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COIMBRA FAMÍLIAACUSADADEVIVER DOTRÁFICO VAI SER JULGADA

Usam menores
para traficar
Fraldas de bebé es

condiam heroína e co
caína Armas enterra

das em descampados

Umafamília de Coimbra acusada de tráfico de droga ar
ranjou uma forma de tentar

escapar às responsabilidades pe
nais passouausarosmenores que
são inimputáveis para vender o
produto junto dos toxicodepen
dentes Paraesconderadroga usa
vam fraldas de bebé que enterra
vam emcanteiros forade casa

Mas a estratégia não resultou
EmAgostode 2008 aPJ deteve os
e o Departamento de Investigação

e Acção Penal de Coimbra DIAP
acusa os agora de viverem em ex
clusivo do tráfico auferindo lu
cros significativos que lhes per
mitia manterumnível devidade

safogado Em sete
meses segundo a
acusação os arguidos
reuniram 12 115 euros
provenientes da ven
da de droga
O negócio fami

liar estava sob a

orientação do pa
triarca de 40 anos
que já tinha sido an
teriormente condenado por tráfi
co tal como a mulher tambémar
guida neste processo e que vai co
meçar a ser julgado no Tribunal de
Coimbra O filho do casal de 19

anos e uma outra familiar de 53
sãoigualmenteacusados
Após duas condenações os sus

peitos rodearam se de especiais
cuidados para não serem detecta

dos Além de usarem

os menores para en
tregar as doses aos to
xicodependentes e
receber o dinheiro
enterravam a droga e
as armas emdescam

pados forade casa
A PJ de Coimbra

encontrou 19134
gramas de cocaína e

60 968 de heroína protegidas por
uma fralda de bebé que estava en
terrada numcanteiro enas traseiras
das casas foram localizadas várias

armas de fogo e navalhas

Ainvestigação da PJ de Coim
bra foi desencadeadana sequên
cia de três tiroteios registados no
intervalo de ummês em2008
nos bairros daRelvinha Pedrulha
e Rosa A convicção da PJ é que
algumas das armas apreendidas
foramusadas nesses tiroteios que
os inspectores relacionamcom
uma guerra de gangs pelo contro
lo domercado do tráfico de dro

ga As buscas centraram se no
Bairro daRosa e no Parque Nó

mada do Bolão Amaior parte das
armas estavam enterradas Nas
traseiras de uma das casas estava

umapistola semi automática de
calibre 6 35 escondidanuma
meia de homem Nomeio de um

canavial foi localizadaumapisto
Ia semiautomática de 9 mm as
sim como cinco carregadores e 58
munições As restantes armas
duas caçadeiras uma de calibre
32 e a outra de canos sobrepostos
estavamnumacasa
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