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BURLANAS FARMÁCIAS PJ TEM INDÍCIOS DE PERTURBAÇÃO DO INQUÉRITO

Juiz congela cem
contas bancárias
Investigação detectou tentativas de destruição de documentos incluindo

facturação por parte de alguns dos arguidos neste megaprocesso de burla
EDUARDO DÂMASO

OjuizCarlosAlexandre congelou cem contasbancárias tituladas por
responsáveis das mais

de 30 farmácias envolvidas na
burlamilionária de 100 milhões

de euros que tem o empresário
Nuno Alcântara Guerreiro
como protagonista O CM
sabe que esta foi umadasmedi
das cautelares pedidas pela in
vestigação do processo diri
gida pelo Departamento Cen
tral de Investigação e Acção
Penal DCIAP e concretizada
pela Polícia Judiciária
No âmbito deste inquérito fo

ram feitas dezenas de buscas
domiciliárias e a farmáciasmas

não foram emitidos quaisquer
mandados de detenção O CM
sabe que amagistrada titular do
inquérito Maria João Costa
terá antes optado por aprofun
dar os indícios recolhidos pelos
inspectores da PJ e avaliar
numa fase posterior seavançava
para detenções Esta opção visa
evitar que a investigação seja
atulhada com recursos dada a
forte condição económica dos
visados

A decisão da magistrada do
Ministério Público

não agradou aos in
vestigadores da Po
lícia Judiciária que
ainda por cima te
rão já recolhido in
dícios de perturba
ção do inquérito O
CM sabe que foram
detectadas tentati

vas de destruição de
vários documentos incluindo
facturas o que encaixa num
dos pressupostos de aplicação
das medidas de coacção no
meadamente a perturbação do
inquérito

Oprincipal arguido destepro
cesso NunoAlcântara Guerrei
ro de 45 anos encontra se em
Portugal ao contrário de um

outro arguido que
está no Brasilmas já
fez chegar ao tribu
nal vários requeri
mentos O risco de

fuga deNuno Guer
reiro não está total

mente afastado ehá
mesmo na investi

gação quem o con
sidere elevado

A Procuradoria Geral da Re

pública contactada pelo nosso
jornal invocou o segredo de
justiçapara não explicar a deci
são de não emitir mandados de
detenção

Lamborghini
Ferrari e iates
em vida de luxo
NunoAlcântara Guerreiro

apontado comomentor deste
esquema ostentaumavida de
luxo bempatente nos 14 carros
e dois iates apreendidos pelas
autoridades Entre as viaturas

do empresário contam se po
tentes Lamborghini e Ferrari Já
na água NunoGuerreiro podia
passear se comamigos e famí
lia numV70 Princess iate com
cerca de 20 metros de compri
mentos avaliado em cerca de um
milhão de euros Aresidência
situa se numazona de vivendas
emOeiras

PORMENORES

CINCO CRIMES

Quatro arguidos vão respon
der pelos crimes de associa
ção criminosa burla qualifi
cada branqueamento de
capitais fraude fiscal e fal
sificação de documentos

SEIS MESES

Esta investigação durou
aproximadamente seis meses
após denúncia de um dos visa
dos e foi conduzida pela Uni
dade de Combate à Corrupção
da PJ e acompanhada pelo juiz
CarlosAlexandre
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