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expropriações O procurador re
quereu e a juíza de instrução cri
minal decretou o arresto preven
tivo de umtotal de225 imóveis de

que são proprietários sete argui
dos e cinco sociedades todos acu
sadosde crimes emtomode negó
cios de 120 parcelas de terrenos
destinadas à construção das au
toestradasA44 A41 A32 conces
sionadaàAutoEstradas doDouro

Litoral AEDL agrupamento de
empresas da qual faz parte aBrisa
com a posição mais relevante
Tais imóveis estão à disposição da
justiça para garantia de pagamen
to ao Estado de um total de 8 158
milhões de euros

Esta quantia corresponde à van
tagem para os 12 arguidos que a
acusação entende ter resultado da
prática de crimes de corrupção
burla e participação económica
em negócio No centro da acusa
ção do Departamento de Investi
gação e Ação Penal do Ministério
Público do Porto está o engenhei
ro ex responsável pelo núcleo de
expropriações da zona Norte da
Brisa Engenharia e ainda dois em
presários que adquiriram múlti
plas parcelas de terrenos em su
posto conluio com aquele indiví

duo para obter avultados lucros
com aAEDL apagar Os ilícitos te
rão ocorrido entre 2010 e 2013

PAGAMENTOS EMNOTAS

Na investigação patrimonial aos
arguidos o Gabinete de Recupe
ração deAtivos da PJ apurou que o
engenheiro João Malheiro
Reymão é dono de um total de 77
parcelas e frações de terrenos in
cluindo uma vistosa propriedade
em Ponte de Lima Quinta de
Luou Na descrição dos prédios
percebe se que muitos deles fo
ram adquiridos durante o período
em que a acusação refere terem

sido praticados os crimes com ale
gado recebimento de luvas por
parte daquele responsável e prin
cipal negociador das expropria
ções Há dezenas de terrenos em
Ponte de Lima e Valença
Do património de Reymão tam

bém faz parte um prédio na Foz
Porto e umavivenda emCrestu
ma Gaia A acusação refere que
este prédio foi adquirido a 7 de ju
lho de 2011 com 80 mil euros na
escritura O montante terá sido

pago em notas pois não foi utili
zado qualquer meio de pagamen
to das contas bancárias do enge
nheiro daBrisa ou seus familiares

Arrestados também estão mui

tos imóveis propriedade de Vítor
Batista contabilista e empresário
do setor imobiliário de Sandim
Gaia Batista e as suas sociedades

são donos de 133 prédios em es
pecial terrenos Terão sido pagas
por este arguido obras na vivenda
deReymão emCrestuma Gaia
Mais 15 prédios e umPorsche fo

ram confiscados aumclã suspeito
de ter corrompido oengenheiro da
Brisa O Ministério Público sus

tenta que estes indivíduos não po
dem ser licitamenteproprietários
de bens pois não apresentam de
clarações de IRS

Luvas para engenheiro
No processo está em causa a
suspeita de terem sido pagas
luvas a João Reymão em troca
de informação privilegiada so
bre o percurso das rodovias e
os valores para expropriação
de terrenos oferecidos pela
AEDL Brisa aos donos

Informação privilegiada
Com informação privilegiada
os empresários contactavam
os donos dos imóveis e propu
nhamvalores superiores aos
oferecidos pelaAEDL Brisa

Venda com lucro

Depois em presumível con
luio comReymão revendiam
à concessionária Em regra o
valor de venda era cinco a seis

vezes superior ao da aquisição
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