
Sargento corrupto
apanha cinco anos
de prisão efetiva

Militar da GNR dava informações sobre operações policiais
numbar de alterne e recebia subornos de até três mil euros

SandraBorges

VILArealOTribunal daRe

lação 3e Guimarães conde
nou a cinco anos e três me

ses de prisão efetivaummi
litar da GNR de Vila Real

que recebia dinheiro dos do
nos de um bar de alterne a

troco de informações sobre
buscas O primeiro sargen
to Daniel Machado tinha

sido condenado pelo tribu
nal de primeira instância
apenas a uma pena suspen
sa de três anos emeio por le
nocínio auxílio à imigração
ilegal corrupção passiva
violação de segredo de jus
tiça e recebimento indevi
do de vantagem
No total foram julgados

seis arguidos dois militares
da GNR os dois proprietá
rios do bar e dois funcioná
rios O Ministério Público

MP e os dois guardas re
correram da primeira deci
são para a Relação de Gui
marães que julgou parcial
mente procedente o recur
so interposto pelo MP e to
talmente improcedentes
os recursos dos militares

Manteve se a pena do se
gundo guarda um cabo que
aceitou 100 euros de umdos
coarguidos e foi condenado

a uma multa de 1500 euros

por crime de recebimento
indevido de vantagem

ARGUIDOCOLABOROU

Os proprietários do bar os
irmãos Joaquim Alberto e
Agostinho Nogueira viram
as suas penas de prisão agra
vadas respetivamente para
seis e cinco anos e noveme

ses Apena aplicada a Lucia
no Lourenço considerado o
testa de ferro do negócio foi
agravada para um ano e 11
meses de pena suspensa
Este foi o único arguido que
testemunhou nojulgamen
to e revelou o esquema dos
arguidos
Os factos constantes da

acusação reportavam se a

um esquema de prostitui
ção que funcionava num
bar de alterne emVila Real
com recurso maioritário a
mulheres brasileiras em si

tuação irregular no país por
quatro dos arguidos entre
2012 e 2017

A prostituição não era de
tetada graças às informa
ções sobre as operações po
liciais no bar e imediações
fornecidas pelo primeiro
sargento aos irmãos atra
vés de contactos telefónicos

em código Segundo o acór
dão da Relação não foi pos
sível apurar a quantia mo
netária recebida por Daniel
Machado mas foram apura
das entregas de valores en
tre 1500 e três mil euros
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