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ASCENSÃO 
E QUEDA 
DOS ESPÍRITO 
SANTO
Durante vários meses, a Revista 2 tentou perceber como 
se gerou a bola de neve que ninguém conseguiu contro-
lar, mas que acabou por arrasar o segundo maior ban-
co português. Uma actuação imprudente e de suspeita 
de ilicitudes do seu accionista, o GES, contribuiu para o 
fi m de um grupo com quase 150 anos. A comissão de in-
quérito parlamentar à falência vai começar nos próxi-
mos dias, ouvindo dezenas de pessoas. CRISTINA FERREIRA

A 
“detenção” para interrogatório 

neste Verão do ex-presidente do 

BES, Ricardo Salgado, conside-

rado, até então, uma das fi guras 

mais infl uentes da sociedade por-

tuguesa, cabe num fi lme em que a 

realidade parece superar a fi cção. 

Neste enredo, há um pouco de tu-

do: contornos policiais, traições, 

intrigas e muita desorientação. 

Um grupo mergulhado em entropias; uma 

crise económica mais longa do que o expec-

tável; operações ruinosas (por exemplo, ne-

gócios que deram prejuízos, investimentos a 

preços superiores ao valor real dos activos), ou 

de duvidosa legalidade (veículos que podem 

ter servido para ocultar prejuízos); exposição 

descontrolada do BES à fi lial angolana (o BES 

Angola, BESA), com dinheiro a escorrer para 

vários bolsos (5,9 mil milhões de euros que não 

se sabe onde param). A mistura foi explosiva. 

E havia ainda um primo, José Maria Ricciardi, 

que desde cedo se tentou distanciar das irre-

gularidades cometidas no grupo, desafi ando 

a autoridade e a cadeira do chefe do clã que 

se perdeu no mundo do poder.

A história inclui também um psicodrama: 

um procurador a reunir os fi os das várias me-

adas; um Banco de Portugal (BdP) hesitante 

em atacar efi cazmente os problemas que iam 

surgindo; e um governo que para escapar às 

críticas associadas à nacionalização do BPN 

se mostrava desinteresasdo em intervir; e um 

primeiro-ministro e uma ministra das Finanças 

que, ao não actuarem a tempo com as armas 

todas — por não perceberem ou por não quere-

rem perceber —, não evitaram a falência de um 

grupo de expressão internacional ancorado no 

segundo maior banco privado.  

O castelo de cartas desmoronou-se. Mas o 

que levou ao colapso não foi a guerra entre 

primos, as falhas de regulação ou a ausência 

de empenho do executivo. Foram os erros de 

gestão, as irregularidades, a falta de compre-

ensão, por parte de Ricardo Salgado, hoje com 

70 anos, de que o tempo mudara com a crise 

e já não tinha dinheiro para preservar a infl u-

ência. Atrás de si arrastou a maior operadora 

de telecomunicações, com gestores apanha-

dos na rede dos interesses do accionista BES 

e não nos da empresa. É uma história com 

diferentes leituras e muitos protagonistas a 

tentarem fazer passar as suas versões. Que se 

conta pelos detalhes.

Para perceber como se gerou uma bola de ne-

ve que ninguém conseguiu controlar, a Revista 

2 ouviu várias personalidades, coligiu muitos 

dados e consultou múltiplos documentos. E 

todas as informações deste texto têm por base 

testemunhos directos e verifi cáveis recolhidos 

junto de fontes, que aceitaram identifi car-se 

ou não. Ricardo Salgado declinou falar com a 

Revista 2 e não respondeu às questões que lhe 

foram dirigidas por email, por estarem em se-

gredo de justiça. José Maria Ricciardi escusou-

se a ser entrevistado. O Banco de Portugal re-

meteu para declarações públicas onde explica 

que tudo fez para garantir a sustentabilidade 

do sistema fi nanceiro.

FINAL DA DÉCADA DE 1990
A economia cresce, o processo de privatizações 

do sector fi nanceiro chega ao fi m, os mercados 

internacionais revelam dinamismo. Mas o novo 

século irá colocar grandes desafi os: a moeda 

única europeia estava a rolar, a China já não era 

um dragão adormecido, o preço do petróleo 

iniciara uma trajectória de subida imparável. 

E Portugal estava prestes a fi car anémico.  

7 de Junho de 1999. O grupo espanhol Santan-

der anuncia que vai comprar 40% da holding 

seguradora Mundial Confi ança (BPSM/CCP/
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Totta), dominada por António Champalimaud, 

sem ter a autorização prévia do Governo que a 

lei exigia. O ministro das Finanças Sousa Fran-

co acusa o banco espanhol de se ter articulado 

com o industrial “para enganar o Estado por-

tuguês” e veta a operação. 

18 de Junho. O braço-de-ferro entre Sousa 

Franco e Emilio Botín, presidente do Santan-

der, abre espaço a um ataque do BCP, então 

liderado por Jorge Jardim Gonçalves, que lança 

uma OPA sobre o grupo de Champalimaud. Ao 

bater-se pela partilha do espólio do industrial, 

o BCP, que já absorvera o Banco Português do 

Atlântico e o Banco Melo, pretende garantir o 

primeiro lugar do ranking da banca privada. 

Conta-se que o presidente do BES, Ricardo 

Salgado, estava em Lausanne num encontro 

familiar e, ao ser informado, se sentiu mal. O 

passo exige-lhe uma acção. E num contacto 

com Artur Santos Silva, presidente do BPI, 

abordaram uma fusão. 

2000
17 de Janeiro.  Na sala do Hotel Ritz para onde 

entram Ricardo Salgado e Artur Santos Silva, 

o ambiente não é de festa, apenas cordial. A 

concentração bancária pode mudar a confi -

guração do sector. Se vingar, o BES e o BPI 

passarão a deter, respectivamente, 59% e 41% 

do denominado BES.BPI, que será líder.

Em processos de concentração, a tendência 

é irresistível: cada uma das partes pensa que 

pode dominar a outra. O BES confi ava que ia 

amarrar o BPI pois era maior, enquanto o BPI, 

por se julgar mais profi ssional, acreditava que 

ia infl uenciar e condicionar a sua estratégia. 

Quando as equipas dos bancos já estavam no 

terreno a ultimar a fusão, surgiram os primei-

ros equívocos. 

6 de Março. Em declarações ao Diário de No-

tícias, Ricardo Salgado dá a entender que a 

designação “BPI” é para cair: “A marca BPI é 

jovem, não tem a notoriedade do BES.” A frase 

gera mau clima no parceiro. Três dias depois, a 

9 de Março, o vice-presidente do BPI, Fernan-

do Ulrich, reage em entrevista ao PÚBLICO: 

“Não estou disponível para um projecto Espí-

rito Santo. Considero, aliás, que a fusão pode 

trazer muito mais valor para os dois grupos do 

que um projecto apenas Espírito Santo.” Mas 

uma família como a Espírito Santo difi cilmente 

aceitaria acrescentar outro nome ao seu. En-

tão, numa segunda ronda negocial, Salgado e 

Santos Silva acordam dar mais poder ao BPI, 

o que não vai ser aceite pelo Grupo Espírito 

Santo (GES).

