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INVESTIGAÇÃO AO ANTIGO MINISTRO DA ECONOMIA

GRANADEIRO
DENUNCIA
JANTARES
COM PINHO

DIANA RAMOS

Osprocuradores doMinistério Público no caso EDP

pediramajuda à investi
gação do processo BES GES
para reunir dados de agendas e
emails sobre almoços e jantares
entre o antigoministro da Eco
nomia Manuel Pinho Ricar
do Salgado ex presidente do
BES e o presidente da EDP
AntónioMexia O pedido surge
depois de o antigo chairman da
PT Henrique Granadeiro ter
denunciado na operaçãoMar
quês a existência de umjantar
em casa de Pinho que juntou
também à mesa o antigo pri
meiro ministro José Sócrates

Numdespacho de 10 de abril
o procurador Casimiro Nunes

solicita aos colegas que investi
gam a falência do grupo BES
que se pesquise e remeta aos
autos elementos de prova
segmentos de agendas infor
mação e documentação de
eventuais reuniões encontros
e almoços e jantares de Ricardo

Salgado e Henrique Granadei
ro com os arguidos Manuel Pi
nho e ou António Mexia O
procurador adianta ser do seu
conhecimento funcional

que no interrogatório de 24 de
fevereiro de 2017 no processo
Marquês Henrique Grana

deiro referiu que foi convidado
para um jantar em casa do ar
guido Manuel Pinho no qual
esteve presente o ex primei
ro ministro José Sócrates
Osprocuradores têmelemen

tos que indicam que entre ou
tubro de 2006 ejunho de 2012
quando exerceu funções demi
nistro da Economia Manuel
Pinho recebeu 14 963 euros
mensais através do saco azul
do BES GES comvista abene
ficiar esses grupos empresariais
e a EDP A investigação tenta
agora relacionar tais benefí
cios a encontros entre os ar
guidos que permitissem fixar
tais regarias

Sem rendimentos
de trabalho entre
2013 e 2015
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USOU NOMEDECOSTAEM NEGÓCIOS
MAS INSULTAVA OEM PRIVADO
GUERRAINTERNA S Apoiou o contra Seguro mas não gostou que não defendesse Salgado LIVRO ©Cerimóniaaumenta
TÂNIA LARANJO

Acrónica de uma morte
anunciada Uma amizade
feita de interesses e troca

de favores José Sócrates e An

tónio Costa que chegaram a
andar de braço dado no Gover
no separaram se após a inves
tigação a Sócrates ser conheci
da E o ex primeiro ministro
nunca lhe perdoou a traição
Porra omerdas do Costa tam
bém O merdas do Costa tam

bémestácheio de ciúmes di
zia Sócrates indignado ao so
cialista Renato Sampaio Fala
vamdo livro que Sócrates tinha
lançado depois de António

Costa não se ter sentado na pri
meira filapara assistir à cerimó
nia Sócrates não gostou e ao
amigo que lhe alimentavaoblog
comentou O Costa é outro

merdas e inventa depois des
culpas porra Tinha lá o seu lu
gar àfrente foram nobuscar
queixava se o ex governante
Nas mesmas escutas do pro

cessoMarquês que já sãopúbli
cas Costa passa de merdas a
melhor amigo Para opróximo
ano vai ser primeiro ministro
Foi meu número dois é muito
meu amigo dizia Sócrates a
Temir Porras então secretário
executivo do fundo de desen

volvimento daVenezuela para
o convencer apagar uma dívida
ao Grupo Lena Vai ser muito
bom muito bom garantia
ainda referindo se ao que
achava ser inevitável Costaga
nhar o Governo

A subida de Costa a número

umnão teve depois o efeito es
perado Sócrates que nas escu
tas se percebe que contestou
António José Seguro ficou des
contente com a prestação do

homemque tinha sido o seunú
mero dois Não tenho novida
des do Costa Éumtipo calculis
ta Não sei o que é que ele está a
fazer queixava se José Sócra
tes aManuelPinho noutra con

versa desta vez já sobre aprisão
de Ricardo Salgado Sócrates
estava indignado comaposição
do governante que parecia se
guir a linha de Pacheco Pereira
Dizia que Costa era ridículo
por exigir explicações a Salga
do Ele não está acusado de
nada Ele temé de se defender
concluía
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É um momento
triste na
história do PS
João Soares que sempre

defendeuSócrates disse
ontem que este é ummo
mento triste na história do

PS Ver partir por aban
dono um anterior secretá
rio geral é qualquer coisa
que amim pessoalmente
me dá uma grande tristeza
Agora há tambémques
tões de natureza que têm
que ver comos princípios
da ética republicana que
têmde ser consideradas

nestamatéria disse

Apagar incêndios
com gasolina

A deputada do PS Isabel
Santos escreveu ontem no

Facebook que não se apa
gam incêndios comgasoli
na O PS necessita de se

renidade para enfrentar o
congresso que se avizinha
escreveu Sócrates émeu

amigo e camarada e sempre
recusarei linchamentos em

praçapública concluiu

Costa surpreendido
com decisão de Sócrates

O primeiro ministro Antó
nio Costa disse se ontem sur
preendido com a decisão de
José Sócrates de se desfiliar do
PS No Canadá onde cumpria
uma visita oficial o chefe de
Governo e secretário geral do
partido disse que respeita a
decisão de Sócrates

É umadecisão pessoal de Jo
sé Sócrates que tenho obvia
mente de respeitar mas fico
surpreendido porque não há
qualquer tipo de mudança da
posição da direção do PS sobre
aquilo que escrupulosamente
temos dito desde o início sepa
ração entre aquilo que é da Jus
tiça e aquilo que é da política
disse Costa em Toronto

As declarações de António
Costa que no dia anterior tam
bém no Canadá tinha dito que
se essas ilegalidades se vierem

a confirmar serão certamente
uma desonra para a nossa de
mocracia terão espoletado a
decisão de Sócrates

Um líder do partido obvia
mente nunca pode ficar feliz
quando um qualquer seu mili
tante deixa as fileiras para mais
alguémque foi secretário geral
Agora é uma decisão pessoal
dele e tenho de a respeitar

disse oprimeiro ministro
Costa não foi o único a criticar

Sócrates e Manuel Pinho que
envolveram o nome do PS em

casos que se arrastamna Justi
ça TambémCarlos César pre
sidente do partido e João Ga
lamba porta voz afirmaram
que se sentiam envergonhados
com os processos em causa
Caso se ouça o que foi dito ve
rificar se á que nenhum disse
isso contrapôs o secretário
geraldoPS
Os socialistas reúnem se em

congresso nos dias 25 26 e 27
destemês naBatalha O caso da
desfiliação de Sócrates acabará
pormarcar os trabalhos do fim
de semana B C F

Ana Gomes defende que saída
do PS é estratégia de vitimização
A eurodeputada do PS Ana

Gomes defendeu ontem que a
decisão de Sócrates de sair do
partido está emUnha com a
estratégia que tem seguido
defender se de acusações
graves tentandovitimizar
se Ao CM a socialista dis

se que o partido deve refletir
sobre os casos de corrupção
que o atingirampara garantir

que não volta a ser instru
mentalizado por indivíduos
como Sócrates que temuma
agendapessoal de enriqueci
mento AnaGomes foiapri
meira a insurgir se contraa
postura do PS face às suspeitas
de corrupção O PS nãopode
continuar aesconder a cabeça
nacarapaça da tartaruga es
creveunoTwitter
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