
Filhos de Morais Pires levam
Banco de Portugal a tribunal
Deram entrada na justiça três acções
colocadas pelos filhos e pela mulher de
Amílcar Morais Pires ex administrador
financeiro do BES Os processos visam a
intimação para prestação de informação
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Afamília de Amílcar
Morais Pires colocou

o Banco de Portugal
em tribunal Em cau

sa estão processos que visam obri
gar o regulador da banca a prestar
informação

A18 de Outubro entraram no
TribunalAdministrativo doCírcu

lo de Lisboa as acções em nome de
Inês e Frederico Morais Pires fi
lhos do antigo administrador com
o pelouro financeiro do BES Inti
mação para a defesa de direitos li
berdades egarantias e intimação
para prestação de informações e
passagensde certidões são os tipos
de processo em

Nofinal damesma semana dia
21 foi colocado um novo processo
no mesmo tribunal desta vez com

AnaCristinaMorais Pires como au
tora visando igualmente a inti
mação ao Banco de Portugal para
a prestação de informações e pas
sagens de certidões

Contactado na semana passa
da e novamente esta semana o
Banco de Portugal não respondeu
ao Negócios sobre estas acções ju
diciais Da mesma forma não foi
°possívelobteresclarecimentosjun
to do advogado de Morais Pires
Raul Soares Veiga

Assim não se sabe especifica
mente qual otemade cadaumadas
acções interpostas pelos parentes
do antigo gestor do BES e indicado
pela família EspíritoSanto para su
ceder a Ricardo Salgado

Os familiares de antigos gesto
res do BES foram afectadospela re
solução aplicada pelo Bancode Por

tugal a 3 deAgosto de 2014 Os de
pósitos e outros passivos que oban
co tinha perante os parentes ou
afins em Iograu de administrado
res não transitaram para o Novo
Banco ficando bloqueadosno cha
madoBES mau necessitando de
diligências específicas não identi
ficadas paraque fossem libertados

Não foi possível esclarecer jun
to da comissão liquidatária se a fa
mília do ex CFO tem fundos con

geladosnesta entidade mais de dois
anos depois da medida do regula
dor

Morais Pires arguido
AmílcarMorais Pires era o nú

mero dois de Ricardo Salgado no
BES foi responsável pelas finanças
dobanco durante 10 anos e chegou
a ser proposto parapresidente exe
cutivo do banco antes da queda
umaintençãoqueesbarrou no Ban
co de Portugal Neste momento é
um dos 11 arguidos nas investiga
ções dirigidas pelo Ministério Pú
blico sobadesignaçãoUniverso Es
pírito Santo

No âmbito destes inquéritos
onde estão a ser averiguadas sus
peitas da prática de crimes de bur
la qualificada falsificação de docu
mento falsidade informática frau
de fiscal infidelidade abusode con
fiança branqueamento e corrup
ção no sector privado Morais Pi
res já teve os seus bens alvo de ar
resto Ajustiçaportuguesa preten
de ressarcir os lesados pelo GES
e do BES com o dinheiro obtido

pelo arresto deex responsáveis do
grupo

O ex administradorfinanceiro

do BESjáfoi também alvodecon
tra ordenações nos processos de
sencadeados pelo Banco de Portu
gal O papel comercial de socieda
desdoGES vendido aos balcões do

BES ditou já umacondenação

Morais Pires é visado noutros

processosjudiciais Portersido re
presentante do BES na adminis
tração da antiga Portugal Tele
com Morais Pires é visado em pro
cessos colocados pela empresa
agora sob a designação de Pharol
O investimento de 897milhões de

euros em papel comercial da Rio
forte é o motivo¦
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TOME NOTA

As acusações
contra
Morais Pires

CONDENADO
PELO BDP

O Banco de Portugal fechou o pri
meiro processo do BES e conde
nou Morais Pires Esta primeira
condenação visava a venda de tí
tulos de dívida do GES no BES no
meadamente da ESI que tinha
contas falsificadas

ACUSADO
DEVIDO AO BESA

A segunda acusação do Banco de
Portugal que ainda não chegou à
fase de condenação atribui a Mo
rais Pires a par de Ricardo Salga
do quatro contra ordenações na
relação com o BES Angola devido
à prática com dolo de diversas
infracções

ARGUIDO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público tem sete in

quéritos autónomos sobre o Uni
verso Espírito Santo e Morais Pi
res é um dos 11 arguidos aí cons
tituídos

PHAROL PROCESSA

A PT caiu devido à subscrição de
897 milhões de euros em papel
comercial da Rioforte Morais Pi

res estava na administração da
PT A Pharol antiga PT SGPS
está a processá lo
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