
Transferências de €14milhões
naSuíça apontamparaVale doLobo
Verbas entregues a dono doGrupoLena levam DCIAP a vasculhar projeto imobiliárioparado há vários anos

MicaelPereira

É uma evolução recente da
Operação Marquês o inqué
rito crime em curso no Depar
tamento Central de Investiga
ção e Ação Penal DCIAP que
tem como principal suspeito
José Sócrates por indícios de
corrupção fraude fiscal ebran
queamento de capitais Depois
de em abril ter detido inter
rogado e enviado para prisão
domiciliária Joaquim Barroca
Rodrigues um dos donos do
Grupo Lena a equipa do pro
curador Rosário Teixeira foi
ao Algarve no início de maio
para fazer buscas em Vale do
Lobo um resort de luxo de 450
hectares De acordo com o que
o Expresso apurou agora junto
de fontes ligadas ao empreen
dimento os investigadores
estiveram focados num único
objetivo uma empresa chama
da Easyviewdetida a 100 pela
Vale de Lobo Empreendimen
tos e que está no epicentro de
um negócio ruinoso com um
crédito de 29milhões de euros
obtido junto do BES
O facto de terem sido dete

tadas transferências de 14 mi
lhões de euros para uma conta
na Suíça de Joaquim Barroca
feitas pelo milionário holandês
Jeroen van Dooren e pelo em
presário luso angolano Hélder
Bataglia e de os dois deposi
tantes terem como único ponto
em comum Vale do Lobo le
vou oMinistério Público nessa
direção
Jeroen vanDooren transferiu

dois milhões de euros para a
conta de Joaquim Barroca no
UBS entre janeiro e abril de
2008 O número 102 da lista
dos holandeses mais ricos re
velou na semana passada ao
Expresso que quem lhe pediu
para fazer essas transferências
foi o CEOdeVale do Lobo An
tónio Gaspar Ferreira que
desmente o facto Segundo van
Dooren esse foio preço que lhe
foi exigido debaixo da mesa
para ter o direito de escolher o
construtor da moradia no lote
de terrenoqueacabaradecom
prar ao empreendimento por
4 3milhões de euros
Já Hélder Bataglia que fez

seis transferências a partir de
offshores para a conta de Joa
quimBarrocana Suíça novalor
global de 12 milhões de euros
entre 2008 e 2009 é um dos
donos de Vale do Lobo O em
presário controla o empreendi
mento de forma indireta a par
tir de uma sociedade a Step
constituída na Holanda junta
mente com Luís Horta e Cos
ta e Pedro Ferreira Neto dois
administradores da Escom a
empresa com que o Grupo Es
pírito Santo entrou em Angola
no início dos anos 90
Bataglia que é acionista

minoritário e presidente da
Escom não respondeu até ao
momento às perguntas colo
cadas pelo Expresso há mais
de uma semana Por que razão
entregou 12 milhões ao patrão
doGrupo Lena
ODCIAP está convencido de

que todo o dinheiro que mais
tarde saiuda contade Joaquim
Barroca e foi pararaumaconta
do empresário Carlos Santos
Silva incluindo os 14 milhões
aqui em causa teria como
beneficiário final o então pri
meiro ministro José Sócrates
Por isso o MP está empenhado

em perceber a fundo a origem
das transferências
Para já a documentação

apreendida em Vale do Lobo
remete para um negócio que
teve início no verão de 2005
A 16 de junho foi constituída
uma sociedade anónima a
Easyview com50mil euros de
capital social Logo a seguir
a 28 de junho essa empresa
fezum contrato promessa com
uma companhia imobiliária do
grupo BCP a AGII Atlântico
para a compra de Vale de San
to António um baldio de 8 5
hectares que estava cercado
por Vale do Lobo Seis meses
depois foi assinada a escritura
do negócio com um contrato
anexoentreaEasyview eo BIC
o banco comquea famíliaEspí
rito Santo regressoua Portugal
nos anos 80 e integrado total
mente no BES em 2006
De acordo com documentos

