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Mão de Ferro contraria tese
de autor do livro de Sócrates

Rui Mão de Ferro disse ontem que foi Carlos Santos Silva que lhe pediu
para fazer contrato de prestação de serviços com Farinho que segundo
o MP é o real autor do livro de Sócrates

Rui Mão de Ferro o homem que o Minis
tério Público acredita ser o testa de fer
ro de Carlos Santos Silva garantiu ontem
durante a instrução da Operação Mar
quês que nunca se apercebeu de qual
quer esquema ilegal de dinheiro e que
tudo o que fazia era por ordem de San
tos Silva

No decurso da inquirição do juiz Ivo
Rosa Mão de Ferro chegou mesmo a
contrariar a tese já apresentada por
Domingos Farinho professor universi
tário que segundo o MP fez o livro do
ex primeiro ministro Farinho disse sem
pre que o contrato que celebrara e atra
vés do qual recebeu pela colaboração foi
feito por Rui Mão de Ferro e que tinha
sido José Sócrates a indicar o nome do
mesmo

Mas Rui Mão de Ferro também argui
do na Operação Marquês desmente que
conhecesse o antigo primeiro ministro
Acrescentou ainda que quem lhe pediu

para fazer o contrato com Domingos
Farinho foi Carlos Santos Silva justi
ficando que seria para prestação de
serviços jurídicos Segundo Mão de

Ferro nunca lhe foi referida qualquer
colaboração de Farinho na produção
de um livro

Ao que o i apurou Domingos Farinho
ainda tentou ficar livre de prestar decla
rações durante a fase de instrução da
Operação Marquês invocando que vai
ter de depor num outro processo que
nasceu com a extração de uma certi
dão por falsificação de documento e
em que se investiga Farinho e a sua
mulher António Peixoto e a mulher de
Pedro Silva Pereira Ana Bessa Mas o

juiz Ivo Rosa terá negado tal pretensão
por considerar que como não é argui
do na Operação Marquês não se pode
recusar a falar

Quando for ouvido o professor univer
sitário será assim confrontado com a

versão de Mão de Ferro que contraria
o que sempre disse à Justiça
Durante a sessão de ontem Rui Mão

de Ferro foi ainda confrontado com o
facto de ter feito com regularidade diver
sos levantamentos de dinheiro tendo
justificado que sempre que o fez foi por
ordem de Carlos Santos Silva Questio
nado sobre para que poderia querer San
tos Silva tanto dinheiro em cash respon
deu que deveria ser para levar nas via
gens Uma tese que não convenceu o juiz
de instrução
Confirmou ainda que tinha uma aven

ça daXLM do universo de Santos Silva
apesar de o MP não encontrar saídas
desses valores apenas saídas de gran
des montantes e sem periodicidade fixa
Mão de Ferro está acusado dos crimes

de branqueamento de capitais e falsifi
cação de documentos
Tendo ontem assumido que a empre

sa RMF detida por si emitia faturas que
não tinham correspondência com a rea
lidade o que configura um crime de fal
sificação de documento

i

1/48

S/Cor

906 cm
2

14000

Nacional

Informação Geral

Diária

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):24042019

Política


