
Devolve a Sobrinhomais
de 60milhões em imóveis
DECISÃO Acórdão da Relação que criticava o Ministério Público e Carlos Alexandre teve o voto de vencido de outro juiz
ARRESTO Mais de 30 casas de luxo estavam apreendidas para garantir indemnização em caso de condenaçãojudicial

EDUARDO DÂMASO
TÂNIA LARANJO HENRIQUE MACHADO

Foram cerca de três dezenas de imóveis de norte a
sul do País a maioria si

tuados em zonas de luxo É um
património de mais de 60 mi
lhões que foi apreendido ao ex
homem forte do BES Angola

Álvaro Sobrinho e que lhe foi
devolvido pelo juiz Rui Rangel
O acórdão é de novembro de
2015 e teve o voto de vencido de

um outro magistrado que não
concordou comRangel
Na decisão Rui Rangel apro

veitava ainda para deixar reca
dos E criticava de forma vee
mente Carlos Alexandre aler
tava para o que dizia ser uma in
vestigação que não passava de
umamão cheia de nada Re

plicava depois os argumentos

de ArturMarques advogado do
banqueiro que tinha qualifica
do oprocesso de patético
Álvaro Sobrinho estava indi

ciado por burla qualificada e
branqueamento de capitais
mas mesmo assim Rangel cri
ticava a apreensão do patrimó

nio E dizia que Carlos Alexan
dre e o Ministério Público se

socorrem deste procedimento
de arresto em cascata repetin
do o até à exaustão sempre
commaus resultados

Comprados numsó dia
De entre os imóveis que o juiz
tinhamandado arrestar aÁlva
ro Sobrinho estavam seis casas
de luxo que foram compradas
namesma tarde Foi em 2010 e
situavam se todas emCascais

Tinham apenas essas custado
cincomilhões de euros
Álvaro Sobrinho vendeu os

imóveis aos filhos menores de
idade que deram ao pai o usu
fruto dos mesmos enquanto
fosse vivo

Os menores são também eles
donos de uma fortuna incalcu

lável tal como o pai do ban
queiro que tambémé milioná
rio Para oMinistério Público e

para Carlos Alexandre estes
movimentos bancários de Ál
varo Sobrinho significavamque
tentava ocultar a propriedade
dos imóveis
OMinistério Público afirmava

ainda que havia suspeitas de
desvio de dinheiro do BES atra
vés do BESA O arresto dos bens

seria assim uma forma de ga
rantir uma eventual indemni

zação
A investigação apurou ainda

que quer nas contas de Sobri
nho quer de quem lhe era pró
ximo circularam mais de 144
milhões de euros E admitia se
mesmo ser esse o montante

desviado do banco angolano
através do nosso país

PORMENORES

Relação confirma
Ministério Público recorreu
da decisão do Tribunal da Rela
ção de Lisboa Na quinta feira
acórdão foi finalmente confir
mado pela mesma Relação

Arguido no DCIAP
A investigação a Álvaro Sobri
nho ainda se mantém em aberto
O banqueiro jáfoi constituído
no DCIAP por bran

queamentoefraude fiscal

Investigação sensível
A investigação ao banqueiro
chegou a fazer perigar as rela
ções entre Portugal e Angola
Foi sempre classificada como
muito sensível
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