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Osmaispoderosos48 °Carlos Alexandre Juiz do Tribunal Centralde InvestigaçãoCriminal

PORQUE ENTRA

Não há grande processo de criminalidade
económicaefinanceira que não lhe passe pe
lasmãos Jámandou fazer escutas a grandes
nomes do poder económico e até da política
por suasmãoshouve gentecompoderque foi
pararàprisãocomoDuarteLimaouIsaltino
Morais Como magistrado responsável do
TribunalCentralde InstruçãoCriminal tra
balhaaparepassocomoDCIAPeoseunome
ficaráassociadoa casoscomoaOperação Fu
racão o Portucale MonteBranco FaceOcul
ta Remédio Santo investigações às PPP oua
privatização da EDP e daREN

ASCENSÃO

CARLOS ALEXANDRE 51 ANOS

 NasceuemMação filho deumcarteiro e de
uma operária fabril Estudou na Telescola e
nas férias ajudou o pai nas obras
 Católico sportinguista fez o curso naFacul
dadede Direitode Lisboa onde se cruzoucom
os socialistasAntónio Costa e Eduardo Ca
brita

 Passoupela PolíciaJudiciáriaMilitar pelas
varasmistasdeSintra entre outros cargos na
magistratura
 Em 2004 entrou no Ticão comojuiz auxi

liar era titularajuíza FátimaMata Mouros
Dois anos depois passou a responsávelmáxi
mo do tribunal

POR FILOMENA LANÇA JOÃO MALTEZ
FERNANDO SOBRAL E PEDRO S GUERREIRO

CURIOSIDADES

O superjuiz como é conhecido é responsável por processos no âmbito dos quais autorizou
inúmeras escutas e buscas muitas vezes sem horários Carlos Alexandre está sempre contactável
mas descobriu há tempos que o plafond de 15 euros do telemóvel que lhe estava atribuído estava
reduzido a apenas cinco Optou por devolvê lo à Direcção geral daAdministração da Justiça a
mesma a quejá havia reclamado num despacho quejuntou ao processo Face Oculta que lhe
faltavam meios nomeadamente uma fotocopiadora e um fax que funcionassem

FUTURO SOB O SIGNO CHINÊS CAVALO

POSITIVO Rápido e talentoso Gosta muito do lado social e aproveita se bem do
seu talento no trabalho Agrada lhe o sucesso

NEGATIVONão gosta de ser limitado por pessoas regras ou regulamentos Ávido
de segredos Pouco discreto

A CORAGEM SIGNIFICA UM FORTE DESEJO DE VIVER SOB A FORMA DE DISPOSIÇÃO PARA MORRER
escreveu G K Chesterton em Ortodoxia livro muito lido por católicos Carlos Alexandre é um devoto par
ticipa sempre nas comemorações da Páscoa em Mação onde nasceu Conhecido por gastar pouco dinheiro
este sportinguista é amado ou odiado por advogados Há quem o chame de Mourinho da Justiça por causa
da obstinação Há quem prefira pejorativamente chamá lo de Garzón português uma forma de acusá lo
de vaidade e protagonismo Sempre que um grande processo de colarinho branco envolve buscas a
probabilidade de Carlos Alexandre lhe estar associado é enorme A sua maior ameaça é ao mesmo tempo o
que pode consagrá lo condenações O juiz é condenado onde o culpado é absolvido disse Públio Siro
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PRÓXIMO PODEROSO

NUNO FERNANDES THOMAZ

Quando entrou na administra
çãodaCGDfoirotuladode boy
do CDS Mas o percurso refor
çou asua ascensão tendo agora
sidopromovidoavice presiden
tedaCGD Currículonosistema

financeiro e proximidade com
Portas lançam noparaalistade
Poderosos Não tarda

EX PODEROSO

RAFAEL MORA

Pirou se para os negócios no
Brasil a tempo de se desconta
minardaderrocadadaOngoing
em Portugal centrada em
Nuno Vasconcellos MasMora

viveu a ascensão em queda no
poder Não é um vencido De
pois daqueda outra ascensão

FALSO PODEROSO

MANUEL SEBASTIÃO
Presidente da Autoridade da

Concorrência está à espera de
ser substituído hámeses O seu
suposto contrapoder é no en
tanto minado Ainda agora se
soube que a parte mais impor
tante do chamado processo do
carteldascantinas prescreveu
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47 °Ângelo Correia presidentedaFomentinvest

PORQUE DESCE

As fortes ligações do antigo patrão de Pedro
Passos Coelho ao PSD dominante fez com

que no ano passado lograsse o 32° lugar da
lista do Negócios Caiu este ano 15 posições
emparte pela redução de novos negócios nas
principais áreas de actuação da Fomentin
veste Pouco se tem ouvido sobre a empresa
aliás que entretanto se terádesfeito da parti
cipaçãonaNutroton controladapor Joaquim
Coimbra Angelo Correia tornou se este ano
comentador residente daCMTV

ASCENSÃO

ÂNGELO CORREIA 68 ANOS

 Licenciado em Engenharia Química parti
cipou em 1974 nacriação do PPD PSD
 Entre 1976 e 1995 foi deputado naAssem

bleia da República
 De 1975 a1978 administrouasempresas Ro

des Cipro e Noética
 De 1981 a 1983 foi ministro da Administra

ção Interna no Governo de Pinto Balsemão
 Em 1983 retomou agestão de empresas as
sumindo nas três décadas seguintes cargos
em dezenas deempresas entre as quais a Fo
mentinvest onde se mantém
 Lidera a Câmara de Comércio e Indústria

Árabe Portuguesa

POR MIGUEL PRADO FERNANDO SOBRAL
E PEDRO SANTOS GUERREIRO

FUTUROSOB O SIGNO CHINÊSCÃO

POSITIVO Sentido de justiça dotes extraordinários típicos de pessoa ambiciosa
que atrai dinheiro Inteligente e leal Protege os interesses alheios com ardor

NEGATIVO Nervoso e incapaz de realizar tudo que deseja Tem acessos de
pessimismo fazendo com que deteste críticas O seu humorvaria

QUEM SEJA A CAUSA DE ALGUÉM SE TORNAR PODEROSO DESGRAÇA SE A SI PRÓPRIO escreveu Nicolau
Maquiavel pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força e ambos são
suspeitos para aquele que subiu à posição de poder A frase é um pouco enigmática como o é Ângelo
Correia de cujo andamento dos negócios se sabe pouco Mas aplica se à eterna colagem entre o empresário
e o seu antigo empregado Pedro Passos Coelho Houve aliás um claro esforço nos últimos dois anos de
afastamento da imagem entre ambos mas a associação entre criatura e criador não desapareceu
Ângelo Correia é na verdade um homem de grandes ligações de poder à política empresas e banca com
fortes laços com vários países do Médio Oriente

CURIOSIDADE

Ângelo Correia é um histórico do PSD Gosta de fumar cachimbo Conhece Passos Coelho há 30
anos É cônsul honorário do Reino da Jordânia em Portugal Em miúdo jogou hóquei em patins no
Belenenses Mas o seu clube do coração é o Sporting Quando estudou no Instituto Superior
Técnico jogou futebol como defesa esquerdo Nesses tempos partiu o pé a outrojogador Foi sem
querer como é evidente Mas era sarrafeiro era duro admitiu há meses ao Record
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