
CONSOANTE MUDA

Requisitório ao regime

A 
história do burlão que 

pensava poder ajudar o 

país não pode, de modo 

nenhum, enterrar a 

história dos burlões que 

só ajudaram a enterrar o 

país. Pois a verdadeira história, 

de que todos deveríamos estar 

a falar, é a da reportagem que o 

jornalista Pedro Coelho fez para a 

SIC sobre o “caso BPN”.

Num país em que se discute 

como cortar quatro mil milhões de 

euros — nos hospitais, nas escolas, 

nas pensões —, é imoral a distração 

dos cinco a sete mil milhões de 

euros que nos pode custar a fraude 

do BPN, e os mais de três mil 

milhões que já nos custou.

Já conhecíamos o retrato de 

um banco roubado por dentro 

num carrossel de compra e 

recompra das suas próprias 

ações através de uma rede de 

empresas sedeadas em paraísos 

fi scais. A reportagem de Pedro 

Coelho junta nomes e caras a 

essa descrição abstrata. Claro, o 

próprio José Oliveira e Costa fez 

empréstimos a si mesmo no valor 

de 15 milhões de euros. A sua fi lha 

Iolanda recebeu 3,4 milhões de 

euros. O seu braço direito, Luís 

Caprichoso, recebeu quase um 

Rui Tavares

milhão de euros. Mas isto ainda 

não é nada.

Uma empresa de Duarte Lima 

recebeu 49 milhões de euros. 

Outro ex-dirigente do PSD, Arlindo 

Carvalho, junto com um do PS, 

José Neto, receberam, no seu 

conjunto, pelo menos 75 milhões 

de euros. Outro do PSD, Joaquim 

Coimbra, recebeu 11 milhões. 

Almerindo Duarte, dono de uma 

empresa chamada Transiberica, 

recebeu 23 milhões. Um homem 

do futebol, Aprígio Santos, recebeu 

140 milhões. Uma empresa de 

cimentos do pelouro de Dias 

Loureiro recebeu 90 milhões.

Isto é dinheiro perdido, que 

acabaremos nós a pagar. Só em 

juros pagaremos todos os anos 

200 milhões de euros, até 2020, 

por um empréstimo de três mil 

milhões e meio que foi realizado 

para tapar este buraco. Que não 

foi feito por um asteróide vindo 

do espaço. Foi feito por esta gente, 

por esta cultura de promiscuidade, 

pela incúria de uma classe 

dominante, em Portugal.

N
a dor de alma que é ver 

este país cheio de gente 

a quem é denegado o 

emprego, o dinheiro para 

os estudos, os planos para 

o futuro, e o próprio país 

para fazer a vida, não podemos 

esquecer-nos deste retrato.

Houve sobre este caso duas 

comissões parlamentares, levadas 

bastante a sério por vários 

deputados. E estão em curso 

investigações e processos judiciais. 

Terão meios sufi cientes? São elas a 

melhor hipótese de recuperarmos 

algum do dinheiro perdido.

A questão é saber qual a 

sequência real deste caso 

para o país. Em princípio, não 

deveríamos ser os mesmos 

depois do caso BPN. Na prática, 

o julgamento político deste caso 

nunca foi cabalmente feito.

Que pensava esta gente? Que 

pensavam eles, quando lhes era 

proposto um negócio de compra 

e recompra de ações que só 

poderia cheirar a esturro? Até o 

Presidente da República fez esse 

negócio. Nunca tivemos direito 

a uma explicação séria: o que 

sentiu? Lembrou-se do país no 

momento em que fez o negócio?

E os outros? Como aceitaram 

dezenas e centenas de milhões 

de euros, em troca de nada, 

gente que foi ministro, deputado, 

conselheiro de Estado? Porque só 

os usaram em negócios fajutos?

Que meio de negócios é este? 

Que cultura política é esta?

Esta é a minha última crónica 

do ano (e interromperei agora 

por um mês) e quis terminar com 

estas perguntas. O calendário 

passará por nós, mas Portugal 

não avançará, enquanto não lhes 

responder.

Historiador e eurodeputado.
Devido a um erro (já emendado), 
esta crónica, publicada no dia 
26 de Dezembro, é republicada 
hoje a pedido do autor
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“Para ganhar um Ano Novo/ que mereça este nome,/ você, meu caro, tem de merecê-lo” 
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), poeta brasileiro
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Organização oferece três 
quilos de ouro a quem matar 
representante no Iémen p20

Proibição de adopção pelos 
EUA afecta centenas de 
órfãos ou abandonados p19

PSI-20 esteve a perder 20% 
mas acabou por recuperar 
no segundo semestre p16/17

Al-Qaeda paga 
em ouro morte de 
embaixador dos EUA

Putin tira esperança 
a centenas de 
crianças russas

Volume de negócios 
cai, mas bolsa fecha 
ano a ganhar 3%

Joker
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SOBE E DESCE

Frank Lampard

Lampard faz parte 
daquela classe de 
jogadores que qualquer 

adepto gostaria de ver na 
sua equipa. É determinado, 
elegante, inteligente 
e tanto se bate 
pela raça como 
pela técnica. Ao 
dim de 12 anos 
no Chelsea, 
a imprensa 
começou a augurar 
a sua dispensa. Mas, ontem, no 
jogo frente ao Everton, Lampard 
mostrou que além de todos os 
talentos descritos tem mais um: 
o da longevidade. (Pág. 34)

Leal da Costa

Ao alertar os cidadãos 
para a necessidade 
de prevenirem 

doenças para se preservar a 
sustentabilidade do SNS, o 
secretário de Estado da Saúde 
tentou talvez repetir o teor das 
mensagens do Estado contra 

o alcoolismo ou o tabagismo. 
O problema é a forma como 
o disse e o momento que 

escolheu para o dizer. Uma 
doença, mesmo o tabagismo, 
é uma doença. Sofre-se com 
ela e nem sempre se pode 

evitar. (Pág. 7) 

Barreto Xavier

Bem pode o secretário 
de Estado da Cultura 
dar voltas ao texto que 

os cidadãos não duvidam que o 
Estado faltou à palavra no dossier 
da Casa da Música. Mais do que 
o corte de 30%, o que ontem 
mobilizou o protesto no Porto foi 
a convicção de que o 
Governo disse uma 
coisa e fez outra. E 
um Governo sem 
palavra serve para 
quê? (Pág.  23)

EDIÇÃO DE DIA 1 E NOVO PREÇO À SEMANA

Como é tradição, o PÚBLICO não 

estará nas bancas no feriado do 

Ano Novo. Os leitores poderão 

aceder aos acontecimentos mais 

relevantes da actualidade nacional 

na sua edição online. O jornal 

impresso regressará no dia 2 

com um novo preço para as suas 

edições entre segunda e quinta-

feira: 1,10€. Uma actualização 

que acontece pela primeira vez 

desde Janeiro de 2009 e que se 

justifi ca pelo aumento acumulado 

dos custos de produção. O preço 

das edições de fi m-de-semana não 

sofrerá qualquer actualização, 

mantendo-se em 1,60€. O 

PÚBLICO deseja a todos os seus 

leitores e anunciantes um bom ano 

de 2013. 

Prémios de Reis Até 6 de Janeiro, venha às Lojas Público e ganhe prémios fantásticos.
Celebre o Dia de Reis e por cada compra a partir de 5€, habilite-se a ganhar colecções completas,

prémios sortidos ou vales de compras.Lojas Público
Loja Público Diogo Cão, Alcântara | Loja Público Colombo


