
ArmandoVara
acusa juizCarlos
Alexandrede
vingança

FranciscoCorreia
Antigoministro socialista
foi condenadopor três
crimes de tráficode
influência no âmbito do
processo FaceOculta

ArmandoVara exministro socialista
condenado a cinco anos de prisão
efectiva noâmbito doprocessoFace
Oculta afirmouontem em entrevista
à TVI que não vai aguardar pela or
demde prisão e que irá apresentar
se voluntariamente para cumprir a
pena A condenação de Vara está
prestes a tornar se definitiva por
que jánão háapossibilidadedemais
recursos
Vara condenado por três crimes

de tráfico de influência reiterou a
sua inocência criticando erros de
justiça a pressão mediática exerci
da sobreoprocessoe opapeldo juiz
Carlos Alexandre acusandoomagis
trado que fezparte do processo de
instrução do caso FaceOculta e que
dirigiuaOperaçãoMarquês de agir
com uma lógica de vingança
Como é que teria sido a minha

vida durante estesdezanos se tenho
aceitado ajudaro juiz CarlosAlexan
dre comome foi solicitado ques
tionou o antigo ministro adjunto e
ex secretário da Administração In
terna aludindo de seguida a uma
pergunta feita pela jornalista Judite
de Sousa aMarceloRebelode Sousa
então comentadornaTVI sobreum
alegado interesse por parte do juiz
nocargo dedirectordo SIS Serviços

de Informação deSegurança Não
foi feito só amim Façamovosso tra
balho disse
Varadefende que toda a acusação

de que foi alvo é absurda desde o
primeiromomento prosseguindoo
ataqueaCarlos Alexandre Sempre
quis ir mais longe Se um diz mata
outro diz esfola Ele não é e nunca
foi imparcial

Fui condenado semprovas uma
aberração provas zero Não háuma
prova de que recebi 25 mil euros e
prendas A polícia foi a minha casa
e não encontrou nada em lado ne
nhum afirmou Sobre as acusações
dadas comoprovadas disse ter exer
cidomas não traficado influências
Tráfico de influências Ligar para
uma pessoa que eu conheço
Vara afirmouque os juízes do pro

cesso deixaram se influenciar pela
máquina de propaganda doMinis
tério Público e por toda a pressão
dosórgãos de comunicação social
acusando um grupo que tomou o
poder noMinistério Público de ter
umaagendapolíticaque no limite
põeemcausaademocracia Oanti
go ministro deixou ainda críticas às
instânciasde recurso eemconcreto
ao Tribunal da Relação acusando
as de fazer copy paste das senten
ças originais
Também sobre o processoOpera

çãoMarquês afirmou que todas as
acusações de que é alvo sãomen
tira Não existem provas de actos
de corrupção reiterou E lamentou
a inclusão da sua filha no processo
Ela que disse Vara só se limitou a
confiar no pai
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