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JustiçasemrastodedoismilmilhõesdaPT NEGÓCIO
O Investigadores
só encontraram

5 5 mil milhões de
euros nas contas da PT
RECIBOS O DCIAP

pediu esclarecimentos
e comprovativos de
todos os pagamentos
feitos pela Telefónica
DÉBORACARVALHO

ODepartamento Centralde Investigação e Ação
Penal DCIAP quer ter

acesso aos recibos de todos os

pagamentos que foram feitos à
PortugalTelecomno âmbito da
vendadaparticipação naVivo à
Telefónica em2010 por 7 5 mil
milhões de euros Isto porque
não foram encontrados com

provativos do recebimento de
dois milmilhões de euros

Os investigadores da operação
Marquês passaram apente fino
os extratos bancários da conta

titulada pela PTMóveis Serviços
de Telecomunicações SGPS
mas só detetaram dois recebi

mentos com origem na Telefó
nica 4 5 milmilhões de euros a
27 de setembro de 2010 e mil
milhões de euros a 31 de de
zembro de 2010 Os dados ban

cáriosmostram apenas aentra
da de 5 5 mil milhões de euros
Perante isto o procurador Ro
sário Teixeira que lidera o in
quérito que investiga José Só
crates pediu esclarecimentos à
PT e os comprovativos do rece
bimento da restante verba dois
milmilhões de euros

Os negócios ruinosos da PT
chumbo da OPA da Sonae em
2007 e avenda daVivo àTelefó
nicae acompradaOi em2010
são um dos núcleos centrais da

investigação que envolve além
de Sócrates Henrique Granadei

ro ex presidente da PT e Zeinal
Bava ex administradordaPT
Para Henrique Granadeiro a

venda daVivo foi amaior ope
ração financeira da história de
Portugal Ricardo Salgado ex
líder do Grupo Espírito Santo
GES e do Banco Espírito Santo
e acionista de referência da PT
terá subornado Zeinal Bava e

HenriqueGranadeiro em troca
de decisões favoráveis para o
GES Salgado é tambéminvesti
gado nos inquéritos Monte
Branco e universo GES

Bava e Granadeiro receberam 49 milhões
de euros para favorecer Dono Disto Tudo
Ricardo Salgado é encara

do pelo Ministério Público
como o agente corruptor de
José Sócrates como primei
ro ministro e de Zeinal Ba
va e Henrique Granadeiro
enquanto administradores
da Portugal Telecom Para
defender os interesses do

Grupo Espírito Santo GES
como acionista da PT no
caso da OPA da Sonae sobre

a PT e na venda daVivo e

compra da Oi Salgado en
tão líder do Banco Espírito
Santo e do GES terá de
acordo com os investigado
res da operação Marquês
subornado Sócrates Bava e
Granadeiro O GES terá pago
29 milhões de euros a Sócra
tes e 49 milhões de euros

a Zeinal Bava e Henrique
Granadeiro

RERT |BAVAESCONDEU 115MILHÕES

Zeinal Bava escondeu do Fisco mais de11 5 milhões de euros Em maio de 2012
o gestor aderiu ao Regime Excecional de Re
gularização Tributária RERT III no qual de
clarou deter no estrangeiro aquela verba no
final de 2010 Por ter aderido a este perdão
fiscal Bava pagou uma taxa de IRS de 7 5
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DCIAP| ACUSAÇÃOQUASEPRONTA

Aprocuradora geral da República JoanaMarques Vidal quer que a equipa da ope
ração Marquês faça um ponto de situação so
bre o despacho final 45 dias antes do fim do
prazo 20 de novembroO DCIAP tem a acusa
ção praticamente pronta sabe o CM que já
conta com mais de mil páginas escritas

ACORDO |BRASIL INVESTIGA LUVASDAPT

As autoridades brasileiras reabriram a investigação sebre um alegado suborno da PT ao
ex presidente brasileiro Lula da Silva A investiga
ção começou em 2013 quando o publicitário Mar
cos Valério envolvido no escândalo Mensalão fez
um acordo com a Justiça e relatou uma negociação
ocorrida em 2015 entre a operadora e Lula

Vira youtuber para
se defender na net
Oantigoprimeiro mi
nistro jápublicou seis ví
deos noYouTube para cri
ticar a tese doMinistério
Público naoperaçãoMar
quês Para Sócrates tudo
em legítima defesa e em
nome da verdade

Indica número da
conta para luvas

No interrogatório a Só
crates o MP adiantou que
emabril de 2008 o antigo
governante fezchegar a
Salgado o número da conta
no banco suíço UBS para a
qual deveria transferir mi
lhões em luvas

PT no Brasil em 1998
A entrada da Portugal Telecom
no mercado brasileiro remonta
a 1998 ano em que comprou a
maior operadora móvel brasilei
ra a Telesp CelularOnegócio
já aconteceu em parceria com a
espanhola Telefónica Este foi o
primeiro passo para a criação
da Vivo

Estado vetou negócio
Apesar de a maioria dos acio
nistas da PT presentes 74
ter votado a favor da oferta da
Telefónica que na véspera da
assembleia geral voltou a au
mentar o valor da proposta o
Estado optou por usar a golden
share para vetar o negócio A PT
usou parte do encaixe 7 5 mil
milhões para entrar no capital
da Oi por 3 75 mil milhões

Entrada da PT na Oi
Ofuturo viria a dar lugar ao

anúncio no dia 2 de outubro de
2013 da fusão entre a PT e a Oi
Este processo que iria levar ao
nascimento de um operador de
telecomunicações de raiz lusó
fona líder estaria concluído no
primeiro semestre de 2014 Po
rém sofreu várias alterações
pelo caminho

Galamba avisa
Sócrates sobre
a investigação

Fala com o JS Há sururus de
que vai ser feita qualquer coisa
contra ele muito rapidamente
Se souber de algo aviso Foi
este o SMS que João Galamba
deputado so
cialista rece
beu no tele
móvele enca

minhou para
José Sócrates A mensagem foi
enviada em outubro de 2014
um mês antes de o antigo pri
meiro ministro ser detido no

aeroporto de Lisboa a 23 de no
vembro de 2014

Segundoojornal Sol Galam
ba foi avisado por alguém pró
ximo do governo de Passos
Coelho de que estaria emcurso
uma investigação contra o anti
gogovernante Perante o aviso
Sócrates quis saber se a fonte
era fidedigna Galamba esclare
ceu que se tratava de umamigo
que apesar de não estar no go
verno é de umpartido do go
verno e temmuitos amigos no
governo Galamba acrescen
tou ainda que a pessoa é do
partido mais pequeno refe
rindo se ao CDS PP

Este foi o segundo aviso Três
meses antes emjulhode2014 a
revista Sábado noticiou que
Sócratespoderia vir a ser detido
para interrogatório no âmbito

da operaçãoMonte

Branco A notícia foi desmentidapela
procuradoria Geral da República
mas tinhaumabase verdadeira
Sócrates viria a ser detido não
naoperaçãoMonteBranco mas
na operação Marquês

Marquês suspeita
de seis crimes
José Sócrates é suspeito

na operaçãoMarquês da
alegadaprática de seis cri
mes corrupção fraude fis
cal branqueamento de ca
pitais recebimento inde
vido de vantagem tráfico
de influências e falsificação
de documento O inquérito
teve início em 2013
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