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Escutastramamtrêsjuízesnosvistosgold Tensão estendeu se
ao caso Sócrates

A tensão entre o Tribunal

Central de Instrução Criminal e
a Relação de Lisboa que aprecia
os recursos dos arguidos presos
pelo juiz Carlos Alexandre co
meçounos vistos dourados em
que foram detetadas relações
entre desembargadores e argui
dos e estendeu se ao caso de

José Sócrates Daí o Ministério
Público ter mostrado interesse

emacompanhar o sorteio do juiz
que decidirá naRelação o futu
ro do ex primeiro ministro
Entretanto na cadeia de Évo

ra Sócrates foi ontem visitado
por Hermínio Martinho presi
dente do PRD nos anos 80 e Pe
dro Marques antigo secretário
deEstado da Segurança Social

Otelefonema partiudojuiz Vaz dasNeves pre
sidente do Tribunal da

Relação de Lisboa e vi
savameter uma cunha ao líder

do Instituto dos Registos e No
tariado IRN Pediu lhe que fa
cilitasse o registo do nome de um
filho de amigos em
mirandês Durante a
chamada de 32 mi
nutos António Fi
gueiredo queixou
se de estar a ser in

vestigado pela PJ
por corrupção na
atribuição de vistos
dourados mas ou

viu o desembarga
dor oferecer lhe toda a solida

riedade pessoal e institucional
O presidente da Relação tri

bunal de recurso onde serão
agora decididos os pedidos de
alteração demedidas de coação
dos arguidos do processo dos
vistos entre eles António Fi
gueiredo que entretanto está
emprisão preventiva aprovei
tou o telefonema que ocorreu

algum tempo antes da operação
da Judiciária em novembro
para se referir a ele que nos está
a ouvir Seriauma alusão a Car
los Alexandre juiz de instrução
que decidiracolocar sob escuta o
presidente do IRN e outros sus
peitos e que recentemente já
com a teia de corrupção des
montada ver infografia extraiu
umacertidão do processo coma

transcrição do tele
fonemaentreojuiz

desembargador
Vaz das Neves eAn

tónio Figueiredo
enviando apara ser
apreciada no Su
premo Tribunal
Ao mesmo tem

po sabe o CM o tri
bunal superior re

cebeu queixas contra outros dois
juizes desembargadores Ante
ro Luís eHorácio Pinto por liga
ções a Figueiredo e a outros ele
mentos da rede dos vistos ver
caixa Vaz das Neves e Antero
Luís contactados ontem pelo
CM disseram apenas desco
nhecer as queixas no Supremo
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Cunha para
vendercasa

e varrimento
CarlosAlexandre remeteu

para o Supremoumainforma
ção sobre o desembargadorAn
tero Luís hoje colocado naRe
lação de Lisboa e que foi apa
nhado numa escuta comAntó

nio Figueiredo a pedir ao presi
dente do IRNque arranjasse
comprador imigrantes chine
ses candidatos avistos doura
dos emtroca de investimentos

superiores a 500mil €para
casa de um amigo emLeiria
Tambémo juiz Horácio Pinto
agoranaRelação de Guimarães
é alvo de queixa era diretor do
SIS quando emplena investi
gação da PJ há uns meses diri
giu um varrimento de escutas
no IRNpara ajudar Figueiredo
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