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LISBOA

Corrupção naTÁP lava
25milhões deAngola
ACUSAÇÃOO Altos quadros da companhia aérea ajudarama esconder fortunas ligadas à Sonangol

HENRIQUEMACHADO

ATAP companhia de bandeira nacional foi usada
num esquema ilícito de

branqueamento de mais de 25
milhões de euros no nossopaís
de responsáveis da petrolífera
angolana Sonangol pelasmãos
de altos responsáveis da trans
portadora aérea portuguesa
entre eles o ex administrador

da TAP Fernando Jorge Alves
Sobral É esta a conclusãodoMi
nistério Público MP na se
quênciada investigação daUni
dade Nacional de Combate à

Corrupção da PJ
Oengenheiro de68anos con

toudoladodaTAPcomoconluio

de outros três altos responsáveis
da companhia todos ligados à
área da manutenção José San
tos Vítor Pinto e Pedro Pedroso
Segundo a acusação do MP os
quatro terãopermitido e ajudado

amontaremPortugalumesque
made falsaprestaçãodeserviços
da TAP à Sonair uma empresa
subsidiária da Sonangol que
mais não era do que uma forma
de responsáveis da petrolífera
colocaremno nossopaís de for
madissimulada elevados valo
res comproveniência ilícita
Ao todo mais de 25 milhões

de euros circularampor diver
sas contasaté ao destino final
nomeadamentepor sociedades
offshore mas que nãovisavam
qualquer negócio real entre as
companhias de aviação Apenas
se destinavama engrossar for
tunas pessoais em Portugal
através da compra devárias ca
sas de luxo naGrande Lisboa

Por tudo isto os quatro anti
gos responsáveis da TAP estão
agora entre sete acusados do
DCIAP que respondem pelos
crimes de corrupção ativa com
prejuízo no comércio interna
cional branqueamento e ainda
falsificação de documentos
Em causa a investigação ini

ciada e impulsionada pelo pro
curador Rosário Teixeira que
depois deixou o processo para
se dedicar ao caso Sócrates
emarticulação comaJudiciária
Quanto aos outros três acusa

dos são os advogados João Go
mes Correia MiguelAlves Coe
lho eAnaPaulaReais Entende a
acusação que terão sido inter
mediários no complexo esque
ma de branqueamento no
meadamente através de falsos

serviços de consultadoria
NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

PORMENORES

Altos cargos
Fernando Sobral um dos acu
sados foi nomeado vogal do
conselho de administração exe
cutivo da TAP no final de 2006

Oengenheiro desempenhou
outros altos cargos na TAP

Nove casas e 21 contas
A investigação levou à apreen
são de nove casas de luxo e dos
saldos de 21 contas bancárias
fortuna que o Ministério Público
pede que seja declarada perdida
a favor do Estado português

Mediação fictícia
Odinheiro que circulava da

Sonair para a TAP era depois
branqueado com a mediação de
outra empresa a Worldair que
cobrava comissões milionárias
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