
Ex vice deAngola comproumesmo
procurador conclui tribunal
Magistrado Orlando Figueira foi condenado a pena efectiva de seis anos e oito meses
da qual irá recorrer Ministério Público só tinha pedido penas suspensas

O Tribunal Central Criminal de Lis
boa condenou ontem o procurador
Orlando Figueira a seis anos e oito
mesesde cadeia porconsiderarque
o magistrado se vendeu ao ex vice
presidentedeAngolaManuelVicen
te de quem recebeu 760mil euros
Emtroca desta soma concluiu o co
lectivo de juízes lideradoporAlfredo
Costa omagistradodoDepartamen
toCentral deInvestigaçãoeAcçãoPe
nal arquivouassuspeitasque impen
diamsobreo governanteangolano e
que serelacionavamcomaaquisição
porestede umapartamento de luxo
noEstoril por 3 8milhões de euros
Segundo o acórdão de 537 pági

nas lido ontem Orlando Figueira
absteve sede investigar comodevia a
proveniênciadodinheiro usado por
ManuelVicenteparapagaro imóvel
para apurar se estaria em causa um
eventual branqueamentodecapitais
Optou deliberadamente pornão in
vestigar as ligaçõesdosbeneficiários
das firmas atravésdasquais foi feitoo
negócio dacompra destaede outras
fracções situadas no edifício Estoril
SolResidence beneficiandoManuel
Vicente dizemos juízes numa de
cisãoque segue deperto aacusação
doMinistério Público que apenas
tinha pedido penas suspensas para
os arguidos

O tribunal sublinhouque durante
todo ojulgamento OrlandoFigueira
tentou justificar se coma inutilidade
das diligências que importava rea
lizar mas escondia efectivamente
o verdadeiro motivo que era favo
recerManuel Vicente O facto de o
inquérito àcompra do apartamento
ter sido reabertopara ser investigado
por outro magistrado que acabou
também por arquivar as suspeitas
sobre o governante angolano não
foi considerado relevante

A coincidência entre as datas em
que Orlando Figueira procedeu ao
arquivamento durante o ano de
2012 e aquelas em que recebeu os
primeiros pagamentos de uma so
ciedade angolana paraa qual era su
posto ir trabalhar quandodeixasse o
Ministério Público constituiu para

o colectivo de juízes mais um in
dício da sua actividade criminosa
Mas também pesaram na conde
nação as inúmeras mensagens de
correio electrónico trocadas entre
Orlando Figueira e outros arguidos
considerados intermediários deste
esquema oadvogado PauloBlanco
sentenciado a uma pena suspensa
de quatro anos e quatro meses e
o empresário Armindo Pires que

acabou por ser ilibado Embora
Manuel Vicente não tenha entrado
nesta troca de mails o hoje depu
tado angolano é mencionado neles
várias vezes
Algumasdessasmensagensdecor

reio electrónico tinham como desti
natárioo então procurador geral da
República de Angola José Maria de
Sousa cujo depoimento prestado
por escrito ao tribunalnoâmbitodes

te julgamento foi considerado pou
co credível umavezque seguiade
perto osprocessos relacionados com
ManuelVicente cujosinteressesge
ria Atentativa de JoséMariade Sou
sadedemonstrar ainocênciadopro
curadorportuguêsnão teve sucesso
Partedos760mil euros recebidos

porOrlandoFigueiradizemrespeito
a umempréstimo que lhe foi conce
dido pelo Banco Privado Atlântico
decapitais angolanos alegadamente
para conseguir fazer frente às par
tilhas que ocorreram na sequência
do seudivórcio Porém o factode o
dinheiro lhe ter sido entregue sem
garantias até porque sobre a casa
onde tinhamorado comamulher já
impendiam duas hipotecas fez os
juízes acreditaremquetudonão pas
savadeumempréstimo fictício que
nunca teria de pagar Como fictício
era também concluíram oemprego
como consultor jurídico que lhe foi
arranjado no seio de uma empresa
angolana à qual acabou por nunca
prestar nenhum serviço mas que
mesmoassim lhe foi pagandoao lon
go demais de cerca de dois anos à
razão de 15mil dólaresmensais

Conscientes desta ausência de
actividade profissional e porque se
mostrava necessário justificar no
vos fundos recebidos por Orlando
Figueira com origem em Manuel
Vicente explica o acórdão foi for
jado um contrato de trabalho sem
correspondência com a realidade
Daí que a condenação a seis anos e
oito meses seja não apenas por cor
rupção passivamastambémporfal
sificação dedocumento e aindapor
branqueamento de capitais e viola
ção do segredo de justiça Também
foi proibido de exercer funções pú
blicas durante cinco anos Os juízes
declararam perdido a favor do Es
tado mais de meio milhão de euros
arrestados neste processo
ManuelVicente équenão foi con

denado uma vez que oTribunal da
RelaçãodeLisboaremeteuas suspei
tasde pagamentode luvasque sobre
ele impendemparaAngola país em
queoantigogovernante gozade imu
nidade até 2022 por ter sido vice
presidente daRepública

Cumpriráapena
atéaoúltimodia

Orlando Figueira jáanunciou que vai nãosó recorrer da sua
condenação para a

RelaçãodeLisboa como
tambémdesencadear um
processo crime contra
os juízes que o julgaram
por denegação de justiça
entende que lhe foi negada
justiça Mas se por acaso o
tribunal de segunda instância
tambémo considerar culpado
aí garante que cumprirá
os seis anos e oitomeses
de cadeia até ao fimena
íntegra porque se recusará
a sair da prisão em liberdade
condicional Apesar de se
mostrar surpreendidopor não
ter sido ilibado omagistrado
diz que compreende o que se
passou É o sistema judicial a
defender se a si próprio
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