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CÜÂU? 

0 jornal português muda: 
a quinta é de Saulo Ramos. 

O jornal Semanário de Lis
boa voltou nesse fim de semana 
a referir-se à casa que o presi
dente Sarney, supostamente, 
comprou em Cintra, uma vila nos 
arredores de Lisboa. 

O jornal publica uma exten
sa reportagem fotográfica da 
Quinta dos Lagos, bonita pro
priedade ajardinada de 23 mil 
metros quadrados, vendida no 

^- mês passado pelo valor de 370 
mil dólares, à sociedade pana
menha Elmond Securities. A El-
mond Securities, representada 
em Portugal pelo advogado Car
los Aguiar, seria uma sociedade 
cujos fundos estão depositados 
na Suíça, informa o jornal, e o 
^Ê^veüdadeiro proprietário se
rro* tradvogado Saulo Ramos, 
consultor geral da República, 
n o m e a d o p e l o p re s iden t e 
Sarney. 

Quatro semanas atrás, o Se
manário tinha noticiado que o 
presidente Sarney comprara, 
por 1 milhão de dólares, uma ca
sa em Cintra, juntando-se assim 
a várias personalidades brasi
leiras, que no último ano têm 
comprado quintas e palacetes 
naquela vila, antiga estância de 
férias da corte portuguesa. En
tre as personalidades, o jornal 
refere-se ao ex-ministro da Pre
vidência Social, Raphael de Al
meida Magalhães e ao empresá
rio Almeida Braga. 

IA quinta seria 
de Saulo 

Ramo», através 
de uma empresa 

«...panamenha, de 
sua propriedade. 

No entanto, na semana se
guinte, 13 de agosto, o Semanário 
publicou uma carta do presiden
te Sarney desmentindo que fos
se proprietário de qualquer 
imóvel em Portugal. "Tenho 
muito mais", escreveu Sarney, 
"o coração em dezenas de casas 
de velhos amigos, muito queri
dos, cujo afeto é uma das ale
grias de minha vida", explicou. 

O presidente terminou a sua 
carta informando que no Brasil 
possui o sítio São José do Peri-
cumã, em Brasília, e uma casa 
em São Luís do Maranhão. 

José Judice, de Lisboa. 