que oExpresso obteve em con
servatórias e notários os 8 5
hectares custaram 14 milhões
de euros e o BIC BES compro

meteu se a emprestar 29 mi
lhões aceitandocomo garantia
uma hipoteca do terreno aque
o banco atribuiu o valor de 50
milhões após a construção
nele projetada de 34 lotes a
maioria deles para moradias
geminadas e em banda O lo
teamento seria aprovado em
2008pelacâmara deLoulée as
infraestruturasforam construí
das maso projeto parou ea ur
banização entrou em processo
acelerado de degradação Oito
anos depois no final de 2013 a

dívida da Easyviewmantinhase nos 29milhões
Depois doBES veio aCaixa
Mas o contexto entretanto
mudara A Easyview foi cria
da por Benno van Veggel da
MDC uma multinacional que
constrói e é dona de centros
comerciais e teve logo de início
GonçaloGasparFerreira como
administrador Antigo diretor
geral do Sporting GasparFer
reira fazia parte daMDCdesde

2003 depois de ter estado por
trás da polémica venda dos
terrenos do antigo estádio do
clube àquela empresa por um
preço alegadamente abaixo do
valor de mercado
No final de 2006 Gaspar

Ferreira acumulou a admi
nistração da Easyview com
o cargo de CEO da Vale do
Lobo Empreendimentos no
momento em que o resort de
luxo foi comprado por um
consórcio que juntou Hélder
Bataglia Luís Horta e Costa e
Pedro Ferreira Neto à Caixa
Geral de Depósitos CGD O
banco público que na altura
tinhaArmandoVara ex minis
tro socialista e amigo de José
Sócrates como administrador
responsável pelas participa
ções financeiras no sector pri
vado passou a deter 25 do
empreendimento e financiou
na íntegra os mais de 200 mi
lhões de euros da aquisição do
resort Com o tempo e a acu
mulação demaus resultados a
dívida à CGD foi derrapando e

em2014 já ultrapassavaos360
milhões de euros Entretanto
a Easyview foi comprada por
Vale do Lobo logo em 2007 e
passoua contar commaisduas
hipotecas de seis milhões de
euros feitas na CGD
Asituação comabanca foi se

deteriorandoe segundo fontes
ligadasao resort aCGDpassou
a reter de forma automática
parcelas cada vez maiores dos
valores obtidos pela Vale do
Lobo Empreendimentos na
venda de lotes não deixando
margem para aempresa poder
movimentar dinheiro Essa
retenção chegou aos90 do di
nheiroqueentrava nas contas
Em fevereiro de 2014 um

funcionário do resort apresen
tou uma queixa crime na PJ
que deu origem entretanto a
um processo na Inspeção Ge
ral de Finanças Cidadãos rus
sos tinham sido alegadamente
vistos mais do que uma vez e
emplena luz do dia a entregar
sacos com dinheiro vivo para
cobrir parte da compra de lo

tes de terreno O que parece
bater certo com o que contou
o holandês Jeroen van Dooren
sobreo pagamentoclandestino
que lhe terão pedidopara fazer
Mas e porque haveria Joa

quim Barroca de receber di
nheiro por fora Gaspar Fer
reira garante que os únicos
trabalhos feitos pelo Grupo
Lena no resort foram em2007
no valor de cinco milhões de
euros Infelizmente devido a
problemas de tesouraria de
morámos dois ou três anos a
pagar estas obras na sua to
talidade Funcionários ouvi
dos pelo Expresso asseguram
contudo que aquele grupo fez
também as infraestruturas de
Vale de Santo António Gas
par Ferreira nega o e diz que a
empreitada foi atribuída a uma
construtora chamada Aquino
Rodrigues Uma empresa

em fase de insolvência E que
por coincidência foi fundada
nos anos 70 pelo pai de Joa
quim Barroca

Ex PMvai voltar a ser interrogado
JoséSócrates regressa
aLisboapara a semana
depois de ter sido ouvidono
DCIAP na últimaquarta feira

