
AnaGomes acusa PS tornou se
instrumento de corruptos
Polémica Eurodeputada quer que no próximo congresso o PS façauma autocrítica por causa
dos casos de Sócrates eManuel Pinho Não pode tingir que não temeste problema terrível
JOÃO PEDRO HENRIQUES

Um imponente silêncio recebeu
ontemno PS o desafio da eurode

putada socialistaAnaGomes para
que o partido aproveite o seupró
ximo congresso nacionalpara es
calpelizar o facto de se ter toma
do emsuaopinião um instrumen
to de corruptos e criminosos

Face às declarações da eurode
putada primeiro numa notano
Twitter e depois emdeclarações ao
DN procurámos reações tantona
direção do partido Ana Catarina
Mendes ou Porfírio Silva como
junto de outraspersonalidades so
cialistas o histórico JoãoCravinho
o eurodeputadoFranciscoAssis e o
deputado Sérgio SousaPinto Em
vão poruma razão não atende
rem ou outra não quereremco
mentar António Costa que on
tem à tarde esteve numainiciativa
do PS emTorres Novas também
não falou do assunto Aexceção foi
ManuelAlegre vercaixa

ParaAnaGomes o PS nãopode
continuar a esconder a cabeçana
carapaçada tartaruga referência à

Tartaruga Foundation nome de
um dos offshoresondeManuel Pi
nhoterárecebidodinheirodoGrupo
Espírito Santo Ouseja o próximo
congresso de 25 a 27 demaio na
Batalha será uma oportunidade
paraescalpelizar como se prestou
a ser instrumento de corruptos e
criminosos E deve o fazer pela
regeneraçãodopróprio PS dapo
lítica e do país

Falando aoDN AnaGomes as
sumiu que a suaafirmação foi feita
obviamente àluz das revelações
das reportagens da SIC sobre José
Sócrates mas também sobre o

que se soubenosúltimosdiasacerca
deManuel Pinho
Embora criticando no caso de

JoséSócrates adivulgaçãopelaSIC
de imagens dos interrogatórios
as fontes da justiça que liberta

ramaquilo praticaramumcrime
a eurodeputada acrescentaque a
verdade é que há substância que
não pode ser iludida Não há dú
vida nenhuma de que o PS se tor
nou instrumento devários indiví

duos corruptos e comumaagenda
de enriquecimento pessoal Por
isso o PS temagorade aproveitar o

próximo congressopara fazeruma
autocrítica umexame crítico para
que isto não volte a acontecer e
destamaneiranão só regenerar se
como influenciar os outros parti
dos avidapolíticanacionale are
generação do país A faltade cré
dito dos partidos está na origem
dosmovimentos populistas naEu
ropa eeunãoquero que isso acon
teça no meu país O PS tem feito
muito trabalho bom designada
mente neste governo e portanto
não pode fingir que não tem este
problematerrível nasuahistória

Salgado arguido
De março de 2005 ajulho de 2009
Manuel Pinho foi ministro daEco

nomia primeiro governo de Só
crates Segundo o Observadore o
Expresso entre outubro de 2006 e
junho de2012 Pinho terá recebido
em quatro offshores suas cerca de
ummilhão de euros do GES E isto
segundo suspeitaoMPparabene
ficiar a EDP e o GES que era acio
nistanaEDP Ricardo Salgado ex
patrãodoGES confirmounasexta
feira que é arguido nesteprocesso
suspeito de corrupção ativa

Alegre discutir sim
mas não no congresso
OPS devepronunciar se
contra aconfusão entrepolí
tica e negócios contra a
capturadoEstadopor inte
resses quenão sãogerais
discutir até caminhospara
evitar que isto aconteça só
quenão o deve fazeremcon
gresso Falando ao DN o his
tórico do PSManuelAlegre
únicapersonalidadedo par
tido que aceitou comentar as
declarações deAnaGomes
disse queareuniãomáxima

do PS nãopode substituir se
aos órgãos dajustiça sobre
tudo paradiscutir casos indi
viduais Mas deve fora desse
enquadramento discutira
tal confusão entre negócios e
política até porque é ela que
estánaorigemdacorrupção
edacrise do sistemapolítico
e dos partidos tradicionais
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