
Carlos Silva querMar PGR

deAngola diz que não tem skypeA Procuradoria GeraldeAngolaPGRli derada por Hélder
Pitta Grós diz que os

tribunais do país não possuem os
meios necessários para que as tes
temunhas sejamouvidas através do
skype¦

Esta insuficiência foi transmiti
da às autoridades judiciais portu
guesas depois do banqueiro ango
lano Carlos Silva ter manifestado
a sua disponibilidade para ser ouvi
do no âmbito do processo Fizz

Emcarta enviada ao PGRango
lano o presidente dobancoMillen
niumAtlântico sublinha que na
eventualidade de não existirem os
meios logísticos e técnicos necessá
rios para o efeito as declarações
porvideoconferênciaou skype po
dem ser feitas a partir da sua resi

dência pessoal Carlos Silva num
comunicado enviado a7 deFeverei

ro à agência Lusa manifestou a sua
disponibilidade para ser ouvido e
prestar todos e quaisquer esclare
cimentos que o tribunal considere
relevantes face às falsidades que
têm sido ditas

O tribunaljámanifestou a inten
ção de ouvir Carlos Silva como tes
temunha visto que o líder do Mil
lenniumAtlânticotemsido aponta
do nomeadamente pelo arguido e
ex procurador do Departamento
Central de Investigação eAção Pe
nal DCIAP Orlando Figueira
como responsável péla sua contra
tação como assessorjurídico doBPA
em Angola contrato que não foi
cumprido e cuja revogação segun
do o arguido foi elaborada pelo ad
vogadoDaniel ProençadeCarvalho

Oprocesso Operação Fizz tem
por base acusações ao antigo vice
presidente de Angola Manuel Vi
centedetercorrompidoOrlandoFi
gueira com 760 mil euros para que
este arquivasse dois inquéritos^por
interferênciado advogado e arguido
Paulo Blanco e do procurador de
Manuel Vicente Armindo Pires O
ex procuradordo DCIAPestá pro
nunciado por corrupção passiva
branqueamento de capitais viola
ção de segredo dejustiça e falsifica
ção de documentos Paulo Blanco
por corrupção activa em coautoria
branqueamento também em coau
toria violação de segredo dejustiça
e falsificação de documento em
coautoria e~ArmindoPires porcor
rupção activa branqueamento e fal
sificação de documento também
em coautoria ¦cf comlusa
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