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Lalandalava70milhõesem7anos CERTIDÃO Ministério Público vai investigar transferências para vários paraísos fiscais CRIMES
® ExpatrãodaOctapharma responde por 22 crimes entreeles corrupção ativaebranqueamento

TÂNIA LARANJO

Umcomplexo esquemafinanceiro que envolve vá
rias empresas e paraísos

fiscais Paulo Lalanda e Castro
ex patrão de Sócrates eex ho
mem forte da farmacêutica

Octapharma lavoumais de 70
milhões de euros em apenas
sete anos Fazia circular o di

nheiro porvárias contas no Pa
namá e na Suíça dinheiro esse
que servia para manter a sua
vida de luxo O Ministério Pú

blico deduziu acusação por vá
rios crimes relacionados como

negócio do sangue mas a in
vestigação pelo crime de fraude
fiscal qualificadavai ainda con
tinuar Estão ainda aser conta

bilizadas transações financei
ras algumasdelasdemilhões e
a um ritmo quase semanal Os
montantes estão detalhada

mente descritos na acusação
pública que tem mais de mil
páginas

Segundo o documento que o
CMconsultou são sete os acusa

dos Lalanda respondepor cinco
crimes decorrupção ativa três
de recebimento indevido de

vantagem oito de falsificação e
seis de branqueamento de capi
tais enquanto o ex diretor do

INEMe daARS omédicoCunha
Ribeiro éacusadode12crimes
Ainda acusadas são a farma
cêutica ElsaMorgado e amédi
ca Manuela Carvalho ambas
por um crime de corrupção
passiva enquanto Helena La
landa e Castro irmã do patrão
da Octapharma responde por
cinco crimes

O advogado Farinha Alves é
acusado de dois crimes e a Con
vida empresa de Lalanda e
Castro tambémvai responder
por 12 crimes Explica o MP que
nãoacusouaOctapharmapor
que Lalanda agiu sempre em
seubenefíciopessoal
NOTÍCIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

Casas da Quinta
Patino podem
servir de caução

OMinistério Público pe
diuque as duas casas queLa
landa possui na Quinta Pati
no fossem hipotecadas para
garantir a caução da empre
sa Convida tambémacusada
no processo Pede ainda o
arresto de imóveis demais
decincomilhões queper
tencem ao empresário La
landae Castro e ao médico
CunhaRibeiro

PORMENORES

Vendem património
Diz o MP que as empresas con
troladas por Lalanda e Castro
conseguiram desfazer se de
património variado

Testemunhas do MP
São 76 as testemunhas arrola
das pelo MP na acusação agora
deduzida Muitos dos que vão
ser ouvidos são médicos

Mais de mil páginas
A acusação é muito extensa e
detalhada Tem mais de mil pá
ginas e já está na posse dos ar
guidos

Inventam contrato
de arrendamento
Depois de o CM ter pergun

tado aCunha Ribeiro porque é
que ele morava numa casa da
Octapharma nomesmo
prédio de Sócrates e não ha
via contrato de arrendamen

to LalandaeCastropediuaos
seus serviços que fosse feito
um documento àpressa

NULIDADES |FORAMINVOCADAS
Paulo Lalanda e Castro invocou váriasnulidades pediu a prescrição do crime
de corrupção passiva e tentou até suspen
der o processo fazendo um acordo com o
Ministério Público As suas questões foram
todas recusadas e o acordo chumbado por
serem crimes muito graves
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PIZARRO |FOI ALVODEESCUTAS
Manuel Pizarro ex secretário de Estado
no governo de José Sócrates hoje ve

reador sem pelouro na Câmara do Porto foi
alvo de escutas e investigado 0 MP diz que
não há indícios de que cometeu crimes mas
mandou fechar as conversações num apenso
que não pode ser consultado

CORRUPÇÃO|PRESCREVE
OS CRIMES DE CORRUPÇÃO E
BRANQUEAMENTO DECAPITAIS
SÓ PRESCREVEM EM 2031O
QUE POSSIBILITARÁQUENESSA
MATÉRIA OS FACTOS SEJAM
APRECIADOS

IRMÃ| PASSOUDADOSPRIVILEGIADOS
Helena Lalanda e Castro usou a sua posição noINEM como responsável pela emergência
médica para dar a conhecer ao irmão os termos de
um concurso público Fê lo para que este utilizasse
a informação em benefício da sociedade ILS de
forma a ficar em posição de vantagem relativamen
te aos seus concorrentes

Viaja comSócrates
paraMoscovo
Em2012 Sócrates não
trabalhava para Lalanda de

Castroe viajou com o pa
trãodaOctapharma e Cu
nhaRibeiro até Moscovo
Seguia também Nelson Pe

reiradoINEM

Abuso de poder
prescreveem2anos

Oscrimes de abuso de

poderefalsificação pres
crevem cm 2021 o que faz
comque dificilmente o

processo transiteemjul
gadoatéessa altura

Jornalista em Londres
para poupar suspeito
FernandoEsteves responsá

velpelo site Polígrafo e jornalis
ta da Sábado até 2017 data

emque Eduardo Dâmaso assu
miu a direção da revista via
jouparaLondres para se encon
trar com La
landa e Cas
tro Diz a acu

sação que o
objetivo foi
acertar estratégias para que
poupasse opatrão daOctaphar
mano livro que estava a escre
ver sobre Sócrates e que esse
encontro foipreviamente com
binado entre Cunha Ribeiro e

Pedro Coelho dos Santos que
fazia a comunicação do INEM e
daARS

Na acusação lê se tambémque
a empresa Alter Ego da qual
Fernando Esteves e Pedro Coe

lho dos Santos
eram sóciose

quefaziaaco
municaçãodaOctapharmae

deLalanda e Castro

Contactadopelo CM Fernan
do Esteves recusou comentar o

caso Pedro Coelho dos Santos
por seu turno foi arrolado
como testemunha pelo MP
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