
Monte Branco vai ter
acusação até às férias

Ministério Público pre
para se para concluir a
acusação do processo

Monte Branco até às fériasjudi
ciais Contudo segundo apu
rou o CM muitos dos mais de
40 visados vão livrar se do caso

comopagamento dos impostos
ao Estado e a

suspensão
provisória do
processo
Também o

principal arguido Francisco
Canas já faleceu

Em causa está uma dasmaioresredes de branqueamento de
capitais e fraude fiscal alguma
vez detetada em Portugal que
tinha como base a loja de câm
bios Montenegro Chaves na
Baixa de Lisboa e antigos ges

tores do UBS que constituíram
a sociedade Akoya
O prazo para a produção do

despacho de acusação foi acele
rado já que existe o risco de
prescrição dos crimes A inves
tigação esteve quase parada de
pois de o procurador Rosário
Teixeira e a restante equipa de

investigação
terem estado
concentrados

na Operação
Marquês que

envolve o ex primeiro minis
troJoséSócrates

Segundo informação recolhi
da pelo CM a intenção dos in
vestigadores é concentrarem
se na lista de clientes de Fran

cisco Canas o sócio da loja de
câmbios que chegou a estar de
tido no âmbito deste processo e

que faleceu emjaneiro de 2017
Canas funcionaria como inter

mediário de três ex gestores do
UBS que enviavamverbas para
o exterior através da Akoya
Michel Canais Nicolas Figuei
redo e José Pinto Entre os
clientes da loja de Canas esta
vam o antigo líder parlamentar
do PSD Duarte Lima o ex pre
sidente do BenficaManuelVila

rinho e José Carlos Gonçalves
umconstrutor civil

A rede começou a ser investi
gada emjunho de 2011 Francis
co Canas usaria as suas contas

no BPN e no BCP para através
de umsistema de compensação
de verbas fazer chegar o di
nheiro dos clientes à Suíça e
vice versa Na loja de câmbios
havia inclusivamente uma lista
cifrada dos clientes

Álvaro Sobrinho e
Hélder Bataglia são
os principais sócios

O ex presidente do BES
AngolaÁlvaro Sobrinho e o
antigo homem forte da ES

COM Hélder Bataglia eramos principais acionistas da
Akoya cada um detinha
22 5 do capital Michel Ca
nais tinha 20 José Pinto
considerado obraço direito
de Sobrinho nos negócios
atuais tinha 15 tal como
Nicolas Figueiredo À advoga
daAna Bruno cabiam 5

Asociedade gestora de fortu
nas terá entretanto sido desti

tuídano seguimento doproces
sojudicial emPortugal

Salgado era cliente
da Akoya mas deve
para já ficar de fora
Ricardo Salgado antigo

presidente do BES era umdos
clientes daAkoya Tinha
como gestor de conta Nicolas
Figueiredo que esporadica
mente era visto no 15a piso do
edifício sede do banco Para

já o ex líder do BES deverá
ficar de fora da acusação da
Monte Branco umavez que
parte dos crimes estão em in
vestigação pelo procurador
José Ranito no chamado caso
Universo GES
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