
Ouro oculto nojacuzzi
DESVIO João Calvete
reside numa das zonas
mais caras de Leiria
JOSÉDURÃO

Foi no nº 983 da rua Belavista em Casal dos Mar
cos Leiria que esta quin

ta feira a Polícia Judiciária
através daUnidadeNacional de

Combate à Corrupção levou a
cabo buscas que resultaramna
apreensão de ummilhão de eu
ros em barras de ouro oculta
das nas paredes e no vão de um
jacuzzi emais 200mil euros em
dinheiro

Acasapertence a João Calvete
filho deAntónio Calvete o dono
do grupo GPS Com quatro an
dares garageme piscinacober
ta a habitação ergue se numa
das zonasmais caras de Leiria

Amaiorparte dosvizinhos co
nhece João Calvete pela famada
família há muitos anos ligada
ao negócio dos colégios priva
dos O Grupo GPS detématual

mente 15 escolas privadas es
palhadas por todo o País
A investigação atual que en
quadra crime de branquea
mento de capitais foi despole

tada após o Ministério Público
ter considerado suspeitas as or
dens de compra de ouro na or
dem de pelo menos 400 mil
euros dadas pelos dois filhos do

administrador e a sua compa
nheira Um ano antes António
Calvete tinha transferido ver

bas significativaspara as contas
emcausa

João Calvete responde
Em comunicado João Calvete
confirmou as buscas a sua
casa mas afirma que apenas
lhe foram apreendidos 2620 6 e
um bloco de notas Frisou ainda
que não é dono de qualquer so
ciedade do grupo GPS

GPS sob suspeita
Sobre o grupo GPS recaem já
acusações de burla qualificada
falsificação e peculato por sus
peita que se tenha apoderado
de 30 dos 300 milhões que a
empresa recebeu do Estado
através dos contratos de asso
ciação de 2005 a 2013O julga
mento inicia a 12 de setembro
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