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EDITAL
Eleições Triénio 2022-2024

Na qualidade de Presidente da Comissão Eleitoral, enquanto 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos 
Farmacêuticos, marco eleições para os Órgãos Nacionais e 
Regionais da Ordem dos Farmacêuticos para o dia 5 de fevereiro 
de 2022, nos termos do artigo 7.º, n.º 5 do Regulamento Eleitoral 
e Referendário da Ordem dos Farmacêuticos.
Mais determino que a afixação dos cadernos eleitorais na sede 
nacional provisória da Ordem, em cada uma das sedes das 
secções e delegações regionais, e ainda na área privada do 
membro na página eletrónica da Ordem deverá ser concretizada 
até ao próximo dia 3 de dezembro de 2021, tudo em conformidade 
com o disposto nos artigos 7.º, n.º 5, e 9.º do mencionado 
Regulamento.
Mais se faz saber que os membros inscritos na Ordem poderão 
reclamar para a Comissão Eleitoral até 13 de dezembro de 
2021 da sua não inscrição naqueles cadernos, bem como da 
eventual irregularidade dos mesmos quanto à inscrição de outros 
membros, de harmonia com o disposto no artigo 10.º, n.º 1, do 
mesmo Regulamento.

Lisboa, 6 de outubro de 2021

O Presidente da Comissão Eleitoral

Dr. Jorge Nunes de Oliveira

Não perca!  
Revista Imobiliário
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Tancos: juiz duvida que Azeredo não tenha 
sabido de como a PJM recuperou as armas

A leitura do acórdão que 
estava prevista para esta 
segunda-feira foi adiada 
para dia 28 deste mês

Ana Dias Cordeiro

O colectivo de juízes que julga o pro-

cesso de Tancos no Tribunal de San-

tarém apresentou aos arguidos uma 

alteração não substancial dos factos 

e, com ela, a leitura do acórdão ini-

cialmente marcada para 11 de Outu-

bro foi adiada para dia 28. 

A alteração é não substancial no 

sentido em que não é susceptível de 

alterar a moldura penal de eventuais 

penas decretadas no caso de uma 

condenação. Mas a nova versão, lida 

como uma condenação anunciada 

para alguns arguidos, encerra, entre 

outros, dois aspectos centrais que o 

julgamento visava esclarecer. O pri-

meiro era saber se os responsáveis da 

Polícia Judiciária Militar (PJM) que 

chegaram até João Paulino, na quali-

dade de informador, souberam, mais 

tarde, que ele teria estado envolvido 

no assalto; se lhe teriam prometido 

uma imunidade em troca da informa-

ção por ele prestada sobre o local 

onde estava escondido o material 

militar e se haveria assim um acordo 

que a todos bene ciaria, como alegou 

o Ministério Público na acusação e o 

juiz de instrução na pronúncia. 

O segundo era perceber se o então 

ministro da Defesa, José Azeredo 

Lopes, teria sido informado, como 

alegou também a acusação, de que o 

material de guerra foi recuperado não 

através de uma informação transmi-

tida numa chamada anónima ctícia 

para o piquete da PJM, mas que essa 

chamada teria sido a forma de justi

car uma ida da PJM ao local recuperar 

o armamento, graças às informações 

prestadas por João Paulino, como 

informador.  

rão, pediu a condenação aos militares 

pelos crimes de favorecimento pes-

soal e falsi cação de documento, no 

pressuposto da existência desse acor-

do que garantia a Paulino sair impune 

do eventual crime do roubo, que mais 

tarde veio a confessar.  

Embora reconhecendo que não foi 

produzida “prova segura” no julga-

mento de que estes arguidos negocia-

ram com Paulino a entrega do mate-

rial em troca da garantia de que este 

não viesse a ser perseguido criminal-

mente, alegou que isso “era o mais 

provável” pela análise que fez da pro-

va produzida em tribunal. Pediu para 

esses militares penas de prisão até 

cinco anos, suspensas na sua execu-

ção, com proibição do exercício de 

funções pelo mesmo período. Já para 

Azeredo Lopes pediu a absolvição, 

porque embora estivesse convicto de 

que o então ministro saberia de algo, 

não saberia de nada que implicasse 

uma responsabilização penal.

cê-lo de que dizem a verdade. Tanto 

os militares da PJM e da GNR desmen-

tem ter existido um qualquer pacto 

de silêncio mantido com João Pauli-

no, como o ex-ministro e professor 

universitário, Azeredo Lopes, sempre 

negou ter sido informado da forma 

como os militares souberam da loca-

lização do material de Tancos três 

meses depois num terreno na Cha-

musca. 

Há entre os advogados de defesa 

deste processo aqueles que ainda não 

decidiram se vão requerer novas dili-

gências, há os que apostam já num 

recurso pós-sentença, e ainda um ou 

outro para quem não há dúvida de 

que os seus clientes terão de ser de 

novo ouvidos, como disse ao PÚBLI-

CO Luís Cruz Campos, advogado do 

sargento da GNR e amigo de Paulino, 

Bruno Ataíde, e como disse ao Expres-

so Ricardo Sá Fernandes, advogado 

do major da PJM, Vasco Brazão. 

O procurador Manuel Nunes Fer-

O Ministério 
Público pediu 
a absolvição 
de Azeredo 
Lopes durante 
as alegações 
finais

O que o colectivo de juízes interpre-

ta como factos que “poderão resultar 

como eventualmente provados” é 

que Azeredo Lopes foi informado, 

embora não antecipadamente, de 

que a recuperação do material foi 

possível porque existiu uma investi-

gação policial de vários meses, e que 

esses investigadores souberam pouco 

tempo antes da recuperação do mate-

rial que o informador João Paulino 

estaria envolvido no assalto.  

Os advogados de defesa têm 10 dias 

para requerer novas diligências e con-

trapor a esta versão ligeiramente alte-

rada pelo juiz Nelson Barra, e conven-
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