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Fazíamosmontes
com notas àmesa
CONFISSÃO Sargento ajudante disse em tribunal que foi um cobarde ao não denunciar subornos
namesse ESQUEMA Dinheiro de sobrefaturação era distribuído por militarescorruptos
JOÃOTAVARES

Adescrição parece saída deum filme de gangsters O
major Martinho e os sar

gentos ajudantes António Pau
lo e Gouveia da Força Aérea
repartiamempartes iguais o di
nheiro lucrado no esquema de
corrupção comos fornecedores
das messes Abriam se os en
velopes guardados tirava se
o dinheiro e começavam se a
fazermontes comnotas àmesa

Depois o major Martinho dizia
para escolhermos um maço
Foi desta maneira que António
Paulo da messe da base de
Monte Real angariou entre os
anos de 2013 e 2016 100 mil€

O dinheiroeraproveniente da
sobrefaturação deprodutos ali
mentares para amesse Qual
quer diavamospresos chegou
a dizer ao cúmplice o sargento
Gouveia Fui um cobarde por
não ter denunciado isto e tive

medo por toda a envolvência
Ainda hoje vivo em pânico É
umstress constante disse on
tem ao depor no Tribunal de
Sintra o sargento ajudanteAn
tónio Paulo afirmando terem
lhe contado que uma das pes

soas que lucravam com o es
quema de subornos era o ma
jor general Milhais Carvalho
um dos 68 arguidos do caso e
apontado pelo MP como o

mentor do esquema
Omilitar diz que o esquema é

antigo e que entrounele quan
do começou a trabalhar na
messe deMonte Real Omajor
Martinho disse me quando en
trei que o trabalho era muito
mas que haveria alguma com
pensação percebi que era
algo que não era legal dis
se Parte do dinheiro apreen
dido pela Judiciária foi encon
trado escondido na casa de uns
amigos onde passava férias

PORMENORES

15 mil euros
Ocapitão Orlando Pinheiroda base

da Ota terminou ontem
o depoimento dizendo queterá lucrado cerca de10 a 15 mil euros
enquanto dirigiu aqueleespaço
entre finais de 2014 enovembrode2016

Camarão
Alguns fornecedores
das bases deram
aos militares
envolvidos no esquema
de Monte Real cabazes
com caixas de
camarão garrafas
de champanhe
e até mesmo algumas
mariscadas

Envelopes
Osargento ajudante

disse que alguns dos
envelopes que rece
beu nem sequer
os abriu Eu nem sa
bia quanto estava
ládentro Sóno
último ano é que gas
tei algum dinheiro
em combustível
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