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MPordena arresto de casas que
são alegadamente de José Sócrates
Investigadores concluíramque ex PM recebeu €32milhões Imóveis servem de garantia caso seja condenado

A equipa do Departamento
Central de Investigação e Ação
Penal DCIAP que tem esta
do a investigar José Sócrates
nos últimos quatro anos por
indícios de corrupção no âm
bito da Operação Marquês
decidiu avançar esta semana
comoarrestodevários imóveis
como forma de garantir que as
Finanças possamrecebero que
for determinado pelo tribunal
como perda a favor do Estado
caso Sócrates venha a ser con
denado A iniciativa do Minis
tério Público acontece numa
alturaemqueo inquérito crime
está prestes a ser concluído
Na justificação para o arresto

que vem exposta no despacho
enviado para a Conservatória
do Registo Predial de Lisboa
no âmbito da Operação Mar
quês o DCIAP revela que Só
crates recebeu pelo menos
32 029 925 euros em subor
nos O despacho coloca dois
cenários o arresto dos imóveis
serve como garantia do pa
gamento do valor de parte de
19 500 000 euros em sede de
IRS e juros não entregues ao
Estado ou da perda de van
tagem do crime no montante
dos 32 milhões de euros
O arresto deu entrada na

Conservatória na segunda fei
ra 2 de outubro eengloba três
apartamentosque foram vendi
dos entre 2011 e 2012 pela mãe
de José Sócratesaoempresário
Carlos Santos Silva que está
indiciadoporcorrupção ebran
queamento de capitais Santos
Silva um amigo próximo de

Sócrates é encarado pelo MP
como tendo sido um testa de
ferro do ex primeiro ministro
Além disso a apreensão judi

cial também inclui uma herda
de em Montemor o Novo no
Alentejo que está em nome de
Sofia Fava ex mulher de Só
crates Com uma casaprincipal
de 500 metros quadrados e 12
hectares de terras oMontedas
Margaridas como éconhecido
viu o seu registo predial alte
rado e agora identifica como
sujeito passivo José Sócrates e
como sujeito titular inscrito a
sua ex mulher
A partir deste momento se

qualquer das propriedades for
vendida o dinheiro da venda
ficará retido automaticamen
te à conta do MP de modo a
que o Estado consiga receber
o máximo de dinheiro possí
vel em caso de condenação do
principal arguido da Operação
Marquês
A venda dos três apartamen

tos da mãe de Sócrates Maria
Adelaide Monteiro a Carlos
Santos Silva foi um dos primei
ros factosa seremidentificados
como suspeitos pelo MP logo
no início do inquérito crime
em 2013 O primeiro desses
apartamentos a ser vendido foi
negociado no dia a seguir a Só
crates ter perdido as eleições
em junho de 2011 por 100mil
euros Trata se de uma casa de
três assoalhadas num prédio
modesto em Agualva Cacém
No mês seguinte um outro
apartamentonomesmoedifício
foi vendido por 75 mil euros E
em setembro de 2012 foi a vez
de Carlos SantosSilvacomprar
a Maria Adelaide por 600 mil

euros a casa onde ela morava
no mesmo prédio que Sócra
tes o Heron Castilho na Rua
Braamcamp perto doMarquês
dePombal emLisboa Ao todo
o empresário pagou 775 mil
euros pelos três imóveis Meio
milhão de euros foram depois
transferidos de Maria Adelai
de para o filho Para a equipa
liderada pelo procurador Ro
sário Teixeira tratou se de um
esquemadebranqueamentode
capitais com o objetivo de dis
ponibilizar dinheiro a Sócrates
e aomesmo tempo passarpara
asua possedeformacamuflada
o património damãe
Em relação ao Monte das

Margaridas a propriedade foi
adquirida em 2012 por Sofia
Fava e pelo seu atual compa
nheiro Manuel Costa Reis
através de um empréstimo de
760 mil euros contraído junto
do Banco Espírito Santo com
um avaldadopor Carlos Santos
Silva Um facto que juntamen
te com outros indícios recolhi

dos levou o MP a considerar
que o último beneficiário da
herdade éoantigo chefedego
verno Entreesses indíciosestá
uma avença mensal de 4600
euros paga a Sofia Fava por
uma companhia do empresá
rio num montante similar à
da prestação do empréstimo
Sofia Fava foi constituída ar
guida em abril de 2016 por
indícios de ter sido cúmplice
do ex marido neste esquema
de branqueamento de capitais

