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ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA
CRISTINA RITA

RicardoSalgado e Amílcar Morais Pires braço di
reito de Salgado na admi
nistração do BES são se

gundoum despacho do juiz Car
los Alexandre dois alvos centrais
na investigação doMinistério Pú
blico no caso Monte Branco que
envolve suspeitas de branquea
mento de capitais e
evasão fiscal

A revelação consta
num despacho do
juiz de instrução cri
minal de 2 de setem

bro deste ano um
mês após o colapso
do BES no qual Car
los Alexandremanda
extrair uma certidão

do inquérito à compra e venda de
ações da EDP em janeiro de 2008
para o caso Monte Branco Este
processo está a ser investigado
pelo Departamento Central de
Investigação e Ação Penal
DCIAP desde 2011
O documento que o CM con

sultou nos autos daquele inqué
rito^ esclarecedor tais fi
cheiros de mail abrangemumpe

ríodo temporal coincidente em
parte com o do objeto dos pre
sentes autos e reportam se a
pessoas referenciadas napresen
te investigação designadamente
o suspeito AmílcarMorais Pires
enquanto exequente de decisões
tomadas em conjunto com o ar
guido Ricardo Salgado

Os emails emcausa dizem res

peito a mensagens que foram
apreendidas pela9ª Secção

Departamento de
Investigação e Ação
Penal DIAP em
buscas à sede do BES

e a instalações em
Carnaxide onde es
tão os servidores in

formáticos em 7 de
novembro de 2013
Com acertidão

extraída desse in

quérito foram enviados para o
caso Monte Branco cinco discos

com documentos apreendidos
naquelas buscas Já em 2012 o
DCIAP detetara transferências

de 27 3 milhões de euros que pas
saram por duas offshores alega
damente detidas por Salgado e
Morais Pires

SAIBA MAIS

FUNDAÇÃO DOGES
OGrupo Espírito Santo GES

remonta a 1869 quando
José Maria do Espírito Santo
e Silva iniciou a atividade de
cambista em nome indivi
dual

14900
milhões de euros foi o capital
injetado no BES no início de
agosto através do Fundo de
Resolução Os bancos são os
acionistas deste fundo

1300
milhões de euros é o valor da
dívida escondida pelo GES
através da Espírito Santo
International ESI

CAUÇÃO MILIONÁRIA
Ricardo Salgado foi consti
tuído arguido no âmbito do
caso Monte Branco em ju
lho deste ano Pagou caução
de três milhões de euros

ALERTAS DE JOÃO
ROCHA FEITOS
LOGO EM 2002

Oantigo presidente do Sporting
João Rocha denunciou em março de
2002 operações pouco transparen
tes que incluíam 7 5 milhões de eu
ros depositados em três empresas
nas ilhas Caimão um paraíso fiscal
Adenúncia surgiu após um diferen
do sobre um crédito de Rocha para
comprar um palacete na Lapa

ÁLVARO SOBRINHO
ENTRA EM GUERRA
COM LÍDER DO BES
Álvaro Sobrinho foi uma esco

lha de Ricardo Salgado quando
o BESA foi criado emAngola em
2002 Aboa relação duroumais
de uma década e Sobrinho só

prestava contas a Salgado até
2011 Depois consegue a autono
mia do BESA e culpa Salgado pe
los seus problemas com aJustiça
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Não tens
condições
para
continuar
A guerra familiar entre José
MariaRicciardie Ricardo Salga
lo teve o seu epicentro ainda em
1013 algures no verão Acerta al
tura o líder do BES Investimento
subiu ao 15º andar da sede do
banco para falar como então pre
sidente da comissão executiva do

BES Tujá não tens
condições para con
tinuar terá dito Ric

ciardi a Salgado
Nabase doproble

ma está a forma

comoSalgado já ti
nha corrigido as suas
leclarações ao Fisco
No final do verão

lesse ano segundo a
edição de ontem do Público
Salgado enfrentava uma família
dividida as investigações com o
inquérito no Ministério Público

situação em Angola de des

controlada A 30 de
setembro já nadaha
via a fazer para evitar
o descalabro O Ban

co de Portugal que
se refugiara na lei
para não suspender
Salgado de funções
começa a fazerum
levantamento apro

fundado das holdings financei
ras mas tambémnão financeiras
onde inclui a Rioforte Concluiu

se que existiam irregularidades
no Grupo Espírito Santo GES

Privatização
da EDP leva ao
Monte Branco
A investigação ao caso Mon

teBranco temorigemna priva
tização da EDP em dezembro de
2011 A investigação doMinis
tério Público apurou que Ricar
do Salgado terá comprado ações
da EDP comdinheiro prove
niente da Akoya gestora de for
tunas sediada na Suíça

O desenvolvimento da inves

tigação apurou que estava em
causa umarede de branquea
mento de capitais que tinha
comopersonagemcentral Fran
cisco Canas conhecido como
Zé dasMedalhas proprietá
rio de uma casa de câmbios na
baixa deLisboa

ROSÁRIO TEIXEIRA
COORDENA EQUIPA
DE INVESTIGAÇÃO

A investigação ao caso Monte
Branco é coordenada por Rosário
Teixeira procurador no Departa
mento Central de Investigação
eAção Penal DCIAP É também
o DCIAP que tem em curso uma
investigação ao Grupo Espírito
Santo que tem a colaboração
do Banco de Portugal
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