
BanqueiroCarlos Silva foi
ouvidodurante cincohoras
maspoucoounadaesclareceu

AnaHenriques

Chairman doBanco
PrivadoAtlântico admite
que lhe pediramemprego
paraOrlandoFigueira
mas nega ter lho arranjado

Foramcercade cincohorasde inter
rogatório ao longo das quais o ban
queiro angolano Carlos Silva nunca
perdeua compostura Mas apesarde
seruma testemunha chave também
nunca conseguiu elucidar os juízes
sobre os contornos do processo co
nhecido comoOperaçãoFizz

Não sei respondeu ontem por
várias vezes quando lhe pergunta
ramporque razãooadvogadoPaulo
Blanco umdos arguidos deste caso
lhe enviou em 2011 por e mail ami
nutadeumcontratode trabalhoque
o procuradorOrlandoFigueira ia fir
mar comumaempresaangolanaque
supostamente nada tinha aver com
o banqueiro O antigomagistrado é
igualmente arguido noprocesso por
suspeitasde ter recebidoluvasdoen
tão vice presidenteangolano Miguel
Vicente para arquivar um inquérito
que tinha emmãosnoDepartamento
Central de Investigação e Acção Pe
nal em que o governante era visado
por indícios de branqueamento de
capitais
Figueira assegura porém que ao

contráriodoquediz oMinistérioPú
blico MP quem lhe prometeu em
prego em Luanda e lhe pagou mais
de um ano de salários quando ele
deixou o MP foi o banqueiro Carlos
Silva enãoManuelVicente Sempis
tas novas sobre o que se terá passa
do o juíz que preside aos trabalhos
tentou espicaçar o banqueiro Os
arguidos dizem queo senhor eoad
vogadoDaniel Proençade Carvalho
éque estiveram por trás docontrato
de trabalho Isto é grave Mas Car
los Silva que é chairman doBanco
PrivadoAtlântico e vice presidente
do BCP Millenium defendeu se pe
gando lhe na palavra Não é grave
é gravíssimo Não sei quemotivações
tiveram para me implicarem neste
processo Antes havia admitido
que nessemesmoano Paulo Blanco
lhe tinhapedido cominsistência que
arranjasse emprego ao procurador
que queria sair doMP e passar para
o sector privado Fui muito claro

respondi lhe que não tínhamos ju
rou em tribunal
E enviarem lhe a minuta do con

tratode trabalho Não era estranho
Isso é Isso é repetiu Disse ali
ás que nunca leu esses e mails Tem
uma vida muito ocupada e é uma
funcionária que lhe faz a triagem do
que recebe Negou igualmente um
encontro queFigueira e Paulo Blan
co dizem ter tido com ele num ho
tel em Luanda em 2011 Os detalhes
com que o procurador tem descrito
o episódio dizendo que o banquei

ro se apresentou de calções e sapa
tos de vela chocaramCarlos Silva
que assegura quenunca se vestiria
assim em tais circunstâncias Há
coisas quemachucam umbocado
observou a propósito deste relato
Perante todas as contradições entre
os arguidoseobanqueiro a advoga
dade Figueira pediuumaacareação
entre os três quepoderá ser ou não
autorizadapelos juízes A audiçãode
Carlos Silva prosseguehoje
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