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ArguidodocasoBPN vende bens arrestados
JULGAMENTO CarlosMarques estáaserjulgadoporburla desdejulho de 2019 no Campus de
Justiça emLisboa numprocesso emque estão em causa dívidas superiores a 100 milhões de euros

OCTÁVIO LOPES

Carlos Marques arguidonum dos processos do
BPN que se encontra a

ser julgado por burla no Cam
pus de Justiça desde julho de
2019 emcausa estáumadívi

da superior a 100milhõesde
euros jácomjuros incluídos
está a desfazer se de imóveis

que foram ar
testados pelo
tribunal por
ordem do juiz
Carlos Ale
xandre assegurouaoCMfonte
que conhece bem o processo e
pediuparanão ser identificada
portemer represálias
A decisão do arresto foi mais

tarde confirmadapeloTribunal
de Instrução Criminal de Lis
boa que chumbou um pedido
«de levantamento dos arrestos

que dizem respeito a bens de
duas empresas relacionadaspor
CarlosAlexandrecomoempre
sário aEspaçoCurvo e aLotsof
Hapinness
Segundoamesma fonte Mar

ques que recebeu vários em
préstimosdoBPN já terávendi
do alguns carros de luxo como
um Porsche que vale mais de

800mileuros
bem como
imóveis na
áreadeLisboa
Um desses

imóveis chegoua estar àvenda
no site Imovirtual e opreçope
dido a eventuais compradores
eramcincomilhões de euros
AParvalorem empresapúbli

caquegere os ativosproblemá
ticos do BPN e surge neste pro
cesso 136 09 2TELSB como
parte interessada por defender

os interesses do Estado foicon
frontadapeloCMcom aeventual
vendadealguns imóveiseviatu
ras de CarlosMarques queesta
vamarrestadosmasnão respon
deuaoemail que lhe foi enviado
O CM telefonou ainda várias

vezesparaaParvalorèmepediu
para falar com a presidente da
empresa SofiaTorres noentan
to nuncaatendeuaschamadas
As suas secretáriasalegaramque
estavaemreunião quatrovezes
ou forada empresa umavez
O CMcontactou aindaAndré

Faria advogado de Carlos
Marques que sobre a questão
de alguns dos bens arrestados
já terem sidovendidos e outros
estarem à venda afirmou

Não tenho qualquer comen
tário a fazer

ReaçãodeCarlosMarques
OCM tentou contactar Carlos

Marques massemsucesso
Atendeu uma chamada que foi
interrompida e não atendeu

maisO CM também enviou
uma SMS mas não obteve
resposta

Estado já gastou fortuna
Desde que foi nacionalizado há
quase dez anos o BPN já custou
quase cinco mil milhões ao Esta
do português segundo um pa
recer do Tribunal deContis

Coleçãodearte
OEstado comprou no mêspas

sado a coleçãodearte do BPN
que ficará instalada em Coim
braporcincomilhõesdeeuros
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