
DEZENAS DEAUTARCAS
ACUSADOS DECORRUPÇÃO

¦ O caso Éter envolve mais de 130 arguidos entre autarcas
responsáveis pelo Turismo do Porto e do Norte e empresários de vários
setores as SAD e os presidentes do Sp Braga e Vitória de Guimarães

¦ O ex deputado do PSD Melchior Moreira é figura central
em todo o processo e está preso preventivamente

¦ A acusação do Ministério Público saiu ontem prazo limite
para evitar a libertação deste arguido págs 6 7
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Ex deputado do PSD MeicMor Mo
reira está em prisão preventiva M
umano Investigação acredita que o
antigo presidente do TPNP é peça
central num esquema de corrupção

São134acusadosen tre o ex presidente doTurismo do Porto eNorte de portugal
dezenas de autarcas
empresários e até

presidentesdasSADsdoVitóriade
Guimarães e do Sporting de Bra
ga Esta sexta feiraera o último dia
que o Ministério Público tinha
para deduzir acusação no âmbito
da operação Éter sem que se esgo
tasse o prazo máximo de prisão
preventira um ano deMelchior
Moreira o ex deputado do PSD que
até estainvestigação era presiden
te do Turismo do Porto e Norte de

Portugal TPNP E sóontemaofi
naldo dia mesmo ao cair dopano
é que os arguidos foram notifica
dos Este inquérito investigou um
alegadomegaesquemade corrup
ção e tráfico de influências pecu
lato participação económica em
negócioerecebimento indevidode
¥antagens que envolveu o TPNP

diversos empresários e vários au
tarcas como o presidente daCâma
raMunicipal de Sabto Títsg Joa
quimCouto
OSQL sabequeaaeusaçãofoea

se nos negócios em torno da cria
ção das lojas interativas dofutebol
com a atribuição de valores depu

blicidade completamente desfasa
dos da realidade com as devidas
contrapartidas ao Sporting deBra
ga e Vitória de Guimarães e ain
da na atividade daprópriaentida
de de turismo do Noite
Melchior Moreira há um ano

ara prisão preventiva foi acusa
donoúltimo dia antes de esgota
do o prazo que obrigaria à sua li
bertação
Recorde se que há um ano fo

ram feitas buscas em diversos
pontos do país no âmbito deste
caso Segundo as autoridades
anunciaram na altura «realiza
ram se 11 buscas domiciliárias
enãodomiciliárias nas regiões
dePorto Gaia Matosinhos La
mego Viseu e Viana do Caste
lo e estiveram envolvidos 50
elementos da Polícia Judiciá
ria incluindo inspetores peri
tos informáticos e peritos fi
¦naaceir©s«icôMtatíiJ tiei»

Oesquema das lojas
interativas

Segundo a investigação foipossí
vel determinar «a existência de
nm esquema generalizado me
diante a atuação concertada âe
quadros dirigentes de viciação
fraudulenta de procedimentos
cíoncorsais e de ajuste direto
com o desiderato de favorecer

primacialmente grupos de em
presas» Â teia montada tinha
aindaoobjetívo de contratar «re
cursos humanos» e utilizar
«meios públicos comYÍsta â sa
tisfação de interesses de nate
reza particular»
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Como o SOL noticiou no verão
do ano passado o projeto das lojas
interativas de turismo nos vários

municípios do norte do país que
arrancou em 2013 foi o início de
umafonte de rendimentosparavá
rias empresas doempresário José
SimõesAgostinho Sempre comre
curso a ajuste direto empresas
como aTomiWorld e aMedia 360
emconjunto conseguiramarreca
dar mais de três milhões de euros

em ajustes diretos das autarquias
donortee quase 800mil em ajustes
feitos peloTurismodoPortoeNor
te de Portugal
Outras empresas que têm le

vantado suspeitas à investigação
são as que são detidas ou estão de
alguma forma ligadas a familia
res diretos do presidente da Câ
mara Municipal de Santo Tirso
o socialista Joaquim Couto como
é o caso da suamulher

Joaquim Couto é amigo deMel
chior Moreira e basta umabreve

consultano portal Base Gov para
se perceber como a maioria dos
serviços prestados por empresas
comoSmartwin MyPress Make
It Happen Mediana ou WGC li
gadas a familiares de Joaquim
Couto são a entidades como o

TPNP eCâmarasMunicipais a re
gião coincidentemente as mes
mas que também adjudicaram
serviços às empresas de José Si
mões Agostinho

As primeiras buscas e outros
arguidos do TPNP
Também no ano passado em ju
lho a Polícia Judiciária do Por
to já tinha feito as primeiras bus
cas de norte a sul do país com o
objetivo de recolher provas além
de ter visitado a sede das empre
sas de José Agostinho em Viseu
também fez diligências nas ins
talações daMedia 360 no Algar
ve Além das empresas e do Tu
rismo do Porto e Norte de Portu
gal foram feitas buscas na
Câmara de Viseu no Sporting de
Braga e no Vitória de Guimarães
em causa estarão os subsídios

concedidos pela entidade regio
nal aos clubes

A investigação suspeita que
MelchiorMoreira recebia contra

partidas pelo alegado tráfico de
influências E além de autarcas e
de empresários como Manuela
Couto e José Agostinho foram
também constituídos arguidos
Isabel Castro e Gabriela Escobar
ex diretora operacional da TPNP
e ex jurista da entidade respeti
vamente

Primo
de Sócrates
pede para
ser ouvido
na operação
Marquês
Emfevereiro José Pin
to de Sousa havia pedi
do aojuiz Ivo Rosapara
nãodepor nessa altura
na fase de instrução

José Paulo Pinto de Sousa pri
mo de José Sócrates pediu ao
juiz Ivo Rosa para ser ouvido na
fase de instrução O também ar
guido na operação Marquês jus
tifica o pedido como «teor do re
querimento de abertura de
instrução apresentado» e «o
facto de não ter ainda pres
tado quaisquer declarações no
processo» Assim José Pinto de
Sousa disponibilizou se para ser
ouvido «a partir da terceira se
mana do mês de novembro
dia 18 até à data já agendada
para a realização do debate
instrutório ou seja o dia 27
de janeiro de 2020»
Recorde seque emfevereiro des

te ano José Paulo Pinto de Sousa
surpreendeu tudo e todos apesar
de terpedido aaberturade instru
çãopara rebater aacusação doMP
na Operação Marquês informou
nessa altura ojuiz Ivo Rosa da sua
recusaem submeter se às suas per
guntas eàs do procuradorRosário
Teixeira invocando o direito dos
arguidos ao silêncio Ficou assim
sem efeito a sessão inicialmente

agendada para 28 de fevereiro
Apar de Carlos Santos Silva Jo

sé Paulo Pinto de Sousa é conside
radopeloMPcomoasegundapeca
chavedesteprocesso Segundo a in
vestigação foi ele o primeiro testa
de ferro de José Sócrates quando
este ainda era primeiro ministro
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