
Costa convidou PGRpara
reunião no Largo do Rato
antes das eleições
Justiça Órgão que representa a investigação criminal recusou por não
ser adequado dirigir se à sede de umpartido durante a campanha

FILIPA AMBRÓSIO DE SOUSA

Decorria o período depré campa
nhaeleitoral quando aProcurado
ria Geral daRepública recebeuum
convite deAntónio Costa para uma
reunião no Largo do Rato sede do
Partido Socialista PS emLisboa
JoanaMarquesVidal recusou uma
vez que ao Ministério Público não
cabe participar em reuniões par
tidárias Mas aceitou receber Cos

ta em audiência sublinhando que
estava disponível para fazer o mes
mo por qualquer candidatura
O encontro nunca aconteceu

Fonte oficial deAntónio Costa ex

plicou ao DN que o encontro servi
ria à imagem de uma série de ou
tras reuniões pedidas pelo líder
socialista com parceiros de áreas
como a saúde a educação o am
biente para debater a proposta de
Orçamento para 2016 Algumas
dessas reuniões chegaram a acon
tecer mas JoanaMarquesVidal e os

restantes membros do Conselho

Superior do Ministério Público
CSMP recusaram o convite que
foi entretanto dirigido a outros re
presentantes da área da Justiça
Acaboupor serproposta umadata
mas que depois com a recusa do
Conselho não se concretizou

Enviado o convite a 17 de setem

bro o líder socialistapropunhaque
o encontro acontecesse no dia 24
dez dias antes das eleições

Na ata do plenário do Conselho
Superior do Ministério Público de
22 de setembro ficam claras as ra

zões da recusa de JoanaMarques

Vidal O estatuto legal e éticodeontológico doMinistério Públi
co não configura como possível e
adequada a participação de repre
sentantes em reuniões de natureza
partidária designadamente em
período de campanha eleitoral
Ainda assim JoanaMarquesVidal e
os restantesmembros do Conselho

Superior doMinistério Público ór
gão que fiscaliza e supervisiona a

atuação dosmagistrados doMP fi
zeramumacontraproposta Reco
nhecendo a relevância para o Mi
nistério Público damatéria referen
ciada no convite a PGRmanifesta
toda a disponibilidade para receber
emaudiência a candidatura do Par
tido Socialista a realizar nesta Pro
curadoria Geral daRepública em
data a combinar lê se no docu
mento a que o DN teve acesso
Como o fará relativamente a qual
quer outra candidatura às eleições
legislativas que o solicite Até hoje
não houve respostapara agendar o
encontro

Ideia discutir o Orçamento
ODN contactou fonte oficial do ga
binete de Joana MarquesVidal
uma das principais figuras do Esta
do que confirmou o convite e a
sua recusa e adiantou que o tema
proposto porAntónio Costa paraa
reunião seria a discussão de ques
tões para os próximos seis meses
na área dajustiça e a disponibilida

de orçamental No dia 17 de se
tembro a candidatura do PS às
eleições legislativas endereçou à
Procuradoria Geral daRepública
e ou ao Conselho Superior do Mi
nistério Público um convite para
uma reunião de trabalho a realizar
no dia 24 de setembro na sede na
cional do Partido Socialista Reu

nião essa comvista à definição das
prioridades para os primeiros seis
meses de um futuro governo e so
bre as respetivas incidências orça
mentais para o ano de2016 na área
dajustiça confirmou o gabinete

Pedido causou estranheza

O DN sabe que o pedido da reu
nião do líder socialista à Procura

doria Geral da República não foi
caso isolado O Sindicato dos Ma

gistrados doMinistério Público e a
Associação Sindical dos Juízes Por
tugueses receberam convite idên
tico Este tipo de sugestão a um ór
gão que tutela a atividade dos ma
gistrados do Ministério Público é
estranho ou pelo menos pouco
comum ainda para mais sendo
uma reunião marcada na sede do

partido disse ao DN fonte do Mi
nistério Público Para a fonte da
Procuradoria o convite é inédito
sobretudo porque o órgão que tu
tela os magistrados não está dis
ponível para receber recados do
poder político

Arazão do pedido causou ainda
mais estranheza segundo amesma
fonte umavez que o próprio Con
selho Superior doMinistério Públi
co é composto também por ele
mentos nomeadospelaAssembleia

daRepúblicaquejá dirão aquilo de
que ajustiça precisa para os próxi
mos seis meses
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