
BPN Ministério Público
mantém acusações
contra Oliveira e Costa

Alegações finais no julgamento do processo principal
começaram ontem MP pediu absolvição de um arguido

PEDRO RAINHO

E ao primeiro dia de alegações
finais restam 14 arguidos sobre
os quais o Ministério Público vai
pronunciar se na próxima ses
são O procurador Jorge Malha
do deixou ontem cair a acusa

ção de burla qualificada que
tinha formalizado contra o 15°
acusado do processo BPN Her
nâni Silva Ferreira Continuam

em julgamento 43 crimes
O Ministério Público concluiu

que a acusação contra o exgerente da sociedade FO Imo
biliária também com ligações
à empresa de cerâmica Labi
cer não tinha fica provada duran
te o julgamento Sobre o geren
te pendiam suspeitas de ter
comercializado ações da Socie
dade Lusa de Negócios SGPS
SLN detentora do BPN com
o propósito de reforçar o con
trolo acionista de Oliveira e Cos

ta Desses negócios teriam resul
tado ganhos de mais de um
milhão de euros para Hernâni
Ferreira mas a complexa ope
ração financeira difícil de pro
var levou o MP a deixar cair

a única acusação por que res
pondia em tribunal
José Oliveira e Costa não este

ve ontem no Palácio da Justi

ça em Lisboa para assistir ao
arranque das longas alegações
do Ministério Público num pro
cesso em que é a principal figu
ra no banco dos réus De resto
o procurador Jorge Malhado
que substituiu Pinto Gomes
responsável inicial pelo proces
so BPN mas que entretanto se
aposentou sublinhou o gran
de poder pessoal centrado em
José Oliveira e Costa na inves

tigação à gestão da instituição
bancária

Jorge Malhado percorreu a
história do banco e começou a
relembrar a estratégia alega
damente montada pelo seu prin
cipal responsável para desviar
fundos do banco e simular con

tas Ao todo segundo a acusa
ção o BPN terá recorrido a cer
ca de 100 sociedades sediadas

em paraísos fiscais para escon
der dinheiro comprar ações da
antiga Sociedade Lusa de Negó
cios e apagar o rasto do dinhei
ro O Banco Insular de Cabo
Verde terá também sido usado

nessas operações
Mas Oliveira e Costa não foi

ausência única na sessão de

ontem Além do ex responsável
do BPN atualmente com 81 anos
outros dez arguidos faltaram
Apenas estiveram presentes três
dos 14 acusados Ricardo Oli

veira empresário do ramo imo
biliário e acusado dos crimes
de burla qualificada e falsifica
ção de documentos Leonel
Mateus ex gestor da Plafin uma
sociedade que seria responsá
vel pela criação de sociedades
offshore acusado de abuso de
confiança burla qualificada fal
sificação de documentos e infi
delidade e o advogado Baião
Nascimento que responde no
processo por abuso de confian
ça e fraude fiscal
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