
SÓCRATES PEDE APROENÇA
ADVOGADO PARA MOTORISTA

APANHADO
NAS ESCUTAS
DESPACHO DOJUIZ
DE INSTRUÇÃO

Avisado das

buscas pelo filho
ligou ao amigo para

segurar motorista
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DIANA RAMOS

EDUARDO DÂMASO TÂNIA LARANJO

Minutosdepoisdeter sido avisado daope ração policial pelo fi
lho José Sócrates li

gou para o advogado Proença de
Carvalho a pedir que aquele en
viasse um advogado para defen
der o seumotorista João Perna

A conversa entre Sócrates e

Proença ocorrida na quintafeira dia 20 de novembro foi
apanhada nas escutas de que o
ex primeiro ministro era alvo

há11 meses E foi incluídano
despacho que o Ministério Pú

blico apresentou ao juiz de instruçãocriminal Carlos Alexan
dre a pedir o interrogatório de
Sócrates e restantes arguidos

Nesse diálogo José Sócrates
pede especificamente que

Proença destaque umdosadvogadosmais novos e que não se

exponha o próprio Proença O
advogado e presidente da Con
trolinveste que é proprietária
dos jornais DN e JN e da rádio

de informaçãoTSF foi intercetadoem outras escutas doprocessoNão foram todas trans
critas mas aquela em que é pe
dida a nomeação de
advogado que viria
a ser Daniel Bento

Alves é considera
damuito relevante
por por indiciar a
tentativa de segu
rar o depoimento
de João Perna

Omotorista aca

bou por ficar em
prisão preventiva e o seu novo
advogado Ricardo Candeias já
disse que estava disponível para
refazer o depoimento Vai pedir
a sua libertação imediata ba

seada em factos novos A transcriçãode várias escutas telefó

nicas envolvendoDaniel Proen

ça de Carvalho pode ajudar a
explicar o motivo de ninguém
do seu escritório figurar entre os
advogados de defesa de José Só
crates A investigação tambémo
visava o que poderia impedir a
sua participação no processo

Recorde se ainda

que nos últimos
dias já depois de
ter conhecimento

das escutas que fo
ram transcritas pe
las autoridades
Proença de Carva
lho disparou contra
Carlos Alexandre

Acusou o de querer
ficar indefinidamente no Tri

bunal Central de Instrução Cri
minal e referiu mesmo que o
magistrado era o juiz dos ta
bloides
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20 mil euros só
por casa em
Formentera

José Sócrates e o seu amigo
Carlos Santos Silvapassaram

este verão férias emFormenteraEspanha e só na casa gasta
ram20mil euros Sócrates levou
a suanamorada Fernanda
Câncio jornalista do DN e
Santos Silva a sua companheira
Os dois casais ficaramnuma
casa situada na zonamais ex

clusiva da ilhabalear oMigjorn
e pagaram dois mil euros por
dia Sócrates segundo o jornal
Sol esteve dez dias na ilha
Fernanda Câncio contactada

pelo CM escusou se a respon

der aperguntas e desligou otelefonedizendo Não falo com
o Correio daManhã Ajorna

lista tem feito poucos comentáriossobre a Operação Mar
quês mas critica habitualmente
a ação da justiçapenal nosmais
diversos casos

PERIGO DE FUGA
COM PESO NA
DECISÃO DO JUIZ

Operigo de fuga foi tido em
conta no despacho que deter
minou a maisgravosa medida
de coação a José Sócrates
CarlosAlexandre realçou na
sua decisão que os meios eco
nómicosde que dispõem os
arguidos permitem lhes furta
rem se àJustiça Referiu ainda
que também podem perturbar
o inquérito caso estejamem
liberdade Os quatroarguidos
atéGonçaloTrindade em li

berdade deverão recorrer

das medidas aplicadas Buscas na Covilhã
visam Carlos Silva

O empresário Carlos Santos
Silva é suspeito de ter corrompi

do Sócrates enquanto primeiroministro obtendo contratos de
milhões para o Grupo Lena me
diante o pagamento de luvas

Este é umponto central dodespachodo juiz Carlos Alexandre
que determinou a prisão pre

ventiva do ex governanteapurou o CM
Santos Silva foi esta semana

visado por novas buscas naCovilhãAinvestigação está arecolherprova sobre a prática docrimede corrupção ativa e bran
queamento de capitais por parte
do empresário A fortuna que

está em seu nome prédios e
mais 20 milhões em dinheiro
perfazendo tudo um bolo de 25
milhões será de Sócrates e re
sulta de pagamentos feitos pelo
grupo Lena No interrogatório
Santos Silva explicou que quan
do saiu do Grupo Lena acertou
com os ex patrões a forma de
pagar colaborações que iria con
tinuar a ter transferências para
as suas contas no UBS em Ge
nebra Disse ainda que aprovei
tou depois a amnistia lançada
pelo governo de Sócrates para
capitais colocados no estrangei
ro em fuga aos impostos e que
regularizou tudo

JOÃO PERNA
ESTEVE NA CELA
COM SANTOS SILVA
João Perna esteve na mesma

cela que Carlos Santos Silva o
que é visto como anómalo pela
investigação Adecisão coube
aos serviços prisionais e só foi
corrigida após a denúncia públi
ca Os serviços prisionais chega
ram a negá lo ao CM mas a ver
dade é que durante mais de uma
semana osdois arguidos tiveram
contacto diário

Direitos televisivos em causa

O despacho que determinou a
prisão preventiva de José Sócra
tes dá ainda conta de umnego
cio considerado suspeito Diz o
Ministério Público que Sócrates
e Santos Silva financiarama

compra dos direitos televisivos
daLiga espanhola feitaporuma
empresa de Rui Pedro Soares

ex administrador da PT e atual

presidente do Belenenses Ain
vestigação apurou que a compra
foi feita pelaWalton Grupo In
versor emque Santos Silva
tambémé investidor O MP

acredita que o dinheiro de José
Sócrates era gerido por Carlos
Santos Silva
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