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LUVASDE12MILHÕESPARALEIÀMEDIDANOVOS NEGÓCIOS SUSPEITA DE CORRUPÇÃO NO VALE DO LOBO

Lei à medida
DÁ LUVAS
de 12 milhões
Imobiliário de luxo beneficiado por resolução do

Conselho de Ministros assinada pelo próprio Sócrates
EDUARDO DÂMASO TÂNIA

LARANJO PEDRO H GONÇALVES

Oprocurador RosárioTeixeira suspeita deque Sócrates recebeu 12mi
lhões de euros em luvas

do empresário Hélder Bataglia
para que o seu governo aprovas
se uma lei feita à

medidapara favore
cer o empreendi
mento imobiliário

de luxo Vale do

Lobo no Algarve
No interrogatório
do passado dia 27
de maio Rosário
Teixeira inquiriu
Sócrates sobre a

coincidência temporal entre a
cirúrgica demoranaentrada em
vigor do Plano de Ordenamento
do Algarve Protal e os 12 mi
lhões transferidos por Bataglia
em2008 e 2009 para umaconta
naSuíça do então administrador
do Grupo Lena JoaquimBarro
ca que os enviou depois para
Carlos Santos Silva Bataglia é
umdos donos do Vale do Lobo

O Protal foi aprovado em24
demaio de 2007 por uma reso
lução do Conselho de Ministros
assinada pelo próprio Sócrates
A publicação em Diário da Re
pública aconteceu a 3 de agosto
de 2007 e a entrada em vigor só
ocorreu a 19 de dezembro deste
ano Foi um novo Freeport ou
pelomenos o recurso amétodos
idênticos ao da aprovação do

outlet emAlcochete Naprática
a tramitação da resolução deu
tempo paraque fossemlicencia
dos os projetos de urbanização
Vale do Lobo antes de caírem sob

a alçada da nova lei que proibia
qualquer aplicação retroativa
No mesmo ano de 2007 apon
tamos investigadores foi anun

ciado pela empresa
Vale do Lobo um in

vestimenta de 500
milhões de euros em
casas milionárias

José Sócrates foi confrontado
com estas suspeitas que têm
como sustentáculo uma com

plexa teia de empresas em
offshore onde surgemos nomes
de Bataglia e Santos Silva bem
como empresas do Grupo Lena
Joaquim Barroca porém terá
negado a propriedade dos 12 mi
lhões que o Ministério Público
entende serem luvas pagas a
Sócrates

QUINTA
DUARTE LIMA

O procurador levanta novas
suspeitas sobre as operações
de compra da antiga quinta
em Sintra de Domingos Duarte
Lima nomeadamente com

passagens de propriedade
para um primo de Sócrates
e depois para um empresário
do Grupo Lena

Sócrates 
ao ataque no
interrogatório
Oúltimo interrogatório do

procuradorRosário Teixeira a
José Sócrates a27 demaio mos
trao preso número44deÉvora
ao ataquee a criticar pratica
mente todas as linhas de investi

gação doMinistério Público
Agravação reveladapela re

vista Sábado mostra que há
novas suspeitas de que Sócrates
terá recebidomilhões no nego
cio do novo aeroporto de Lisboa
enoempreendimentoValedo
Lobo no Algarve Há ainda o ne
gócio obscuro da compra da

quinta de Sintra que foi do exdeputadoDuarte Lima Sócra
tes nega tudo
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Gasta
45 mil
no Fim
de Ano
Os gastos demilhares de euros

de José Sócrates emviagens que
foram pagas pelo amigo Carlos
Santos Silva voltaram a suscitar
dúvidas ao Ministério Público
Sócrates admite num dos casos

que foi o amigo desde os ban
cos de liceu que pagouumvalor
de 45 mil euros a oito pessoas
Foram todos a Veneza fazer a

Passagem de Ano de 2009 para
2010 Carlos Santos Silva pagou
as viagens mas nem integrou
o grupo
No interrogatório Sócrates

passa ao ataque quando o inspe
tor tributário Paulo Silva se refe
re à ex namorada Fernanda

Câncio Alémde exigir que atra
te por senhora justifica que
nas férias em Formentera em
2014 Santos Silva pagou as via
gens mas que o próprio pagou
os jantares Mas será que isso
vale alguma coisana sua cabeça
Duvido rematou
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