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Carlos Silva chamado
contraManuelVicente
ENCONTROS © Vicepresidentedo MiUenniumBCP chamadoaexplicar encontroscom
PARECERES ©Defesaaguarda conclusõesdoConselho Consultivo daPGR sobrea
DÉBORA CARVALHO

Ovice presidente do Mil
lennium BCP foi arrola
do como testemunha do

Ministério Público contra o
ex vice presidente da repúbli
ca deAngolaManuelVicente no
processo emque este é acusado
de corrupção ativa e branquea

mento de capitais Segundo
apurou o Correio da Manhã
Carlos Silva foi arrolado como
testemunha ne 22 e é um dos
principais trunfos contra Ma
nuel Vicente

Carlos Silva é vice presidente
do Millennium BCP e presi
dente do Banco Privado Atlân

tico Europa BPAE pelo qual
passou um empréstimo de 130
mileurosaoprocuradorOrlan
do Figueira o principal arguido
deste processo acusado de ar
quivar várias investigações so
bre cidadãos angolanos
Oprocurador chegouaterde

positados no BPAE 210 mil eu
ros justificados como paga

mento do primeiro ano de salá
rio dos futuros patrões angola
nos APJ refere que o banco de
Carlos Silva omitiu delibera
damente ao Banco de Portugal
que o procurador tinha conta
naquela instituição Carlos Silva
será chamado a explicar o teor
dos almoços que teve com Or
lando Figueira no Hotel Ritz

onde esteve presente o advoga
do Paulo Blanco tambémacu
sado noprocesso Entretanto a
defesa de Manuel Vicente
aguarda o teor do parecer pedi
do porAntónio Costa ao Conse
lho Consultivo da Procurado
ria GeraldaRepública

Carlos Alexandre testemunha pelo MP
A 26a testemunha arrolada

pelo Ministério Público para o
julgamento que começa no dia
22 dejaneiro é ojuiz Carlos
Alexandre O magistrado foi
interrogado duas vezes du
rante a investigação e reco
nheceu ter uma amizade an
tiga com o procurador Orlan

do Figueira tendo inclusive
este último emprestado di
nheiro ao juiz para acabar as
obras da sua casaemMação
Empréstimo que foi logo
pago Nas buscas em casa de
Figueira foramapreendidos
currículos relativos ao filho
de Carlos Alexandre e
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