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PROCURADORRELATOUTUDO Investigadores contradizemNoronha
No inquérito à fugade informaçãonoFaceOculta MP e PJ usaramas escutas
comoprovaedizemque são claras Sócrates deua ordempara onegócioPT 7T7
LuísRosa

AS ESCUTAS telefónicas

que envolvem José Sócra
tes deram vontade de rir a

Noronha Nascimento se

gundo disse o próprio pre
sidente do SupremoTribu
naldeJustiçaementrevis
ta recente ao Diário
Económico mas foram

vistas pelos investigadores
do processo Face Oculta
como prova clara
Isso mesmo refere João

Marques Vidal procurador
da República de Aveiro
num despacho de Dezem
bro de 2009 até agora des
conhecido no inquérito en
tão instauradopara apurar
quem tinha avisado os ar
guidos do Face Oculta que
estavam sob escuta

Baseando se nas escutas

todas que ouviu as que
ainda existem e as que fo
ram destruídas que o leva
rama extrair uma certidão

poreventual crimede aten
tado contra o Estado deDi

reito o magistrado rela
ta nesse despacho defor
ma pormenorizada todos
os contactos realizados por
Rui Pedro Soares então
administradordaPT eAr

mando Vara que era vicepresidente do BCP para a
PT comprar aMediaCapi
tal proprietária da TVI
A aquisição seria realiza
da a pedido do então pri
meiro ministro José Só

crates e visaria o controlo
editorial da estação
As suspeitas doMinisté

rio Público MP de Aveiro
levaram à extracção de
uma certidão que foi entre
gueemmãoaPintoMontei
ro em 23 de Junho de 2009
para a abertura de um in
quérito Mas cincomeses
depois o procurador geral
da República arquivou as
suspeitas e promoveujunto
de Noronha Nascimento a

destruição das escutas que
envolviam Sócrates

O despacho deMarques
Vidal que o SOL agora pu
blica foi escrito cerca de

um mês depois de Pinto
Monteiro ter recusado

abrir uma investigação a
Sócrates

A suspeita de fuga de in
formação nasceu de uma
conversa telefónica entre
Rui Pedro Soares e Paulo

Penedos ocorrida a 25 de
Junhode2009 naqual e ao
arrepio de tudo o que am
bos tinham vindo a dizer

desdeMaio o gestor da PT
dizia que o Governo de Só
crates nada sabia sobre o

negócio da TVI Por isso
Marques Vidal elaborou
um longodespacho comple
mentar emDezembro para
explicar por que razão o
MP e a PJ de Aveiro consi

deravamareferidaconver

sa como falsa O objectivo
dos suspeitos testemunhou
mais tardeMarques Vidal
era claro «Plantaruma
conversa para posterior
justificação das suas ac
ções e das acções do pri
meiro ministro»

Sócrates a face oculta

Se Noronha Nascimento

considera como afirmou

nasemanapassadaaoDiá
rio Económico que «as pes
soas se riam» seouvissem

as escutas que envolvemJo
sé Sócrates e que até gosta
ria que as mesmas fossem
divulgadas pois são meras
conversasde amigos opro
curador João Marques Vi
dal tem outra leitura José

Sócrates é a face oculta do

negócio que iria levar a PT
a comprar a TVi
Ao longo do despacho o

magistradoenfatizaos vá
riosmomentos em que se
gundo os telefonemas escu
tados José Sócrates esteve
por trás das decisões cha
ve de todo oprocessonego
ciai Por exemplo diz que
foioentãoprimeirominis

tro que decidiu que a Me
dia Capital seria compra
da directamente pela PT
depois de RuiPedro Soares
ter estudado a hipótese de
o Taguspark em conjunto
com um grupo de investi
dores portugueses reuni
dos pelo BES Investimen
to adquirir a maioria do
capital social daquele gru
po detido pelos espanhóis
da Prisa No seguimento
dessa decisão Sócrates se
gundo Marques Vidal so
licitou a Zeinal Bava que a
PT realizasse a operação
José Sócrates acrescen

ta o magistrado do DIAP
de Aveiro chegou mesmo
a convidar Rui Pedro Soa

res para a direcção daMe
dia Capital durante um
jantar que teve com o en
tão gestor da PT no dia 19
de Junho de 2009 Soares

aceitou o convite que im
plicava contudo a suama
nutenção como adminis
trador executivo da hoi

ding da PT

CompradaCofina
induzida pelo PM

O papel de Armando
Vara ex ministro
socialista e amigo

de José Sócrates nessa ten
tativa de controlo da comu

nicaçãosocialporparte do
Governo é igualmente en
fatizado porMarques Vidal
com pormenores até agora
desconhecidos Segundo o
procurador a hipótese de a
Cofma ser comprada pela
Ongoing proprietária do
Diário Económico foi um
negócio igualmente «indu
zido» pelo primeiro minis
tro sendo Armando Vara
arguido do processo Face

Oculta e então vice presi
dente do BCP um dos seus

operacionais
Marques Vidal relata

que Vara pressionou Pau
lo Fernandes presidente
da Cofina para vender o
grupo proprietário do
Correio da Manhã à On

going de Nuno Vasconce
los Tudo porque Fernan
des estaria numa situa

ção periclitante por culpa
da desvalorização das ac
ções da ZON
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