
Costa Gomes volta
à Câmara conduzido
por assessor

Autarca de Barcelos regressou ontem àAutarquia após
ser libertado mas está proibido de falar com funcionários

operação teia Em prisão
domiciliária desde 3 de ju
nho com pulseira eletróni
ca o presidente da Câmara
Municipal de Barcelos Mi
guel Costa Gomes regres
sou ontem ao município
depois de o Tribunal da Re
lação do Porto lhe ter alte
rado as medidas de coação a
que tinha sido sujeito no
âmbito do processo Teia
no qual é arguido por sus
peita da prática dos crimes
de corrupção passiva e pre
varicação
À entrada para os Paços do
Concelho ontem de ma
nhã o autarca foi curto nas
palavras Disse apenas que
precisava de tempo para se
adaptar à nova situação re
sultante do facto de a Rela
çãomanter comomedida de
coação a proibição de Costa
Gomes contactar com os

funcionários daAutarquia
Por essa razão omotorista

do presidente não foi o ha
bitual Aconduzir o carrovi

nha o assessor Hélder To
mé e na parte de trás se
guia o adjunto Vasco Real

Refira se que adjuntos as
sessores e vereadores ficam

de fora da proibição do juiz
Embora a decisão da Rela

ção seja da passada quarta
feira só ontem é que o pre
sidente regressou à Câmara
tal como a vice presidente
Armandina Saleiro já tinha
frisado sexta feira aquan
do da abertura da Expo Bar
celos Para poder sair de
casa o autarca teve de pres
tar uma caução de 20 mil
euros Costa Gomes é sus

peitode favorecer as empre
sas de comunicação de Ma
nuela Couto emdezenas de
milhares de euros

A empresária é arguida no
processo eviu as medidas de
coação serem também alte
radas Estava em prisão do
miciliária compulseira ele
trónica Agora já pode sair de
casa após prestar uma cau
ção de 30 mil euros Argui
do na Teia é também o

marido de Manuela Couto
o ex autarca de Santo Tirso
JoaquimCouto que renun
ciou ao cargo quando foi de
tido pela Polícia Judiciária
em junho
Apesar da alteração às me

didas de coação a Relação
acredita que Costa Gomes
está fortemente indicia

do de beneficiar as empre
sas de Manuela Couto em

troca de apoio político não
só da empresária mas tam
bém de Joaquim Couto O
autarca invertia completa
mente os princípios da con
tratação pública indicando
àquela empresária que apre
sentasse as propostas que
entendesse garantindo lhe
a aprovação das mesmas
diz a Relação do Porto
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