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ChefedegabinetedeSócratesapertadonoMarquês INQUÉRITO |DOISNOVOS
Hámais dois arguidos no âmbito da Operação Marquês Luís Marques e Ribeiro
dos Santos ex deputado do PSD dois altos
funcionários da Infraestruturas de Portugal
revelou ontem a SICO inquérito que visa
José Sócrates já conta com 31 arguidos dos
quais 22 pessoas singulares

PERFIL

Guilherme Dray é licenciado
em Direito Foi chefe de gabinete
do ministro Mário Lino entre
2005 e 2009 Foi nomeado em
2009 chefe de gabinete de José
Sócrates tendo desempenhado
funções até 2011 0 advogado e
professor trabalhou na Ongoing

NovaIorquefoi
ponto de encontro
José Sócrates encontrou sé

emNova Iorque comovice
presidente deAngola Ma
nuelVicente por intermédio
de GuilhermeDray A reunião
foi em setembro de 2014

Favores para o ex
patrãodeSócrates
O antigopatrão de Sócrates

PauloLalanda de Castro en
controu se no Brasil comvá
riosmembros do Governo

através de contactos pedidos
pelo ex primeiro ministro

Aconta bancária do exchefe de gabinete de Jo
séSócratesestáa serpas

sada a pente fino pelos investi
gadores daOperaçãoMarquês
O Ministério Público pediu à
CGDoextratocomtodososele
mentos da conta de Guilherme
Dray entre 2010 e 2015 Oobje
tivo será averiguar se foramfei
tospagamentos suspeitos
No centro das investigações

estão os pedidos de Sócrates ao
seu ex chefe de gabinete para a
marcação de encontros com fi
guras como o antigo presidente
do Brasil Lula da Silva e o vice

presidente deAngola Manuel
Vicente entre 2013 e 2014
Oprocurador Rosário Teixei

rajá teve acesso aos rendimen

tos auferidos pelo advogado
entre 2006 e 2014 pelo que de
verácruzar estes dados comas

informações bancárias Gui
lherme Dray exerceu funções
como chefe de gabinete de Só
crates entre 2009 e 2011 Antes
disso foi chefe de gabinete do
ministro das Obras Públicas
MárioLino entre 2005 e 2009
Ao que o CMapurou oMinis

tério Público considera que as
escutas revelamque os contac
tosestabelecidosporDrayfaci
litavam a intervenção de Sócra
tes em mercados da América
Latina comooBrasil Os inves
tigadores suspeitam de que os
encontros comgrandes perso
nalidades brasileiras destina

vam se abeneficiarnegócios de
amigos entre osquais empresas
de Paulo Lalanda deCastro an
tigopatrão de Sócrates
Interrogado emmarço de 2015

no âmbito desteprocesso Dray
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confirmou a colaboração com
Sócrates para a obtenção de
contactos quer ao nível do Ins
tituto Lula quer ao nível doMi
nistério da Saúde brasileiro
numa altura emquejá tinha saí
do do governo e trabalhava no
setor privado O advogado in
tegrou os quadros da Ongoing
ainda em2011 e em 2013 passou
a receber rendimentos por ser
viços prestados às empresas li
gadas a Carlos Santos Silva
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

MAISDE57MILEUROS
DE SANTOS SILVA

Guilherme Dray recebeu
mais de 57 mil euros de em
presas ligadas aCarlos San
tos Silva amigo e suspeito
de ser o testa de ferro do di
nheiro de Sócrates

TRABALHO NA ONGOING
APÓS SAIR DO GOVERNO

Oex chefe de gabinete de
Sócrates saiu dooverno em
2011 e foi trabalharpara a
Ongoing Dray auferiumais
de 123mil euros de 2011 a
2012 da empresa liderada
porNuno Vasconcellos

DRAY ESCUSOU SE
ACOMENTAR

OCorreio daManhã con
tactou ontemo ex chefe de

gabinete de José Sócrates
masGuilhermeDraynão
quisfazernenhumcomen
tário sobre este caso

Lula da Silva era
assunto de conversa
Por diversas vezes José Só

crates pediu a Guilherme Dray
paramarcar encontros como
antigo presidente do Brasil
Lula da Silva revelam as escu
tas da OperaçãoMarquês

PGR |PRAZO PARAAACUSAÇÃO
Aprocuradora geral da República JoanaMarques Vidal deu três meses para o final
da conclusão do inquérito da Operação Mar
quês a partir do momento em que chegue a
resposta à última carta rogatóriaOarquiva
mento ou acusação do processo só deve acon
tecer depois das autárquicas em outubro

P|BUSCASDOMICILIÁRIAS
ALÉM DAQUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO E ACESSOAOS
RENDIMENTOS DOS ÚLTIMOS
OITO ANOSO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEZ BUSCAS A TRÊS
MORADAS DEDRAY

GASPAR FERREIRA|ADESÃOAORERT
O Ministério Público pediu esclarecimentos junto do Banco de Portugal com o objetivo de
apurar se Diogo Gaspar Ferreira diretor executivo
do empreendimento turístico Vale do Lobo e argui
do no âmbito da Operação Marquês aderiu a algum
dos RERT Regime Excecional de Regularização Tri
butária lançados no governo de Sócrates

Ninguém preso no
caso Independente

O processo da Universidade
Independente Uni conheceu
ontem a sentença 10 anos de
pois do arranque sem que ne
nhum dos 20 arguidos tenha
sido condena

do a pena de
prisão efetiva
Foiuma lição
para o Minis
tério Público disse o antigo
vice reitor Rui Verde conde
nado a 4 anos e dois meses de

pena suspensa por três crimes
de falsificação de documentos e
umde fraude fiscal qualificada

Foi contudo absolvido pela juí
za Ana Peres dos crimes de as

sociação criminosa abuso de
confiança burla e corrupção
tal como todos os restantes ar

guidos Já o
acionista
maioritárioda

SIDES deten
tora da Uni

Amadeu Lima de Carvalho foi
condenado a três anos de pena
suspensa por falsificação en
quanto a contabilista Elsa Velez
levou dois anos Houve ainda

condenações com penas sus

pensas de cerca de um ano da
funcionária notarial Fátima

Carvalho de JoaquimOliveira
ligado a uma construtora e do
funcionário da Ordemdos Ad

vogados NunoRomano Cator
ze arguidos foram absolvidos A

Uni foi encerrada em 2007 pelo
governo de José Sócrates por
falta de qualidade pedagógica
Suspeitas de ilícitos na gestão
levaram o Ministério Público a

acusar a investigação começou
em2006B E

Morreu uma juíza
e três arguidos
em dez anos
de processo 5
Durante o processo da

Uni cuja investigação ar
rancou em 2006 morre
ram três arguidos o antigo
reitor Luiz Arouca e ainda
António Labisa e RuiMar

tins ligados à gestão finan
ceira da UNI O caso ficou

aindamarcado pelamorte
dajuíza auxiliar AnaWi
borg em 2012 Amorte da
magistrada obrigou à re
petição dojulgamento que
foi reatado em 2014 Tam
bémMariano Gago minis
tro responsávelpela deci
são de encerrar a Uni
morreu em2015 AUni

versidade Independente
tornou se conhecida em

2007 quando surgiram
dúvidas sobre a forma
como José Sócrates obteve

a licenciatura emEnge
nharia Civil nomeada
mente com o lançamento
de notas a um domingo
Ontem à saída do tribunal
RuiVerde afirmou que
Sócrates foi o responsável

pelo fecho da Uni BE
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