Acusação em fase avançada
Numa consulta ao registo pre
dial o Expresso verificouqueo
arrestopromovido esta semana
não inclui de qualquer forma a
casaondemora atualmenteSo
fia Fava na Rua Abade Faria
em Lisboa e onde Sócrates es
teve a viver temporariamente
depois de ter saídodacadeiade
Évora onde esteve em prisão
preventiva entre novembro de
2014 e setembro de 2015
O montante entretanto apu

rado de 32 milhões de euros é
substancialmente superior aos
23 milhões de euros de subor
nos que oMP acreditava terem
sido canalizados para o ex pri
meiro ministro no momento
dasua detenção em novembro
de 2014 quando as suspeitas
sobre a origem do dinheiro es
tavamaindaconcentradasape
nasnoGrupo Lena umconglo
merado de construção e obras
públicas de que Santos Silva
chegou a ser administrador
Para o aumento do valor das

luvas alegadamente pagas ao
antigo líder do Partido Socia
lista contribuíramas sucessivas

descobertas que foram sendo
feitaspelo DCIAP relacionadas
com o Grupo Espírito Santo
GES e transferências indire
tas feitas através de offshores
a partir de um saco azul a Es
pírito Santo ES Enterprises
tendo como alegado motivo a
intervenção de Sócrates nos
bastidoresdavenda de umapo
sição da Portugal Telecom na
operadora brasileira Vivo e na
compradeumaparticipação de
23 na também brasileira Oi
No início de setembro para

consolidar a recolha de provas
relacionadas com a Portugal
Telecom o DCIAP passou a in
tegrar na Operação Marquês
umoutro inquérito crimesobre
900milhõesdeeurosqueaque
la empresa de telecomunica
ções injetou no Grupo Espírito
Santo poucos meses antes do
colapsodo império lideradopor
Ricardo Salgado o banqueiro
que se tornou o principal sus
peitode corromper JoséSócra
tes depois de ter sido denun
ciado por Hélder Bataglia em
janeiro deste ano numdepoi
mento em queeste empresário
luso angolano contou ao MP
como Salgado lhe pediu para
fazer chegar 12 milhões de eu
rosao suposto testa de ferro do
então chefede governo
A Procuradoria Geral da Re

pública assegurou na semana
passada que o despacho final
do inquérito crime está em
fase avançada de elaboração e
deverá estar pronto dentro do
prazo fixado A data determi
nada formalmente por Joana
Marques Vidal para que isso
aconteça é 20 de novembro
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milhões deeuros em IRS
É quanto oMinistério Público
estima queo ex primeiro
ministro deveao Estado
caso venha a ser condenado
porcorrupção

OS IMÓVEIS ARRESTADOS

Apartamento naBraamcamp
Esta era a casa ondeMaria
AdelaideMonteiro mãe
de Sócrates morava no
mesmo prédio doqueo filho
em plenoMarquêsde Pombal
Foi comprada por Carlos
Santos Silvapela quantia
de 600mil euros De acordo
com oMinistério Público 500
mil euros foram transferidos
para uma conta de José
Sócrates o que na perspetiva
dos procuradores prova que se
tratoude uma venda simulada
para que o ex primeiro
ministro acedesse a dinheiro
que na verdade era seu

Monte no Alentejo
A propriedade é habitada
por Sofia Fava ex mulher
doantigo primeiro ministro
emãe dos seus dois filhos
e é conhecida comoMonte
dasMargaridas
São 12 hectares e Sócrates
é identificado no registo
predial como sujeito passivo
daherdade

Os fogos doCacém
Dois apartamentos
relativamente pequenos
construídos hámaisde 35 anos
e queerampropriedade
deMaria AdelaideMonteiro
mãe de José Sócrates As casas
foram vendidas aCarlos Santos
Silva por 175mil euros em 2011
logo a seguir à derrotado PS
nas legislativas
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