
Ex autarcas arguidos por
favores a empreiteiros
na construção de escolas

Polícia Judiciária fez buscas na Câmara de Paredes Ex presidente Celso Ferreira e ex vereador
Pedro Mendes são suspeitos por causa de ajustes diretos nas obras de 15 centros escolares

RobertoBessaMoreira

Buscas O antigo presidente
da Câmara de Paredes Cel
so Ferreira e o ex vereador
daEducação PedroMendes
foramconstituídos arguidos
no âmbito do processo rela
cionado com a construção
de 15 centros escolares no
qual estão a ser investigados
os crimes de abuso de pode
res prevaricação e corrup
ção Em causa estão mais de
oitomilhões de euros de aju
das comunitárias

AAutarquia também foi
alvo debuscas há cerca de 15
dias mas ao JN os antigos
autarcas do PSD que aban
donaram as funções políti
cas em 2017 reafirmamque
estão inocentes Egarantem
que só estão indiciados pelo
crime de prevaricação Es
tou muito satisfeito com o
andamento da investigação
e vou pedir a aceleração de
processo para que seja escla
recida averdade omais rapi
damente possível afirma
Celso Ferreira Pedro Men

des confirma igualmente
que é arguido e assegura que
está tranquilo Como se
verá não haverá responsabi
lidades da minha parte a
não ser aquela que é conhe
cida na elaboração de um
projeto a Carta Educativa
que engrandeceu o conce
lho de Paredes refere

O atual edil de Paredes o
socialistaAlexandreAlmei
da confirma as buscas aos
paços do concelho mas re
cusa prestarmais comentá
rios O JN sabe porém que
cerca de 15 inspetores da
PolíciaJudiciária PJ passa
ram um dia inteiro a reco

lher informação das contas
de correio eletrónico de
Celso Ferreira e PedroMen

des mas também de Filipe
Carneiro ex adjunto da

presidência deVirgílioVaz
diretor do Departamento
de Fomento Municipal de
Sónia Paiva responsável
pela Divisão de Aprovisio
namento e Património e
ainda de Margarida Cardo
so e PedroOliveira respeti
vamente chefes de divisão

da Educação e dosAssuntos
Jurídicos Os emails dos téc
nicos municipais Filipe
Martins Agostinha Rosen
do eTeresa Lopes foram ou
tros alvos da ação da PJ
Os inspetores procuraram

informação relativa à cons
trução dos 15 centros esco
lares principalmente no
que diz respeito aos ajustes
diretos feitos às empresas
de construção civil e ao ga
binete de arquitetura res
ponsável pelos projetos das
várias escolas Acontratação
dos serviços de fiscalização
às obras e a candidatura a

fundos comunitários assim
como documentação daAs
sembleiaMunicipal na qual
a Carta Educativa foi apro
vada tambémestiveramna
mira da PJ
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