26 de Março. Um domingo. A família Espírito 

Santo foi sempre uma estrutura de aritmética 

difícil e o seu conselho superior, que reúne os 

cinco ramos, uma caixa negra. Salgado é adep-

to da fusão, mas terá o poder absoluto? Com a 

entrada de investidores, como o Banco Itaú e 

o La Caixa, no universo do GES, os primos dei-

xavam de ser dominantes. Há outra questão: o 

estilo de governação teria de mudar. O que, na 

prática, se traduzirá, entre muitas outras coi-

sas, na alteração do esquema remuneratório 

generoso (dividendos e salários) que protege 

os membros Espírito Santo. No dia seguinte, 

Salgado, indicado para ser o CEO, telefona a 

Santos Silva (que colocava reticências à con-

centração), que fi caria chairman, e diz-lhe: o 

BES não assina o acordo.

Na opinião do ex-ministro das Finanças Edu-

ardo Catroga, colega de Salgado na Faculdade 

de Economia do Quelhas, em Lisboa, a aproxi-

mação do BES ao BPI “não só visava contrariar 

o peso crescente do BCP, mas também libertar 

o banco e os negócios da pressão da família e 

da dependência dos seus interesses”. Na altu-

ra, diz, “já era possível detectar defi ciências no 

modelo de governação, pela escolha dinástica M
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do chairman do GES [António Ricciardi, ho-

je com 90 anos], que é quem deve represen-

tar o equilíbrio do poder”. Por isso, o actual 

chairman da EDP (Catroga) defende que “não 

é possível compreender o que se passou sem 

olhar a dois factores estruturais”: o facto de o 

GES “ter renascido no estrangeiro” depois do 

25 de Abril, “associado à credibilidade do no-

me”, e ter-se endividado para comprar o BES 

e a Tranquilidade. Trinta anos depois, o peso 

da dívida continuará a persegui-los.

Foi a partir de 2000 que Salgado iniciou uma 

estratégia tentacular junto do poder político 

e económico? Catroga responde: “Essa visão 

é redutora. Não passa de um feeling.” Mas a 

verdade é que esse foi o ano que marcou a 

ascensão do banqueiro. E também o fi m de 

um grupo com quase 150 anos.

29 de Março. Para ganhar quota de mercado 

e esgotada a via da fusão, o banqueiro tem 

agora pela frente um caminho estreito: o cres-

cimento orgânico. O que exige mudanças nas 

estruturas de governação do BES, que passam 

a integrar uma maioria de gestores e directores 

independentes recrutados fora da família. Data 

da época a criação de um gabinete de imprensa 

que vai ser muito útil para a afi rmação pesso-

al do banqueiro. Nos anos seguintes, Salgado 

conquistará crescentemente uma aura de infa-

libilidade que o tornará uma fi gura dominante 

na sociedade portuguesa. O estilo de exercício 

do poder ajuda: raramente levanta a voz; os 

nãos são em regra suaves. E ainda por cima 

apresentar-se-á com “êxito”.  

Verão de 2000. Remonta a Agosto o primeiro 

grande confronto com Pedro Queiroz Pereira 

(P.Q.P.), presidente da Semapa. O industrial é 

accionista do GES e lança uma oferta pública 

de aquisição (OPA) sobre a Cimpor e, em vez de 

procurar fi nanciamento junto do BESI, foi ter 

com o Santander. A equipa de Salgado leva a 

mal e vai ajudar a que a cimenteira fosse antes 

parar à Teixeira Duarte. Ora, o industrial tem 

o seu feitio e os insultos aparecem.

A disputa está ao rubro quando Patrick Mon-

teiro de Barros, administrador da Espírito San-

to Financial Group (ESFG) (holding da família 

com a posição directa no BES), oferece uma 

recepção na Quinta Patino, pertença do GES. 

Conta quem assistiu: “A certa altura, o Pedro 

[P.Q.P.] entrou e vendo o ‘Ia’ [como Ricciardi 

é conhecido entre os amigos] foi falar com ele: 

‘Vocês [ES] são inconcebíveis!’” O ainda admi-

nistrador do BESI argumenta: “Não é altura 

para discussões.” Mas o industrial teima: “Sim 

porque vou vender a minha posição no gru-

po.” Ricciardi rebate: “É pá vende, vende…” 

O que aquece o diálogo: “Esse … [Salgado] é 

um…” Não tinha completado a frase, já o outro 

estava a protestar: “É pá não faço aqui mais 

nada para não estragar a recepção do Patrick 

e nunca mais te dirijo a palavra até me pedires 

desculpa.” Quem presenciou lembra que “o 

‘Ia’ abandonou o recinto de cabeça perdida e 

o Pedro não se calava.” Antes de sair, Ricciar-

di comenta para um amigo: “Vou-me embora 

com o estômago a dar voltas.”

Dias depois, Ricciardi janta num restaurante 

em Cascais, quando entra P.Q.P., que se lhe 

dirige. Só que o administrador do BESI via ain-

da em Salgado um mentor e deixa-o de bra-

ço estendido. O episódio repete-se outra vez, 

noutra ocasião. Como os dois são impulsivos 

e da mesma geração, não fazem cerimónia. 

Ricciardi volta-se para o industrial e diz: “É 

pá ainda não percebeste? É que eu não te falo, 

não te falo mesmo.” Vão passar três anos até 

que o diferendo fi que sanado.

2 de Novembro. O tenente-coronel Luís Silva 

vende a participação de 58% na Lusomundo 

[que possuía o Diário de Notícias, o Jornal de 

Notícias, a TSF, 170 salas de cinema] à Portu-

gal Telecom (PT). A PT classifi ca o negócio de 

estratégico e paga 267 milhões de euros. A ven-

da é assessorada pelo BESI e nela participam 

Manuel Serzedelo, presidente, e Salgado. Lo-

go aí já se ouve muito sururu, pois o valor de 

compra é classifi cado como “absurdo”, dado 

o interesse reduzido que o activo tinha para 

a PT. 

2001
31 de Dezembro. Através da Espírito Santo 

Control, onde os ramos da família estão re-

presentados, o grupo domina, com recurso a 

um esquema de cascata de holdings, as duas 

áreas: fi nanceira (BES e Tranquilidade) e não 

fi nanceira (Comporta, Portugália, Hotéis Ti-

voli, propriedades na América Latina). Esta 

estrutura permite controlar a jóia da coroa (o 

BES) com uma reduzida posição (5%) face ao 

efectivo poder que têm no banco. Para aliviar o 

esforço da família em termos de endividamen-

to, todos os anos são atraídos para as holdings 

novos accionistas. O BES vai aumentar o capi-

tal em 500 milhões. 

