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JUSTIÇA

Desviados2milhões
daMedicina Legal

AVERIGUAÇÕES Receitas com ações de formação terão dado entrada em entidades privadasRELATÓRIO Presidente e vice presidente eram tambémmembros da direção de duas associações
ANDRÉ PEREIRA TÂNIA LARANJOMais de 2 milhões de eurosterãosidodesviadosdo Instituto Nacional de

Medicina Legal e Ciências Fo
renses INMLCF entre 2006 e
2014 para duas associações cu
jos órgãos sociais eram ocupa
dos por elementos da direção da
altura Averba resulta de recei

tas de ações de formação epres
tação de serviços realizados
pelo INMLCF que não terão en
trado na contabilidade do insti

tuto Comopode estar em causa
crimes de peculato e participa
ção económica em negócio o
caso já foi comunicado à Procu
radoria Geral daRepública
Segundo o relatório a que o

CM teve acesso a direção de
Duarte Nuno Vieira presiden
te e FranciscoCorte Real vice

presidente ordenou a utili
zação dos trabalhadores dos
equipamentos e dos carros do
INML em eventos e cursos or

ganizados porAssociações Pri
vadas cujos corpos sociais
eramconstituídos por todos ou
pelo menos alguns dos ele
mentos referidos da ex direção
do INMLCF O documento re

fere que os cursos eram organi
zados pelo Departamento de
Investigação Formação e Do
cumentação do INMLCF sob a
responsabilidadede uma inves
tigadora da Faculdade de Medi
cina da Universidade de Coim

bra Na altura não tinha cargo
nem lugar no mapa do pessoal
do INMLCF apenas umcontra
to de prestação de serviços Po
rém fazia parte da direção das
duas associações

É um ato absolutamente desesperado
Confrontado Duarte Nuno

Vieira considera que é um
ato absolutamente desespe
rado de quem não vai ser re
conduzido no cargo refe
rindo se a Francisco Brízida

Martins cuja comissão de
serviço terminouno dia 6

Acrescenta que toda a ante
rior direção está tranquila
perante as acusações que são
totalmente falsas Tudo foi

feito ao abrigo dos estatutos
do instituto bemcomo de
protocolos e nos termos le
gais conclui

Francisco Corte Real
apontado à direção

O antigo vice presidente
do instituto Francisco Corte
Real é umdos nomes mais
fortes para suceder a Francis
co BrízidaMartins O CM con
frontou oMinistério da Justi

ça e o Instituto Nacional de
Medicina Legal com as con
clusões do relatório mas não
obteve qualquer resposta

SAIBA MAIS

Oinstituto tem atualmente
três delegações das quais de
pendem vários gabinetes médi
co legais e forenses A delega
ção Norte fica no Porto e a Sul
em Lisboa A sede e a delegação
Centro estão fixadas na cidade
de Coimbra

Francisco Brízida Martins
É o último presidente do Institu
to de Medicina Legal e Ciências
Forenses Ojuiz desembarga
dor foi nomeado pela antiga mi
nistra da Justiça Paula Teixeira
da Cruz em comissão de servi
ço no dia 7 de janeiro de 2014
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