
PaisdoAmaral suspeitode
desviardoismilhõesdeeuros
Ministério Público diz que presidente do grupoMedia Capital é suspeito de ter desviado verba das suas
empresas em benefício pessoal Negócio envolve Carlos Santos Silva amigo de José Sócrates Economia 16 17

Público

1/16/17

S/Cor

1758 cm
2

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:19112017

Economia



PaisdoAmaral suspeitodedesviar
doismilhõesembenefíciopessoal
Empresário pagou dois milhões
a empresa de Carlos Santos Silva
alegadamente por lhe terem sido
apresentados os sócios de uma outra
sociedade que veio a comprar

OperaçãoMarquês

O empresário Miguel Pais do Ama
ral presidente do conselho de ad
ministração do grupo de comunica
çãoMedia Capital é suspeito de ter
desviado doismilhões de euros das
suasempresasembenefício pessoal
e sem qualquer manifesto fiscal
Quem o diz é o Ministério Público
numa das 15 certidões da Operação
Marquês emque os seteprocurado
res que assinamo despacho final do
processo precisamque vai continuar
a investigação àquele empresário e ao
amigo do ex primeiro ministro José
Sócrates Carlos Santos Silva pelos
crimes de fraude fiscal qualificada e
branqueamento de capitais Tal vai
ocorrer num inquérito crime autó
nomo
O nome do antigo administrador

da PT RuiPedroSoares que foi acu
sado no processo Taguspark mas
acabou absolvido também aparece
neste caso Em causa no novo pro
cesso estáumasérie denegóciosque
começam com a compradosdireitos
de transmissão televisivosdaLigade
futebol espanhola emDezembro de
2010 porpartedeumaempresa fun
dadapelospais do ex administrador
daPT e que tinhacomogerenteo seu
irmão Carlos O nome de Rui Pedro
Soaresnuncaaparece associadoaes
taempresa emque asuamulher e o
irmãochegama ter cadaum 21 do
capital social

A 21 de Dezembro de 2010 a tal
sociedade chamadaWorldcomCo
municações Lda constituídaonze
dias antes compra por 2 5 milhões
de euros os direitos de transmissão
televisivos da Liga de futebol espa
nhola e da Taça do Rei a uma em
presa espanhola Nessa altura Santos
Silva ainda não tinha qualquer rela
ção com aWorldcom Passará a ter
menos de ummês depois quando
através de uma sociedade anónima
que adquirira em Outubro aWal
tonGroup fazumcontrato de pro

messa para comprar 42 5 daquela
sociedade O contrato é assinado a
17 de Janeiro de 2011 o diaemque o
próprioCarlosSantosSilva emite um
cheque de 750 mil euros em nome
dasociedade espanholaque vendera
osdireitos televisivos Éna realidade
Santos Silvaquepaga a totalidadedos
direitos televisivos assegurandoem
meados deMaio desse ano a emis
são de um segundo cheque de 1 75
milhões à sociedade espanhola A
Worldcomregista estespagamentos
como empréstimos
Menos de duas semanas após ter

acabado de pagar os tais direitos te
levisivos os sócios daWorldcom a
mulherde Rui PedroSoares oirmão
deste eaWaltonGroup vendem as
quotasna empresaauma sociedade
que tinha como gerente Miguel Pais
doAmaral Oempresário queédono
daLeyae actualmentepresidenteda
Media Capital adquiredesta formaos
direitos da Liga de futebol espanho
la através daholding Partrouge Não
pelos 2 5 milhões cujo pagamento
tinha sido concluído uns dias antes
mas por seismilhõesde euros
A primeira tranche desse mon

tante quase 2 7 milhões é feita a 23
de Maio por um cheque depositado
numa conta pessoal de Carlos San
tos Silva O restante montante em
dívida não terá chegado a ser pago
o que provocou um diferendo en
tre os antigos sócios daWorldcom e
Pais doAmaral que estevenceunos
tribunais Mas nesse dia 23 de Maio
registam seoutras transacções entre
osmesmos intervenientes Nessedia
Pais doAmaral celebra umcontrato
com a antiga sócia da empresa que
comprara aWaltonGroup compro
metendo se a pagar doismilhões de
euros àquela sociedade detida por
Santos Silva
A justificação referida pelo Minis

térioPúblicoé estranha omontante
visa compensar o facto de os repre
sentantes daquelasociedade o terem
apresentado aos restantes sócios da
empresaquecompraraosdireitos te
levisivos o que lhe tinha permitido
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comprar a talWorldcom A holding
PartrougeMedia representada por
PaisdoAmaral passaumcheque de
dois milhões à sociedade de Santos
Silva mas o dinheiro não chega se
quer a ser depositado nas contas da
WaltonGroup Ochequeéendossado
a favor da sociedade anónima Alfa
competição também representada
por Pais do Amaral A transferência
é justificada coma prestação de ser
viços de marketing relativos à divul
gaçãodemarcas comerciais emcom
petições automobilísticas ou provas

equestres Mas oMinistério Público
acredita que foi antes um esquema
para Pais do Amaral conseguir des
viar doismilhões de euros

Indicia se que através das referi
das operaçõese daelaboração e uti
lizaçãodosreferidosdocumentos foi
feita circular entre sociedades que
Miguel Pais do Amaral controlava e
detinha a quantia de dois milhões
de euros em seu benefício patrimo
nial pessoal semqualquermanifesto
fiscal lê se na certidão consultada
peloPÚBLICOnoDepartamentoCen

tral de Investigação eAcção Penal E
acrescenta se Mais se indicia que
as referidasoperações edocumentos
foram realizados e elaborados para
ocultar o verdadeirodestinatário dos
montantes em causa
Aindaa23deMaio PaisdoAmaral

declara umadívidade 250mil euros
à RMFConsulting empresa detida e
controlada por um colaborador de
confiança de Santos Silva No início
de Junho o dono da Leya emite um
cheque de 250 mil euros em nome
dessa sociedade A verba queratra

vés de levantamentos em dinheiro
vivoquer através depagamentos fei
tos através do tal colaborador viria
a entrar na esfera de Carlos Santos
Silva sustenta oMinistérioPúblico
Indicia se que o referidomontante
de250mil eurosmais nãoéque uma
retribuição paga por Miguel Pais do
Amaral a Carlos Santos Silva a qual
não foi declarada em sede fiscal
lê se no despacho final da Operação
Marquês
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