Pouco depois, Margarida Queiroz Pereira, 

em guerra com os irmãos, Pedro e Maude 

Queiroz Pereira, assumiu cerca de 3% da ES-

FG (dona do BES), parte com crédito do banco 

e parte com o fruto da venda das suas acções 

da Semapa a três off shores representadas pelo 

BES. O episódio foi já revelado pela Revista 2 

[22/12/2013]: ao manter segredo sobre a real 

titularidade das três sociedades, que sempre 

pertenceram ao GES, Salgado vai alimentar um 

caldo de desconfi ança entre parceiros. E, em 

2013, culminará na saída do GES da Semapa e 

da Semapa da ESFG.  

2002 
Este é o ano em que o BES cria uma extensão 

fi nanceira a Angola: o BESA. “A aposta óbvia 

seria Carlos Silva, mas Salgado optou por en-

tregar a presidência [do BESA] ao Álvaro So-

brinho. Os dois são tecnicamente muito bons, 

não há dúvida. Mas o Sobrinho e o Salgado 

tinham as suas agendas que convergiram du-

rante anos”, recorda um ex-colaborador do 

BESA, onde Sobrinho, Carlos Silva e Ricardo 

Salgado são accionistas a título individual. O 

actual vice-presidente do BCP, Carlos Silva, 

hoje à frente do angolano Banco Privado Atlân-

tico, será considerado, em 2014, pelo Jornal de 

Negócios o 34.º mais poderoso da economia 

portuguesa. Já Sobrinho está a braços com pro-

blemas na justiça.

27 Março. João Rocha, ex-presidente do Spor-

ting e ex-quadro do BES, anda às turras com 

Salgado. E escreve uma carta aos accionistas 

do banco e aos da PT Multimédia (de que era 

investidor) a chamar a atenção para “opera-

ções pouco transparentes” resultantes de fi -

nanciamentos “mistério” de “7,5 milhões de 

euros a três companhias nas ilhas Caimão”, 

com “um capital ridículo de cerca de 30 mil 

euros”. O BES argumenta que os movimentos 

decorrem “ao abrigo da supervisão do Banco 

de Portugal (BdP)”.

Por detrás das disputas, estão sempre inte-

resses. Neste caso, está um empréstimo anti-

go concedido pelo BES para Rocha comprar 

um palacete na Rua de São Bernardo à Lapa, 

em Lisboa. O banco reclama “um crédito de 

2,97 milhões de euros”, mas o sportinguista 

contrapõe com “1,665 milhões de euros”. O 

desacordo arrasta-se e, a dada altura, Rocha 

foi ter com Joe Berardo, cliente e accionista do 

BES: “Podes arbitrar um acordo com o Salga-

do?” O amigo indaga: “Qual é o teu preço?” De 

seguida, Berardo procura o banqueiro: “Isto 

é uma chatice para vocês. Mas, para o Rocha 

retirar as providências cautelares [sobre o ban-

co], compram-lhe as acções do BES e incluem 

no negócio a dívida da casa.” Ao PÚBLICO, 

Berardo confi rmou que foi “intermediário”, 

mas nada mais pode dizer por “estar sujeito a 

confi dencialidade”. 

Enquanto o acordo não é assinado, Rocha 

bombardeia o BdP e a CMVM com informação 

a queixar-se de que “o BES se recusa a explicar 

os contornos pouco transparentes do negócio 

de compra e venda dos prédios do Marquês de 

Pombal, assinado com a Ibervisão, que se su-

põe ser do senhor Vítor Santos”, o construtor 

benfi quista com o petit nom “Bibi”, “sócio” 

de José Neto, gestor do Banco Internacional 

de Crédito (BIC), do BES.

Sempre houve grande vizinhança entre a 

indústria de betão e o BES, que chega a ter 

uma agência no Saldanha dedicada apenas a 

servir clientes construtores das zonas de Lis-

boa e de Sintra. A ligação vai acentuar-se nos 

anos seguintes e revela-se, aliás, com a crise 

económica, um detonador dos problemas 

fi nanceiros do grupo. Em 2013, o banco foi 

obrigado a registar 1,423 milhões de euros de 

provisões para fazer face às imparidades de 

crédito (perdas potenciais por fi nanciamentos 

na área imobiliária).

Esta é uma época de caçadas em herdades 

alentejanas, como a do construtor José Guilher-

me, que juntam alguns banqueiros, advogados, 

políticos, dirigentes de clubes de futebol. Ricar-

do Salgado participa, pois o seu relacionamen-

to com José Guilherme era de casa. Também 

vão José Neto, José Manuel Espírito Santo, ad-

ministrador do BES, ou o sportinguista Sousa 

Cintra e o benfi quista Luís Filipe Vieira. 

6 de Abril. José Manuel Durão Barroso é elei-

to para chefi ar o Governo. O que remete para 

uma cena ocorrida três anos antes. À hora de 

almoço, no restaurante Pabe, em Lisboa, coin-

cidiram na mesma sala, por mero acaso, jorna-

listas do PÚBLICO, da SIC e de O Independente. 

E ainda donos de duas agências de comunica-

ção. O ex-ministro das Finanças Sousa Fran-

co estava acompanhado do ex-director-geral 

do Tribunal de Contas José Farinha Tavares e 

andava irritado com António Guterres que o 

substituíra por Pina Moura, na sequência do 

veto à venda do controlo da Mundial Confi ança 

ao Santander.  

Sousa Franco era surdo de um ouvido, fa-

lava alto e tinha o seu quê de “extrovertido”. 

Depois de classifi car o governo remodelado de 

Guterres como “o pior desde o de Dona Maria”, 

considerou com desdém: “Durão Barroso é o 

homem do BES” de quem recebe “uma avença 

[e ainda carro e motorista]” e “foi às custas 

do banco que foi para os EUA tirar o doutora-

mento que nem concluiu”. O Independente fez 

manchete da conversa.  

10 de  Julho. O BES anuncia que investiu dois 

milhões de euros para patrocinar o Benfi ca, o 

Porto e o Sporting. A decisão foi precedida de 

um debate na comissão executiva do BES à vol-

ta do posicionamento no negócio futebolístico 

que é, por natureza, mediático. O ex-gestor Jo-

sé Manuel Espírito Santo relata a um grupo de 

amigos: “A área de comunicação do banco quis 

apostar no futebol, mas estavam todos contra 

por ser muito caro e porque teriam de patro-

cinar o Sporting, o Benfi ca e o Porto.” O di-

rector contraria-os: “Os benefícios de imagem 

vão ultrapassar em muito os custos, quando 

passarmos a patrocinar a selecção nacional.” 

