
DadosdeVicente limpos
ao estilo do FaceOculta
DESTRUIÇÃO Antiga secretária de Orlando Figueira inspirou se no processo deAveiro para
eliminar as referências aManuel Vicente MÉTODO Utilizou x ato para apagar dados pessoais
DÉBORACARVALHO

A funcionária judicial quetrabalhou como ex pro
curador Orlando Figuei

ra que responde por corrupção
no processo Fizz inspirou se
no caso Face Oculta para apa
gar os dados de ManuelVicen
te ex vice presidente deAn
gola numinquérito que o visa
vanoDepartamento Central de
Investigação e Ação Penal
DCIAP
A única hipótese era cortar

comum x ato como se fez no
Tribunal de Aveiro neste caso

o Supremo Tribunal ordenou a
destruição de escutas que en
volviamo ex primeiro minis
tro José Sócrates Isabel Concei

ção disse que nunca tinha feito

nada semelhante e que até pe
diu conselhos aos colegas Ain
da tentou apagar as referências
com corretor mas sem sucesso
Segundo a funcionária Orlan
do Figueira transmitiu lhe que
aquele processo era urgente

por estar em causa o bomnome da pessoa As referên
cias sobre avidaprivada deMa
nuel Vicente foram apagadas
por não constituírem meio de
prova O inquérito relacionado
com a compra de imóveis no
Estoril acabou por ser arquiva
do A acusação refere que Or
lando Figueira foi subornado
pelo ex vice de Angola

Ex mulher de procurador não quis depor
Aex mulher de Orlando

Figueira optou ontempor
não depor emjulgamento
Maria de Lurdes Lemos per
maneceuna sala para assistir
ao depoimento da funcioná
ria do DCIAP Horas depois
após conversa comCarla Ma

rinho advogada de Orlando
Figueira durante o interva
lo da sessão quis voltar atrás
e prestar esclarecimentos ao
tribunal mas ojuiz presi
dente Alfredo Costa não au
torizou porque a testemunha
tinha ficado na sala
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