O interrogatório de quatro horas a que
José Sócrates foi sujeito noDepartamen
to Central de Investigação e Ação Penal
DCIAP emLisboa naquarta feira não
foi suficiente Oex primeiro ministro vai
voltar às instalações da Rua Alexandre
Herculano durante a próxima semana
para continuar a ser ouvido por Rosário
Teixeira o procurador que coordena a
investigação da Operação Marquês O
novo interrogatório acontecerá sempre
depois de o Ministério Público entregar
à defesa um conjunto de documentos do
processo que foram pedidos pelos advo
gados de forma a que o ex primeiro mi
nistro esteja preparado para responder
às perguntas do procurador

Segundo o jornal Público a docu
mentação em causa está relacionada
com as transferências bancárias feitas
na Suíça entre outros arguidos do caso e
queRosário Teixeiraacredita terem tido
como último beneficiário o antigo líder
socialista AoExpresso o advogado João
Araújo não confirma isso Fizemos um
pedido genérico de documentação na
sequênciade pedidosanteriores nomes
mo sentido Além disso essas contas
na Suíça têm tanto a ver com o meu
cliente como as contas dos senhores
jornalistas
Embora admita que Sócrates foi con

frontado com factos novos João Araú
jo desvaloriza a importância do que foi
apresentado pelo Ministério Público
Há umas coisas novas mas não têm
nada a ver com a Suíça diz
Desde que foi interrogado pelaprimei

ra vez e enviado logo de seguida a 24 de

novembro para a cadeia de Évora como
presopreventivo oex primeiro ministro
vinhaa insistirquegostariadeserouvido
de novo por Rosário Teixeira
Até ao momento a Operação Mar

quês tem quase uma dezena de argui
dos Na listaestão incluídos oex motoris
ta de Sócrates João Perna o seu antigo
patrão na multinacional farmacêutica
Octapharma Paula de Lalanda e Cas
tro o empresário da construção civil e
amigo de longa data CarlosSantosSilva
a mulher deste Inês Pontes do Rosário
o advogado Gonçalo Trindade Ferreira
colaborador de Santos Silva e Joaquim
Barroca Rodrigues um dos donos do
Grupo Lena
DesdequeCarlos SantosSilva viu a sua

medida de coação alterada e foi enviado
esta semana para casa comuma pulseira
eletrónica Sócrates é o único arguido
que continua na prisão

A HISTÓRIA DA EASYVIEW

JUNHO DE 2005
Aempresa Easyview
é constituída no dia 16
Duas semanasdepois faz um
contrato promessa com
uma empresa imobiliária
do BCP para a compra de Vale
de SantoAntónio uma área
de 8 5hectares encostada
ao resort de luxo de Vale
do Lobo noAlgarve A empresa
é criada pelaMDC
umamultinacional
especializada em centros
comerciais tendo àfrente
Benno vanVeggel e como
administrador DiogoGaspar
Ferreira

DEZEMBRODE 2005
É feita a escritura donegócio
comumempréstimo ao BIC
banco pertencente ao BES no
valor de 29milhões de euros
para a Easyview poder
desenvolver umresort de luxo
O terreno custa 14milhões de
euros e é hipotecado ao banco

DEZEMBRODE 2006
O resort Vale do Lobo com450
hectares é vendido pelo
empresário holandês Sander
vanGelder a um consórcio que
junta a Caixa Geral de
Depósitoscomuma sociedade
controlada a partir daHolanda
porHélder Bataglia Luís Horta
e Costa e Pedro Ferreira Neto
os homens da Escom Diogo
Gaspar Ferreira torna se CEO
daVale doLobo

2007
AEasyview é comprada pela
Valedo Lobo
Empreendimentos

2008
São feitas duas hipotecas de
Valede SantoAntónio à CGD
novalor deseismilhões de
euros Emoutubro a câmara
emite o alvará de loteamento
para 119moradias

2013
Apesar das infraestruturas de
loteamento terem sido feitas o
projeto parou e a Easyview
mantinha 29milhões deeuros
de dívidas
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