Então, Salgado delibera: “Ou apoiamos todos 

ou nenhum.” E apoiaram todos. Em 2013, os 

analistas admitiam que a dívida ao BES dos três 

Salgado 
raciocinou 
sempre 
numa óptica 
patrimonial, 
em que se 
pode endividar, 
pois em certo 
momento 
vai fazer 
mais-valias 
significativas 
e paga as 
dívidas”, 
refere Eduardo 
Catroga

NUNO FERREIRA SANTOS
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Salgado?” responde em linguagem “futebolís-

tica”: “Como gosto muito de futebol, digo que 

em equipas ganhadoras não se mexe. Temos 

um grande presidente [Salgado], […] se não 

mesmo o melhor banqueiro do grupo desde 

sempre, tendo elevado o BES ao mais alto nível 

[…]. Espero, por isso, que ele se mantenha à 

frente do grupo durante muitos anos.”

No dia seguinte, Salgado chama-o a sua casa, 

em Cascais: “É pá, não sei se sabes que o Zé 

Neto é presidente do BIC, o Zé Manuel é do 

BES Espanha, e nenhum deles dá entrevistas, 

apesar de serem presidentes. A única pessoa 

aqui que concede entrevistas sou eu. Tu não 

podes começar a dar entrevistas.” Ricciardi 

contra-ataca: “Podes ter a certeza de que vou 

continuar a dar entrevistas. E sabes porquê? 

Porque as pessoas querem saber a minha opi-

nião sobre os problemas do país, não é só sobre 

o BES ou o BESI.” Ricciardi reclama junto do 

PÚBLICO por lhe ter sido atribuído, errada-

mente, 50 anos se tinha 49. 

Num contacto com o PÚBLICO, pouco de-

pois, Ricciardi envia ao “chefe” novo recado: 

“Nesta família sempre houve grande colegia-

lidade e escrutínio, e as pessoas quando che-

gam a uma certa idade o que querem é que os 

mais novos os substituam, puxando por eles e 

motivando-os. E vão fazer aquilo de que mais 

gostam, o que é visto como um prémio.” 

Angola cresce a dois dígitos. Salgado quer 

apostar no BESA, mas a estratégia gera atri-

tos, pois a parceria histórica do GES é com a 

Escom, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, 

onde detém 67% do capital. A empresa presi-

dida por Hélder Bataglia (33%) tem infl uência 

e notoriedade e é-lhe concedida a condição de 

canal diplomático entre Angola e China. 

Em 2004, o consultor Miguel Horta e Costa 

“anda entretido” a estudar o tema das con-

trapartidas: ajudar os vendedores de equipa-

mento militar a estruturar as ofertas ao Estado 

português. E foi ter com o irmão, Luís Horta e 

Costa, gestor da Escom. Para o convencer, diz-

lhe: “Há aqui um bom nicho de mercado.”  

21 de Abril. E mal o ministro da Defesa Paulo 

Portas valida a compra dos dois submarinos 

para a Marinha portuguesa à empresa alemã 

German Submarine Consortium, já a Escom, 

do GES, aparece a assessorar o consórcio ale-

mão, cobrando cerca de 3% sobre o valor to-

tal da venda dos submarinos: 769 milhões de 

dólares. A comissão será classifi cada como 

excessiva, dado o trabalho prestado pela Es-

com. Há outra iniciativa simultânea de Portas a 

gerar ruído: o Governo assina um contrato de 

fi nanciamento (para o Estado pagar os subma-

rinos aos alemães) com um consórcio bancário 

formado pelo Credit Suisse e pelo BES. O GES 

está, deste modo, dos dois lados do negócio. 

Os alemães impõem ainda que o contrato se-

ja carimbado com uma entidade europeia, o 

que obriga a Escom a criar a Escom UK. Esta 

transacção vai levar a prisões na Alemanha e, 

em Lisboa, a uma polémica comissão de inqué-

rito parlamentar, encerrada, em Outubro de 

2014, de forma apressada pelos dois partidos 

do Governo: PSD e PP. 

17 de Julho. Durão Barroso é substituído por 

Santana Lopes como primeiro-ministro, o que 

vai dar origem a um período de grande turbu-

lência. A partir daqui, Amílcar Morais Pires 

(agora ex-CFO do BES) evidencia-se na comis-

são executiva do BES como braço direito de 

Salgado, e deixa para trás Manuel Pinho, chu-

tado para o BESI. Ora, Pinho reage encostando-

se à política e aparece no PS com a proposta 

do plano tecnológico, o que, à falta de ideias 

partidárias, depressa se torna a bandeira. No 

BESI, onde funciona o gabinete de estudos ES 

Research, o desafi o partidário absorve outro 

director do grupo, Miguel Frasquilho, depu-

tado social-democrata.  

A meio da década, não é no BES, mas no BCP 

que se concentra o verdadeiro núcleo do po-

der fi nanceiro e político. O presidente Jardim 

Gonçalves não gosta do economista António 

Borges, sentimento partilhado por Ricardo 

Salgado, a quem Borges lança farpas em pú-

blico. O episódio que se conta em seguida é a 

prova de como, muitas vezes, é difícil ir contra 

a opinião de um banqueiro. 

A Caixa Geral de Depósitos é o principal ban-

co português e o poder do seu presidente é 

grande. Se o Governo deixa e a gestão quer, a 

CGD pode ser o farol em termos de disciplina 

e de boas práticas. Um moderador da concor-

rência. O ministro Álvaro Barreto, em nome 

de Santana Lopes, convida Borges para presi-

dir à CGD, que responde: “O convite atrai-me 

profi ssionalmente.”

Setembro. Borges está em Bruxelas quando 

Barroso, já presidente da Comissão Europeia, o 

avisa: “Vai ter uma surpresa assim que chegar 

a Lisboa, eles [Governo] não vão confi rmar o 

convite para a CGD.” Semanas depois, Borges 

vai jantar ao BES a pedido de Salgado, que o 

informa de que os membros da Associação 

Portuguesa de Bancos se opõem à ida dele pa-

ra a CGD, incluindo o BES. O banqueiro não 

precisava de ter dito nada, mas fez questão de 

mostrar uma posição.

25 de Setembro. Pouco depois de ser eleito 

secretário-geral do PS, José Sócrates indica Ma-

nuel Pinho como porta-voz para a Economia e 

confi a-lhe a elaboração do programa eleitoral. 

O PSD escolhe Frasquilho para assumir idên-

ticas funções. “Os dois trocavam informações 

nos corredores do BESI”, recorda quem ali tra-

balha ainda. O grupo sai sempre vencedor. 

3 de Outubro, um domingo. Com muitas 

polémicas a rodear a acção de Santana Lopes, 

as intervenções de Marcelo Rebelo de Sousa na 

TVI são de terra-queimada, o que incomoda 

o chefe do Governo. Marcelo critica a decisão 

do executivo de dar “tolerância de ponto” aos 

funcionários públicos, por refl ectir “o pior do 

pior de António Guterres”. Foi a gota de água 

que entornou o copo de Santana, que pede 

ao ministro dos Assuntos Parlamentares, Rui 

Gomes da Silva, que elabore considerações 

sobre o comentador. 

