
Ajuste Secreto Ex autarca oliveirense e vice da Federação de Futebol vai conhecer medidas de coação

Hermínio confrontado
com indícios de crimes
Catarina Silva

e Nuno Niguel Maia

Hermínio Loureiro começou
ontem à tarde a ser interrogado no
Tribunal de Santa Maria da Feira
O ex autarca de Oliveira de Aze
méis e vice presidente da Federa
ção deFutebol foi oúltimodos ar
guidos a ser confrontado com as
suspeitas no caso Ajuste Secreto
A PI do Porto refere que o político
temmais de 100 mil euros de ori

gem duvidosa no seu património
Só depois do interrogatório

que não tinha terminado à hora
de fecho desta edição do JN é
que o Ministério Público irá pro
por as medidas de coação a apli
car aos arguidos Depois de os ad
vogados se pronunciarem a deci
são caberá à juíza
Porém as medidas de coação

poderão não ser conhecidas hoje
Isto porque é possível mais um in
terrogatório a pelo menos um dos
outros seis detidos

É que depois de ter optado pelo
silêncio João Moura de Sá mani
festou vontade de prestar decla

rações O empresário e ex depu
tado do PSD que foi líder do con
selho de administração daAssem
bleia da República e presidente da

CCDR do Norte em 2004 2005mudou de posição após ter visto a
juíza libertar Isidro Figueiredo
presidente da Câmara de Oliveira
deAzeméis e FilipeMarques em
presário que prestaram declara
ções mantendo detidos os argui
dos que se remeteram ao silêncio
Ainda assim os arguidos liberta
dos não conhecem as suas medi
das de coação
Ontem mantinham se detidos

Hermínio Loureiro João Moura de
Sá losé Francisco Oliveira Antó
nio Gomes Reis Paviazeméis e
Manuel Amorim funcionário da
Direção de Economia do Norte

Os interrogatórios sobre indí
cios de crimes de corrupção pe
culato tráfico de influência epre
varicação estão a cargo de Ana
Cláudia Nogueira magistradaque
em 2004 presidiu aos interroga
tórios do caso Apito Dourado no
Tribunal de Gondomar a Valen
tim Loureiro e Pinto da Costa
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