
MÁFIADAS FARMÁCIAS
SUSPEITADE CONTRABANDO
APJestá a investigar apos
sível prática de contraban
do demedicamentos parao
estrangeiro Esta serámais
uma forma que a máfia
das farmácias descobriu
para enriquecer enganan
do oFisco e omercado

cios de que os susAPJjá tinha indípeitos vinham
efetuando expor

tação ilegal de medicamen
tos mas as provas entretanto
recolhidas vieram reforçar a
convicção dos inspetores
Em causa está a compra de

medicamentos para as far
mácias controladas pelos sus
peitos comNunoAlcântara
Guerreiro à cabeça Estes fár
macos saíram do circuito de

venda ao doente o que pro
vocourutura de stocks de de

terminados remédios em
particular para a tensão dia
betes e psicotrópicos
Os medicamentos terão

sido desviados para chegar a
mercados de farmácia no es

trangeiro mas àmargem dos
circuitos legais e ultrapassan
do as barreiras alfandegárias
o que pode constituir crime
de contrabando
Os lucros terão sido ainda

maiores do que os já anuncia
dos superiores a 100 mi
lhões de euros uma vezque
esses medicamentos conti

nuaram a ser comparticipa
dos pelo Estado como se ti
vessem sido destinados a

doentes do Serviço Nacional
de Saúde Além disso vários
bancos também estão lesa
dos em 75 milhões de euros

Fornecer sem receber
Emabril de 2010 o Infarmed
tinha recebido queixas rela
tivas a rutura de stocks de
medicamentos e tinha en

viado os casos para o Minis
tério Público para investiga
ção Haveria suspeitas de des
vio ilícito para mercados pa
ralelos envolvendo farmá
cias e armazenistas Esta si
tuação voltou a verificar se
há cerca de dois meses

Aliás um dos alvos das bus
cas da PJ foi a Aliance Uni
chem Healthcare um arma
zenista com instalações no
Porto detido a 49 por cento
pela Associação Nacional de
Farmácias ANF presidida
por João Cordeiro Porém no
dia dasbuscas da PJ aANFga
rantiu ao JN que não ter co
nhecimento do caso Nessa

altura já os inspetores da PJ
tinham estado naAliance
O alvo das investigações é

Joaquim Simões ex admi
nistrador da Aliance que da
ria informações a Nuno Al
cântara Guerreiro sobre far
mácias em dificuldades para
futura compra Forneceu
ainda avultadas quantidades
de medicamentos a Nuno
sem que a Aliance tenha re
cebido o respetivo preço Joa
quim Simões acabou despe

dido ainda em 2010 segundo
a ANF O JN sabe que ele po
derá estar emLondres numa
outra empresa do ramo
No âmbito da operação
SOS Pharmacias a Unida
de de Combate à Corrupção
da PJ apreendeu mais quatro
automóveis elevando para
18 o número de viaturas de

luxo apreendidas além de
um iate

A investigação ordenou
ainda o congelamento de
inúmeras contas bancárias
inclusive de farmácias que
não foram alvo de busca e

prepara se para apreender
imóveis Como ontem noti

ciou o JN oMinistério Públi
co entendeu não deter qual
quer dos oito arguidos cons
tituídos

ANF preocupada com
fenómeno criminal

JoãoCordeiro colabora
comasautoridades
A Associação Nacional
de Farmácias ANF ex
pressa muita preocupa
ção pelo desenvolvi
mento no setor de fenó
menos de natureza cri
minal Poderoso lóbi do

setor a associação lide
rada por João Cordeiro
salienta que colabora
regularmente com as
autoridades Há inves

tigações pendentes

CINCO
ARGUIDOS

NunoAlcântaraGuerreiro
É a principal figura Herdou
o negócio dos pais mas ex
pandiu o até à aparente

ilegalidadeO império deulhe dinheiro para suportar
pelo menos quatro casas
em Cascais Parede Castelo
de Bode e Lagos carros de
luxo e um iate

BrunoLourenco
Dono da Crossbridge
onde houve buscas e do

Grupo Progresso demarcase de Nuno Alcântara Mal
o conheço disse Bruno
Lourenço na foto à Lusa
Comprou farmácias a Nuno
Alcântara Também terá ad
quirido um Porsche

MufterdeNunoGuerreiro
A mulher de Nuno é tam

bém arguida mas muito
pela sua ligação familiar O
casal tem dois filhos e
mora na Parede

FuncionáriadeGuerreiro
Trabalhava para a Alguer
de Nuno Guerreiro A firma
funcionava em Lisboa mas
a sede é em Alcoutim na
casa de familiar da arguida

PauloAlmeida
É um dos dois advogados
alvos de buscas É de Lis
boa e apoiou Nuno nos ne
gócios agora sob investiga
ção da Polícia Judiciária
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