4 de Outubro. Gomes da Silva declara publi-

camente estar “revoltado” com um comenta-

dor que “tem um problema” e apontou para 

o facto de sob a capa de comentário político 

principais clubes de futebol (Benfi ca, Sporting 

e Porto) era de 215 milhões de euros. 

Final de 2002. Quando a CMVM começa a 

investigar o ex-presidente do BESI, Manuel 

Serzedelo, por participação em negócios pa-

ralelos ao banco, Ricciardi, ainda adminis-

trador, vê uma aberta para o substituir. Mas 

Salgado defende Serzedelo. Um ex-quadro do 

BESI lembra-se que Ricciardi, ainda adminis-

trador do BESI, foi pedir “a ajuda de um amigo 

com pontes na comunicação social”. Versão 

que este nega. Seja como for, o tema chega às 

primeiras páginas dos jornais.

2003
17 de Janeiro. Uma sexta-feira. O Independente 

avança que Serzedelo, que também é adminis-

trador da PT e do BES, deu ordens de compra 

de meio milhão de acções da PT Multimédia. O 

negócio gera uma mais-valia de cerca de 1,5 mi-

lhões de euros ao vendedor, a Companhia de 

Cervejas Estrela, de que Serzedelo é accionista 

e também gestor. Na sequência da polémica, 

Serzedelo anuncia que se afasta de todas as 

empresas, e José Maria Ricciardi é eleito pre-

sidente do BESI.

2004  
Janeiro. O BES estava a tornar-se um pólo de 

atracção de interesses empresários, fi nancei-

ros, políticos. E os centros de poder geram co-

nivências e laços de solidariedade. O mandato 

presidencial de Jorge Sampaio vai concluir-se a 

9 de Março de 2006 e nos corredores políticos 

correm rumores de que Santana Lopes planeia 

avançar. É tempo de encontrar um candidato. 

Quem melhor do que o ex-colaborador do ban-

queiro, Durão Barroso, agora em São Bento, 

para debater o tema? Então, Salgado convida o 

ainda primeiro-ministro e a mulher, Margarida 

Sousa Uva, para um jantar na casa de Cascais, 

que estende a mais dois casais: Aníbal e Maria 

Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa e Rita 

Amaral Cabral, que viria a ser administradora 

não executiva do BES. Salgado justifi ca o en-

contro como “um jantar privado de casais com 

laços de amizade”.

15 de Janeiro. As multinacionais e as grandes 

empresas têm uma prática de oferecer viagens 

aos media, o que gera um ambiente informal 

favorável a passar mensagens que interessam. 

Entre Salgado e a comunicação social sempre 

houve uma empatia recíproca. Salgado gostava 

de falar através dos jornalistas, os jornalistas 

viam nele o poder. Se necessitava de enviar 

recados, o banqueiro promovia encontros 

em locais inesperados. Um deles decorre em 

Megève, nos Alpes franceses, onde fala da 

tentativa de concentração com o BPI: “Não 

se concretizou devido ao grande peso que o 

La Caixa (16%) tinha. Não somos ingénuos e 

percebemos o risco.” Observações reprodu-

zidas na imprensa do dia seguinte. 

Ora, Fernando Ulrich, do BPI, não tinha, evi-

dentemente, digerido a reviravolta da fusão 

com o BES e, de Lisboa, replica: “Foi o BES, e 

não o BPI, que rompeu as negociações.” “Nem 

temos nada a aprender com o dr. Ricardo Sal-

gado em matéria de independência da gestão, 

de apoio a centros de decisão nacional e de 

obtenção de mais-valias por vendas a estrangei-

ros.” Salgado e Ulrich vão nos anos seguintes 

protagonizar fortes embates públicos.   

Mas o dado relevante decorreu à margem do 

encontro com os jornalistas. Três anos depois 

da zanga, em Lisboa, P.Q.P. está ao telefone 

com Ricciardi, em Megève. O industrial quer 

pedir-lhe desculpa pelo episódio ocorrido na 

Quinta Patino e reatar relações. Dias depois, 

já em Lisboa, frente a frente, o presidente do 

BESI intui “uma coisa extraordinária”: “Apesar 

de o meu primo [Salgado] saber do que levara 

ao corte, continuou a falar com o Pedro como 

se nada fosse.” 

10 de Fevereiro. Chega a hora de a geração 

na casa dos 40 anos (entre muitos outros, o 

ministro da Economia António Pires de Lima, 

José Maria Ricciardi, Fernando Ulrich) disputar 

o topo das empresas. Organizam, então, uma 

iniciativa mediática no Convento do Beato, 

a que dão o nome Compromisso Portugal. O 

evento neoliberal marca o início do discurso 

político que passa a veicular a tese de que o 

interesse público se esgota no “interesse dos 

contribuintes”. 

Março. Neste mês, o novo presidente do BESI 

tem o seu primeiro embate com o primo direi-

to, ambos fi lhos das duas irmãs herdeiras de 

Ricardo Espírito Santo Silva: Salgado tem 59 

anos, Ricciardi 49. O choque dá-se logo que o 

mais novo aparece a conceder a sua primeira 

entrevista como sucessor de Serzedelo. À ques-

tão colocada pelo PÚBLICO — “como vê o facto 

de o seu nome ser referido como sucessor de 

As únicas 
contas que 
conheço são as 
oficiais e como 
não executivo 
estou chocado 
com o que 
ouvi e quero 
uma auditoria 
rigorosa e um 
apuramento 
de responsa-
bilidades”, 
diz Ricciardi
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“transmitir sistematicamente um conjunto de 

mentiras” sobre Santana “com desfaçatez e 

sem qualquer vergonha.”

5 de Outubro. O comentador “sem vergonha” 

remete para domingo a resposta ao ministro. 

Marcelo Rebelo de Sousa e Rita Cabral vão, 

nesta noite, jantar a casa de Salgado com o 

presidente do Bradesco, accionista do BES. 

Quando Marcelo saiu, o banqueiro já sabe 

que ele se prepara para romper com a TVI. 

Só desconhecia o timing. Os acontecimentos 

vão precipitar-se.

As conversas nos bastidores políticos ajudam 

a compreender como se movem interesses. 

No dia seguinte, Salgado está em São Bento a 

debater com Santana Lopes o negócio de ven-

da da Galp, disputado pelo GES. Pelo meio, o 

banqueiro avisa-o de que Marcelo pode estar 

de saída da TVI, o que deixa Santana tão ner-

voso que lhe pede que se torne o facilitador do 

consenso entre os dois. Mas enquanto decorre 

a conversa, já Marcelo batera com a porta da 

TVI. E com estrondo. Santana será acusado de 

interferência nos media.

22 de Dezembro. Jorge Sampaio convoca 

eleições legislativas para 20 de Fevereiro. E a 

29, a Escom UK recebe o primeiro pagamento 

de 24 milhões de euros da Man Ferostaal [do 

consórcio alemão que vendeu os submarinos 

ao Estado].    

