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RuiMachete
pediudesculpa
aAngolapelas
investigações
judiciais
Diplomacia MP português está a investigar altas figuras
do regime angolano Porém oministro RuiMachete
garantiu que tudo não passa de burocracias e formulários

CARLOS RODRIGUES LIMA

OGoverno português pediu desculpas di
plomáticas ao Estado angolano pelas inves
tigações judiciais que atingemaltas figuras
deste regime A revelação foi feita porRui
Machete ministro dosNegócios Estrangei
rosportuguês numa entrevista à Rádio Na
cionaldeAngola RNA RuiMachete adian
tou ainda saber que nos inquéritos em cur
so em Portugal os quais na sua maioria
envolvem suspeitas à volta de avultadas
transferências de dinheiro não há nada
substancialmente digno de relevo e que per
mita entenderque algumacoisa estariamal
para além do preenchimento dos formulá
rios ede coisas burocráticas
O DN questionou ontem aProcurado

ria Geral da República sobre se foi tomada
algumadecisão de arquivamento relativa
mente aos casos que envolvem por exem
plo o procurador geral deAngola JoãoMa
ria de Sousa o presidente do BancoAtlân
tico Carlos Silva e até as filhas do
Presidente angolano Isabel eWelwitchia
Tchizé dos Santos segundo já adiantou
este ano a revista Sábado Porém até ao fe
cho desta edição a PGR não remeteu qual
quer resposta Tendo em conta a declara
ção de RuiMachete à RNA a Procuradoria
terá isso sim referido informar o Governo
de eventuais decisões que tenham sido to
madas nos inquéritos
As investigações em curso resultarão de

comunicações feitas porbancos aoMinisté
rio Público e à Unidade de Informação Fi

nanceira da Polícia Judiciária sobre movi
mentações de dinheiro em contasbancárias
superiores a 12 500 euros tal como determi
naa lei de prevenção do branqueamento de
capitais
Segundo fontejudicial contactadaontem

pelo DN as investigações a figuras angola
nasainda se encontramemcurso no Depar
tamento Central de Investigação eAção Pe
nal DCIAP não existindo por agora ne
nhuma decisão final Aliás recentemente
segundo o DN apurou o Estado angolano
numprocesso emque évítima assistente
até constituiu como seu representante o es
critório de advogadosPLMJ do qualRuiMa
chete foi consultor até assumir funções
comoministro deEstado e dosNegócios Es
trangeiros
Questionado pelo DN se confirmava o

teor das declarações prestadas à RNA dis
poníveis emhttp wwwma ao canalA no
ticias cgi ID=78347 o gabinetedeRuiMa
chete adiantou que o ministro concedeu
uma entrevista no início domês de setem

bro no âmbito de umavisita a Portugal do
Ministro dasRelaçõesExteriores daRepúbli
ca deAngola Georges Rebelo PintoChikoti
E que o tema que consta da notícia daRNA
foi abordado tendo o ministro respondi
do de formadiplomática Ou seja fica a dú
vida se Rui Machete respondeu com conhe
cimento do que estavaadizer isto é se foi in
formado de decisões de arquivamento de
algumas investigações e pretendeu pôr um
ponto finalna tensão diplomática entream
bos os países ouse a resposta à RNAfoiape
nas de circunstância

PGR preocupada com a falta de convites ao embaixador
Ministério PúblicoAs investigaçõesa cida
dãos angolanos de primeiro plano jáprovo
caramumapolémica interna noMinistério

Público português levando a procuradorageral da República PGR JoanaMarques
Vidal a instaurar três processos disciplina
res amagistrados doDepartamento Central
de Investigação eAção Penal DCIAP
Isto depois de emjaneiro deste ano o Ex

presso ter revelado a existência de uma reu
nião entre a PGR e três magistrados do
DCIAPque teve comoponto único daagen
da a discussão sobre as investigações a figu
ras do regime angolano

Os alvos do inquérito disciplinar foram
Cândida Almeida ex diretora do DCIAP
atualmente no SupremoTribunal de Justiça
e os procuradores Rosário Teixeira e Paulo
Gonçalves O caso acabou arquivado
Emjulho deste ano o DN solicitou auto

rização paraconsultar os autos do processo
disciplinar AProcuradoria informou que o
pedido seria analisado peloConselho Supe
rior doMinistério Público que até ontem
não terá tido tempo para tomar uma deci
são O DN fundamentou o pedido na lei e
tendo emconta o interesse público do pro
cesso jáquesetrata deumaação disciplinar

que envolveudois magistrados comproces
sos muito complexos e a ex diretora do
DCIAPApesar da faltade resposta emjulho

a revista Sábadoadiantou algunspormeno
res do processo disciplinar Como o de Joa
naMarquesVidal ter revelado emjaneiro
deste ano aos trêsmagistrados preocupa
ção com o rumo dos processo que envol
viamAngola jáque os investimentos ango
lanos estavama fugirparaEspanha e que o
embaixadorportuguês emLuandaestaria a
ser alvo de retaliações umavez que não o
convidavampara eventos oficiais de Estado
Achefe doMP acabou por pedir um relató
rio completo das investigações em curso e
em julho esteve emAngola elogiando o
progresso deste país CR L
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