
Procuradora
colega condenado
por corrupção

Pedidas penas suspensas abaixo de cinco anos para
Orlando Figueira e advogado na Operação Fizz
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ALEGAÇÕES FINAIS A procu
radora que representa o Mi
nistério Público MP nojul
gamento da Operação Fizz
defendeu ontem que o seu
colega Orlando Figueira co
meteu um crime de corrup
ção e outro de branquea
mento de capitais mas não
merece ir para a cadeia Nas
alegações finais LeonorMa
chado propôs que o procura
dor daRepública seja conde
nado numa pena não supe
rior a cinco anos suspensa
na sua execução por ter re
cebido 760mil euros para ar
quivar dois inquéritos o que
fez que visavam o então
vice presidente de Angola
ManuelVicente justificou
A decisão final caberá ao

coletivo de juizes do tribu
nal de Lisboa onde decorre

do julgamento sendo certo
que após as alegações do
MP Orlando Figueira ma
nifestar se ia surpreendi
díssimo com a condenação
pedida acrescentando que
o tribunal esteve atento a

estes seis meses de julga

mento e chegará a outra
conclusão

Para Leonor Machado o
colega cometeu um crime
de corrupção passiva para
ato ilícito quando exercia
funções no Departamento
Central de Investigação e

Ação Penal e arquivou o in
quérito sobre Manuel Vi
cente e um crime de bran
queamento de capitais ma
terializado na transferência

de parte do alegado suborno
de 760 mil euros para uma
conta emAndorra

Amagistrada também pe
diu aosjuizes que condenas
sem o advogado Paulo Blan
co que ganhou proximida
de comFigueira para defen
der os interesses de Manuel

Vicente ver ficha a pena
inferior a cinco anos e sus

pensa porum crime de cor
rupção ativa para ato ilícito
Quanto ao empresário Ar

mindo Pires o terceiro ar
guido deste julgamento em
curso emLisboa amagistra
da do MP assumiu que não
foi feita prova da acusação
por um crime de corrupção
ativa mas sempre pediu ao
coletivo de juizes que deci
disse segundo o seu melhor
critério

Aos jornalistas o advoga
do deArmindo Pires confes
sou se satisfeito com aaná
lise do Ministério Público
emrelação ao seu cliente
ComLusa
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