Nas vésperas da passagem de ano, ocorre 

um episódio que se converte numa saga judi-

cial com vários incidentes interligados. A lei 

exige às entidades bancárias que comuniquem 

operações suspeitas. Seguindo esta orienta-

ção, um gestor de agência do BES participa ao 

Ministério Público ter detectado 115 depósitos 

em numerário no valor de pouco mais de um 

milhão de euros. O cliente que os movimentara 

era o responsável pelas fi nanças do CDS-PP, 

o empresário Abel Pinheiro, que a partir dali 

fi ca sob escuta. E contamina um grupo alarga-

do de interlocutores, muitos deles do CDS-PP, 

como Luís Horta e Costa, da Escom, e o então 

ministro do Ambiente e do Ordenamento do 

Território, Nobre Guedes. Os três falam muito 

e com muita gente.

2005
No início deste ano, o caso das contas-fantasma 

de Augusto Pinochet abertas no BES Miami 

e no BES Caimão está na agenda do Senado 

norte-americano. Washington queixa-se de que 

o BES coloca difi culdades ao acesso à informa-

ção pedida sobre os movimentos do ditador 

chileno. As queixas incendeiam o discurso da 

esquerda portuguesa, que reclama transparên-

cia na divulgação dos dados. 

16 de Fevereiro. O Governo já não está em 

funções plenas quando um despacho conjun-

to dos ministros da Agricultura, Pescas e Flo-

restas (Costa Neves), do Ambiente e do Orde-

namento do Território e do Turismo (Telmo 

Correia) reconhece a imprescindível utilidade 

pública de um empreendimento turístico na 

Herdade da Vargem Fresca, a executar pela 

Portucale, do GES. A decisão possibilita à em-

presa o abate de 2605 sobreiros e potenciar 

o investimento.  

24 de Fevereiro. José Sócrates é eleito com 

maioria absoluta. Manuel Pinho quer ser mi-

nistro. De preferência das Finanças. Se há uma 

parte genuína no desejo, por acreditar que as 

suas ideias fazem a diferença, há também um 

entusiasmo de principiante. E depois de Só-

crates o sondar para tutelar a Economia, Pinho 

telefona ao presidente do BES. Salgado diz-

lhe: “É melhor não.” Arrepende-se. À noite, 

Salgado liga-lhe de volta e dá-lhe força para 

avançar (Pinho fi cou ligado ao BES, para onde 

regressou como não executivo, após deixar o 

executivo, com um ordenado mensal de 35 mil 

euros). Salgado é pragmático: sabe desenvolver 

uma agenda convergente com o poder político. 

O Governo vai precisar de fi nanciamento e de 

apoio para levar por diante os seus projectos e 

o BES arranja soluções, não coloca problemas. 

É vida de banqueiro. 

10 de Maio. Na sequência da denúncia do ge-

rente do BES, o Ministério Público desencadeia 

buscas à Escom e tropeça numa minuta do 

despacho ministerial a caucionar o abate de so-

breiros. O documento está em cima da secretá-

ria de Luís Horta e Costa e foi-lhe entregue por 

Abel Pinheiro. O que faz adensar as suspeitas 

de que a decisão do governo PSD-CDS/PP foi 

negociada fora do Ministério do Ambiente. No-

bre Guedes, Horta e Costa e Abel Pinheiro são 

constituídos arguidos. Ao rol de dúvidas das 

autoridades somam-se mais duas: a comissão 

milionária cobrada pela Escom ao consórcio 

alemão que vendeu os dois submarinos ao Es-

tado português terá servido para pagar a polí-

ticos envolvidos na decisão? Os depósitos em 

numerário de Abel Pinheiro, tesoureiro do PP 

— e que desencadearam o processo Portucale 

—, estão relacionados com esta pista? As inves-

tigações vão prosseguir durante os próximos 

anos e dar ainda muito que falar. Por enquanto, 

não há conclusões conhecidas.

20 de Maio. O tema Portucale está no centro 

do debate. O PÚBLICO edita um trabalho on-

de desenvolve um “retrato do GES”, nas suas 

várias implicações, políticas, empresariais e 

fi nanceiras. Um grupo capaz de infl uenciar os 

decisores na aprovação de projectos que está a 

desenvolver, referindo-se ao caso Portucale. E 

dedica na mesma edição uma página à Escom, 

com o título: “A empresa instrumental do GES 

para os negócios que não estão na praça pú-

blica”. Sem conhecimento prévio, na mesma 

edição, o suplemento satírico Inimigo Público 

[estrutura autónoma do jornal] faz manchete: 

“Sobreiros foram torturados antes de serem 

abatidos”. No interior disserta: “Quem sabe 

sabe. Mas o BES não sabe nada.” “Preveja o seu 

futuro com o BES Plano Poupança Cadeia.” A 

equipa de Salgado vê ali uma concertação para 

ferir o bom nome do grupo e reclama junto da 

administração do jornal.  

5 de Julho. A Escom UK recebe a última tran-

che, de 1,2 milhões, do bolo de 24 milhões de 

euros da comissão paga pelo consórcio ale-

mão. Para além dos pagamentos a Bataglia, 

Pedro Neto, Luís e Miguel Horta e Costa, a Es-

com transfere cinco milhões para cinco contas 

pessoais abertas num banco na Suíça. 

Início de Agosto. No Brasil, investigam-se 

subornos a deputados. Depois de Miguel Horta 

e Costa (primo do consultor da Escom), ex-

presidente da PT e vice-presidente do BESI, 

e de António Mexia, na qualidade de ministro 

das Obras Públicas, chegava a vez de Salgado 

ser infectado pelo caso Mensalão, o maior es-

cândalo de corrupção do Brasil. O empresário 

Marcos Valério conta que organizou reuniões 

com o BES Brasil e a PT para libertar verbas 

para fi nanciar o Partido dos Trabalhadores 

(PT) no poder. Os gestores portugueses des-

mentem, o que não evita esclarecimentos à 

justiça brasileira, que os ilibará anos depois.  

17 de Outubro. Elementos da Direcção Central 

de Investigação e Combate à Criminalidade 

Económica e Financeira da Polícia Judiciária 

e da Inspecção-Geral de Finanças entram em 

quatro bancos — BES, BPN, BCP e Finibanco 

— e nas instalações do GES na zona franca da 

Madeira. Está em curso nova investigação do 

DCIAP, a que se dá o nome de Operação Fu-

racão — ainda a correr — e que identifi ca uma 

fraude fi scal superior a 280 milhões de euros, 

com 30 arguidos e 70 processos. 

Porém, a acção não constitui uma verdadei-

ra surpresa para os quatro bancos. O presiden-

te do BPN, Oliveira Costa, foi avisado antecipa-

damente e no fi m-de-semana anterior convo-

cou quadros para empacotar documentação 

relacionada com o Banco Insular (ainda des-

conhecido das autoridades e que servia para o 

BPN esconder prejuízos) e retirá-la do banco. 

