
BE insiste em
queixa crime
sobreMachete

SofiaRodrigues
OBloco de Esquerda vai levar a vo
tos amanhã uma proposta para que
o Parlamento envie para oMinisté
rio Público as declaraçõesprestadas
porRuiMachete sobre a sua ligação
aoBPN Éuma tentativa de vincular
amaioria PSD CDSà decisão de on
tem de inviabilizar a participação do
caso às autoridades judiciais
Na conferênciade líderes amaio

ria PSD CDS travou a queixa mas
ficou sozinha PCP e PS ficaram ao
lado do BE
Emcausa está a garantia dada por

RuiMachete em2008 emcarta en
viada ao líder do BE de que não ti
nha acções da SLN dona do BPN
A carta foi distribuída na comissão
de inquérito sobre o caso que en
tão decorria e na qual o social de
mocrata prestou declarações Mas
nenhum deputado lhe perguntou
se era ou não detentor de acções
da SLN

Opróprioveio recentemente con
firmar que tinha acções daquela so
ciedade e classificou a situação co
mo uma incorrecção factual Mas
o facto de não ter falado sobre isso
na comissão de inquérito sustenta
a maioria não é grave Machete
não faltouàverdade na comissão de
inquérito enviou uma carta antes
para a comissão e não foi alvo de
perguntassobre as acções da SLN
disse aos jornalistas LuísMontene
gro líder da bancada do PSD consi
derando que não se justificava ins
trumentalizar o Parlamento como
pretendia o Bloco
Pedro Filipe Soares líder da ban

cada bloquista considerou que a
posição assumida pela maioria é
uma tentativa de silenciar a Assem
bleia Já no período de declarações
políticas o coordenador bloquista
acusou o PSDeoCDS de proteger
um membro do Governo A men
tira não é crime se pintada de cor
de laranja reforçou João Semedo
Pelo CDS João Almeida contra ata
couoBloco acusandoa bancada de
querer fazer um número político
contornando os termos do caso em
concreto
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