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car o princípio in dúbiopro reo e
absolveu Duarte Lima do crime
de abuso de confiança quanto à
alegada apropriação indevida do
dinheiro de Rosalina Ribeiro

«Relativamente ao arguido
Duarte lima chegou se quanto
à matéria fáctica em debate no
caso em apreciação e em relação
a este crime a uma dúvida irre
dutível A prova produzida
depois de avaliada segundo as re
gras da experiência e a liberdade
de apreciação da prova condu
ziu à subsistência no espírito do
Tribunal de uma dúvida positi
va e invencível sobre a existên
cia ou inexistência do facto» lia
se no acórdão que acrescentava
«Por força do princípio in dúbio
proreo nadecisão defactos incer
tos a dúvida favorece o arguido
decidiu se absolver o mesmo
Duarte Lima pelaprática de um
crime de abuso de confiança»
Adecisão docoletivo foi anuncia

da com algum secretismo numa
data que não a inicialmente previs
ta acabando por ser o próprio ar
guido a informara comunicação so
cial de que havia sido absolvido
MasOlímpia Feteira filha domi

lionário Tomé Feteira com quem
Rosalina Ribeiro manteve uma re
lação não se conformou com a de
cisão por considerar que os cinco
milhões de euros foram desviados
porDuarte Lima daherança do pai
através de Rosalina Ribeiro

E o Tribunal da Relação de Lis
boaacaboupor dar razão àassisten
te considerando que o coletivo da
primira instância tinha cometido
erros como a utilização de factos
que não constavam da acusação O
acórdãovoltouassimpara trás para
que possa ser reformuladoe expur
gado de vícios

Pena de seis anos de prisão
no processo BPN Homeland
Duarte Lima foi condenado em
2014 a dez anos de prisão por bur
la e branqueamento de capitais e
em abril de 2016 o Tribunal da Re
lação de Lisboa confirmou a exis
tência de um esquema para bur

lar o BPN na compra de terrenos
em Oeiras reduzindo a sua pena
para seis anos Os desembargado
res consideraram ter ficado pro
vado que «os terrenos Home
land foram vendidos ao Fundo

Homeland por 47 845 000 eu
ros por via de um empréstimo
concedido pelo BPN» E acres
centam «O valor real da venda
dos terrenos era de 30 milhões

de euros o prejuízo da Parva
lorem BPN é a diferença en
tre estes valores ou seja 17 845
000 euros»

A 5 de abril o caso transitou em

julgado em julgado e no fim des
se mês o antigo deputado deu en
trada no estabelecimento prisio
nal da Carregueira para cumprir
os três anos e meio da pena de seis
anos que Lhe faltam cumprir por
desconto do período em que este
ve em prisão preventiva
Nesse mesmomês foi ainda no

tícia a venda da casa de Lima
pormais de dois milhões de euros
num leilão eletrónico O leilão foi

feito no âmbito do processo de in
solvência do antigo deputado so
cial democrata que cerre termos
no Tribunal do Comércio de Lis
boa A Parvalorem holding es
tatal que ficou com os ativos tóxi
cos do BPN reclama uma dívida
de 20 milhões de euros o Novo
Banco reclama por sua vez 11 mi
lhões e os herdeiros de Lúcio To
mé Feteira nove milhões
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