No contexto do seu julgamento, o inspector 

tributário Paulo Jorge Silva, testemunha arro-

lada pelo Ministério Público, considera que a 

“fuga” de informação atrasa em dois anos a 

descoberta da megafraude que já lesou o Es-

tado em pelo menos 3 mil milhões de euros (a 

verba pode chegar aos 5,8 mil milhões). 

É aqui que as vidas do procurador Rosário 

Teixeira e do juiz Carlos Alexandre se vão en-

trelaçar com a de Ricardo Salgado. Num prédio 

de Lisboa funciona a Esger, especializada em 

serviços de consultoria e suspeita de ajudar 

clientes do BES a ocultarem um esquema de 

facturas falsas. O circuito atrai pequenas e mé-

dias empresas, nomeadamente construtoras, 

e é apanhado pela rede da Operação Furacão. 

A Esger pertence ao BES, em parceria com o 

BIC e dois sócios individuais: Ricardo Salgado 

e José Manuel Espírito Santo Silva, ambos da 

comissão executiva do BES. O BdP não vê ali 

problema.

Portugal vive um quadro de crise, mas não 

a banca, que tem acesso aberto aos mercados 

internacionais e “compra” o dinheiro barato. 

Ter capacidade de emprestar dinheiro é es-

sencial para um banco. E quanto maior é o 

fôlego, maior a disponibilidade para alargar 

a esfera de acção, em especial se a economia 

(empresas e Estado) estiver descapitalizada. 

Um banqueiro pode apoiar a empresa ou o 

Estado, ou negar a ajuda.

2006
À entrada do ano, o BES já surfava na crista da 

onda com lucros de 281 milhões a dispararem 

85% face ao ano anterior. Salgado tornara-se 

um banqueiro superstar. Um dia recebe o pre-

sidente de uma pequena e média empresa da 

área da construção, no outro senta-se ao lado 

de Sócrates a promover os seus projectos ou 

anuncia um investimento numa grande em-

presa. 

6 Janeiro. O BES apresenta-se como o novo 

accionista estratégico da EDP. Dois dias antes, 

Manuel Pinho confi rma Mexia (seu colega no 

BESI) como presidente. O que leva Salgado 

a avançar com uma estratégia tentacular em 

sectores onde o Estado tem presença? Para 

além dos dividendos, impunha o BES como o 

banco da empresa e o grande intermediário do 

Governo. A EDP e a PT dão esse poder. 

6 de Fevereiro. A Sonae lança a OPA sobre a 

PT e Salgado opõe-se. E foi procurar peças de 

xadrez. Dois jovens consultores da Heidrick & 

Struggles, Nuno Vasconcelos (cunhado de um 

quadro do BES, Bernardo Espírito Santo) e o 

espanhol Rafael Mora, sabem bem onde estão 

os pólos do novo poder e são atraídos para 

a órbita do GES. A conjugação de vontades 

vai unir Salgado a Vasconcelos e Mora numa 

aliança produtiva. A ascensão é meteórica. E 

de pouca duração. 

13 de Abril. Na sequência da guerra accionis-

ta no BCP para afastar Jardim Gonçalves e do 

falhanço da OPA hostil lançada por este banco 

sobre o BPI, instala-se um grupo de bloqueio 

no maior grupo fi nanceiro privado português. 

Destacam-se os nomes de Vasconcelos e de 

Mora. O então CEO do BCP, Teixeira Pinto, 

que ambos apoiam, e que se opõe ao funda-

dor, empresta à Ongoing 400 milhões para 

aumentar a posição na PT. O BES disponibili-

za 280 milhões. Houve quem interpretasse a 

desestabilização no BCP como uma forma de 

o BES ter poder sobre o seu rival. Hoje, oito 

anos depois, Filipe Pinhal, então da equipa de 

Jardim Gonçalves, assiste ao colapso BES com 

ironia: “Quem tudo fez para afundar o BCP e 

partilhar os despojos está agora em risco de ver 

o BCP partilhar os despojos do BES.” 

A meio de 2006, a empresa do GES em An-

gola era um pequeno estado dentro de um Es-

tado, com interesses em vários domínios: pe-

tróleo, diamantes, construção. E os projectos 

eram fi nanciados pelo BESA, de que Bataglia 

era administrador. A Revista 2 apurou que, por 

essa altura, a pedido do presidente do BES, o 

construtor José Guilherme adquire à Escom, 

por 7 milhões de dólares, cerca de 30% das 3 

Torres de Luanda em fase de construção. Mais 

tarde, e pouco antes de a Escom começar a 

comercializar os andares, José Guilherme re-

vende à empresa a sua posição, agora por 34 

milhões. O nome de José Guilherme chega ao 

domínio público quando Salgado divulgou que 

recebeu do construtor uma comissão/presen-

te, o que o levou a três correcções à declaração 

fi scal de 2011.  

31 de Outubro. Manuel Pinho aparece a dar 

luz verde à TAP para comprar por 140 milhões 

de euros a Portugália, a companhia aérea do 

GES historicamente defi citária. A transacção é 

vista como um favor do ministro ao ex-patrão 

e um sinal do grande entendimento que se 

estabelecera entre o banqueiro e o primeiro-

ministro, José Sócrates.   

2 de Novembro. Quando a Guarda Civil es-

panhola, de coletes fl uorescentes, entra nas 

instalações do BES Espanha, as televisões já 

lá estavam. O raide visa apurar se proporcio-

nara aos clientes mecanismos fi nanceiros para 

branqueamento e evasão fi scal: o dinheiro ia 

para a fi lial do banco na Madeira e regressava 
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Salgado, se tinham dado conta da embrulha-

da. Há facturas por pagar. As contas da ESI 

vão ser manipuladas para ocultar a situação 

descontrolada (a 30 de Setembro de 2013 o 

passivo era de 5,6 mil milhões). Em entrevis-

ta ao Jornal de Negócios (22/5/2014), Salgado 

remete as culpas para o contabilista Machado 

da Cruz: “O comissaire aux comptes assumiu a 

responsabilidade dos erros. Perdeu o pé no 

meio da situação.”

O Expresso revelará em 2014 uma carta de 

Machado da Cruz a garantir que Salgado, José 

Castella (controller fi nanceiro), Manuel Fer-

nando Espírito Santo (Rioforte, holding não 

fi nanceira) e José Manuel Espírito Santo (BES) 

sabiam desde 2008 “que parte do passivo não 

estava nas contas”, ainda que desconhecessem 

o valor. O recado é claro. E Machado da Cruz 

foi “recambiado” para o Brasil.

