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Quatro arguidos

por fraude nas

casas de Pedrógão

PJ vai continuar a interrogar suspeitos de aproveitamento
dos apoios públicos após tragédia dos incêndios de 2017
Alexandra Barata

PEDRÓGÃO GRANDE A Polí

cia Judiciária PJ constituiu
mais quatro arguidos no
processo por irregularidades
na reconstrução dos imó
veis afetados pelos incên
dios de junho de 2017 em

Pedrógão Grande É prová

vel que nos próximos dias
sejam constituídos mais
num inquérito por suspei
tas de crimes de corrupção
participação em negócio
burla qualificada e falsifica
ção de documento
O Departamento de In

vestigação e Ação Penal de
Coimbra confirmou o des

envolvimento no processo
depois de nos últimos dias

a PJ ter voltado ao terreno

Os quatro novos arguidos
estão sob termo de identi

como habitação permanen
te com o objetivo de usu
fruir de apoios para a sua re
construção
Disseram me que iam ar
ranjar maneira de me arran
jar a habitação ou alguma
coisa mas todos sabem que
era uma casa devoluta tan

dade e residência

to que dei a morada onde
vivo argumenta Augusto

ARGUIDO DIZ SE ENGANADO

Neves

Vou meter a Câmara em

tribunal Fui enganado pelo
presidente e pelo Bruno Go
mes técnico da município
e ex vereador denuncia
Augusto Neves ao JN O ir
mão do presidente da Junta
de Vila Facaia terá sido cons

tituído arguido por ter indi
cado uma segunda casa

Nem fui eu que preenchi
os papéis foi uma senhora
do GORR Gabinete Opera
cional de Recuperação e Re
construção garante Ape
sar de dizer estar de cons

ciência tranquila sente se
envergonhado até por
que essa habitação nem se
quer foi intervencionada

pelo que diz não ter tirado
sequer qualquer benefício
À semelhança de Augusto
Neves os outros três sus

peitos foram constituídos
arguidos após terem sido in
terrogados no Tribunal de
Figueiró dós Vinhos para

onde foram transportados
por inspetores da PJ
Ao que o JN apurou sobre

os restantes arguidos recai a
suspeita de terem benefi
ciado indevidamente dos
donativos oferecidos às ví

timas dos incêndios de 17 de

junho de 2017 ao indicarem
casas devolutas como sendo

de primeira habitação Em
dois casos as moradias já fo
ram reconstruídas e no ter

ceiro está em construção
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