiança dos Ser

viços Prisionais e de segunda a
sexta feira são eles os responsá
veis pela limpeza e manutenção
da praia da Foz do Arelho
Seis reclusos do Estabeleci

mento Prisional de Caldas da Rai
nha que se encontram em regime
aberto têm estado a limpar as es
tradas e passeios e dentro depou
co tempo começarão a montar o
passadiço que servirá para os ve
raneantes se deslocarem até ao
areal Tudo a troco de 7 50 euros
por dia pagos pela CâmaraMuni
cipal de Caldas da Rainha

Estamos a trabalhar e aganhar
algumdinheiro e até temos mais
liberdade assegura PatrickMar
ques 33 anos que cumpre cinco
anos por tráfico de droga Diz que
o trabalho é pesado emostra os
calos nas mãos que as luvas vão
escondendo

De poucas palavras e também
a cumprir pena por tráfico seis
anos estáAntónio Lourenço que
sairá em liberdade a 9 de Julho
Assegura que é mergulhadorpro
fissional e sonha com o dia em
que voltará ao mar
António Pinóia 29 anos cum

pre 13 meses por condução sem
carta Sérgio Melo 25 anos foi

condenado amais de seis anos de

prisão por furto simples enquan
toAntónio Romão 47 anos cum
pre cinco anos e meio por tráfico
de droga O mais velho do grupo
Armando Cunha tem 63 anos e
foi condenado a três anos e meio

por tráfico de droga e burlas As
sume que tem um largo currícu
lo tendo estado presomais de 22
anos por diversas coisas
Vasco Silva guardaprisional há

34 anos vai mantendo o grupo
sob controlo Armado eu Não é

preciso porque eles não fogem
assegura explicando que os reclu
sos não são obrigados a vir tra
balhar e até têm direito a ir a
casa Eles nãoprecisam de fugir
Andam à vontade conta frisan
do que os conhece bem porque
anda todo o dia com eles

Estes reclusos trabalham para
a Junta de Freguesia de Alvorni
nha também no concelho todas
as segundas feirasAS

Vasco Silva
GUARDA PRISIONAL

Tudo o que a Câmara precisar
eles fazem Até pintam as casas
de banho se for preciso Eles
gostam de andar aqui porque
ninguém os obriga a trabalhar
São todos voluntários

PatrickMarques
RECLUSO

Fui apanhado com produto a
mais Já me deixei dessas coisas
Acho que aprendi a lição Agora
quero sair daqui e trabalhar
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