Mas, para fora, o grupo ganha sempre. O que 

ajuda a mascarar os problemas. Se os prejuí-

zos assustam, activavam-se os veículos não fi -

nanceiros Eurofi ns (onde estavam parqueados 

negócios ruinosos), com sede na Suíça, usados 

como banco virtual (uma espécie de Banco In-

sular do BPN). A auditora KPMG considerou, 

já este ano, que estas sociedades sustentaram 

“um esquema de fi nanciamento fraudulento 

entre as empresas do GES”, o que levou o BdP 

a pedir esclarecimentos às autoridades helvé-

ticas. A suspeita é que, via endividamento da 

ESI junto de clientes do BES, possam ter sido 

desviados fundos de 800 milhões de euros pa-

ra tapar o buraco dos Eurofi ns. Esta é uma das 

matérias por esclarecer.  

2 de Abril. O New York Times anuncia que os 

EUA estão a investigar mais de 100 clientes da 

UBS por fuga ao fi sco. O banco chama alguns 

quadros a quem comunica que deixara de ha-

ver condições para se manterem na instituição, 

mas continuarão a trabalhar na sua esfera. No 

grupo estão Michel Canals e Nicolas Figuei-

redo, gestores de conta de Salgado na UBS, 

com quem Catarina Salgado (administradora 

do Banque Privée), a fi lha do banqueiro, tra-

balhou na Suíça.

Os dois suíços reinventam-se rapidamente e 

criam uma nova sociedade gestora de fortunas 

para se focar, nomeadamente, no mercado 

africano. Nasce a Akoya com vários sócios: Ca-

nals (20%), Figueiredo (15%), Hélder Bataglia 

(22,5%), Álvaro Sobrinho (22,5%), José Pinto 

(15%) e a advogada Ana Bruno (5%). Como a 

condução das operações está centrada em Ca-

nals e Figueiredo, quer Sobrinho, quer Bata-

glia, este agraciado em 2007 com a Ordem do 

Infante Dom Henrique, levam tempo a desco-

brir que Salgado e Morais Pires são clientes da 

Akoya. E estes, por seu turno, desconhecem 

que há outros sócios na gestora para além de 

Canals e Figueiredo. A ignorância possibilita 

a todos operarem sem reservas. 

Setembro. As escutas desencadeadas em De-

zembro de 2004 a Abel Pinheiro continuam a 

produzir inquéritos. A partir da certidão retira-

da do processo Portucale, o Ministério Público 

abre duas novas frentes: uma associada a factu-

ras falsas relacionadas com as contrapartidas 

dos submarinos; outra para determinar quem 

são os titulares das cinco contas abertas na 

Suíça na sequência do negócio. 

Ora a pressão para encerrar investigações 

complexas, que exigem cooperação de pra-

ças off shores, pode revelar-se prejudicial se a 

tarefa é apurar os factos. E vai começar para 

o Ministério Público uma saga de pedidos às 

autoridades suíças. Aos quais não são dadas 

respostas, pois os advogados dos receptores 

do dinheiro metem recursos sucessivos para 

travar os esclarecimentos. E instalam-se novas 

dúvidas: esconderiam pagamentos ilícitos a po-

líticos? Os gabinetes de advocacia envolvidos 

na complexa transacção receberam comissões 

e repassaram-nas para terceiros? 

O que tem de tão terrível o segredo? As cinco 

contas abertas na Suíça, para onde a Escom 

transferiu cinco milhões de euros, da comis-

são de 24 milhões, que recebeu do vendedor 

alemão dos submarinos, pertencem aos cinco 

membros do conselho superior do GES. Só que 

António Ricciardi, Salgado, Manuel Fernando 

Espírito Santo, José Maria Espírito Santo e Má-

rio Mosqueira do Amaral resistem a assumir a 

sua titularidade, algo que só farão, aliás, já no 

Verão de 2013. Na altura, Salgado reconhece 

ter havido um “desvio” para uma sexta enti-

dade, fora do universo do grupo, associada 

ao dossier, mas não divulga o nome. Deixa 

apenas o sinal. 

Outubro. O BES não é um simples banco. É 

uma espécie de “caixa de socorro”. Na sua ór-

bita gravitam pequenos grupos familiares que 

formam uma rede de interajuda. E quando 

o passivo da Ongoing se torna excessivo, 831 

milhões, para permitir rolar a dívida, o Monte-

pio Geral empresta 50 milhões e a PT mais 75 

milhões. O BES, já se sabe, tinha uma relação 

privilegiada com a empresa e ajudava quando 

era preciso.

Vasconcelos e Mora (administrador da PT) 

não estão dispostos a fi car na fi la de trás. E 

acham que vão dominar o mundo. Criam fi -

cheiros sobre pessoas, onde misturam fi cção 

com realidade. Vêem fi lmes a mais. “Vou ao 

15.º falar com o Salgado”, dizia o presidente 

da Ongoing (com 2% da ESFG). Um dia, Vas-

concelos foi almoçar ao Ritz com um director 

de uma agência de comunicação e um gestor 

do Santander, a quem pede reforço de fi nan-

a Espanha, limpo, através de França e do Lu-

xemburgo. Os documentos na posse do juiz 

Baltazar Garzón apontam para clientes recru-

tados na sociedade espanhola e a acção policial 

é mediatizada por o BES ser conhecido pelo 

relacionamento com a família real. 

2008
7 de Maio. O ex-executivo da Union des Ban-

ques Suisses (UBS) Bradley Birkenfeld declara-

se culpado de conspiração para defraudar os 

Estados Unidos, ajudando clientes do banco a 

fugir ao fi sco. Na sequência, Birkenfeld torna-

se informador das autoridades e contribui para 

desmontar o mega esquema. A acção terá, em 

breve, impacto em Portugal. 

Setembro. A crise de crédito espalha-se. 

Quem lhe dá importância? Os mercados não 

se auto-regulam e não funcionam na base da 

boa vontade e da ética. Nas “cities” fazem-se 

investimentos imprudentes e há bancos com 

difi culdades em saldar os compromissos. Com 

150 anos, o respeitado Lehman Brother de ra-

ting sólido (AAA) é afi nal um gigante com pés 

de barro, pois os gestores manipularam os 

números para ocultar prejuízos e excesso de 

dívida. O fi lme é conhecido: o banco faliu. E 

em Portugal, entre Novembro e Dezembro, o 

BPN e o BPP declaram-se insolventes e pedem 

ajuda ao Estado. Sócrates deixa cair o BPP e 

nacionaliza o BPN, o que gera ondas de cho-

que na oposição, que faz campanha contra 

a decisão. A estatização deverá implicar um 

custo para o Estado superior a 5 mil milhões 

de euros. 

2009
A crise fi nanceira globaliza-se e alastra à eco-

nomia real. Esta é a época em que Salgado 

é apresentado como um génio da Finança. 

Aquele que reergueu e recuperou o prestígio 

de um grupo centenário. A ideia formatara-

se na maioria dos cerca de 400 membros da 

família, o que dá ao chefe grande poder, po-

der esse que a partir de certa altura pode ter 

exorbitado. Mas quem liga? Os resultados iam 

chegando: “Ó Ricardo, tu é que sabes.”

Os primos brincam: “Ele [Salgado] gosta 

de trabalhar, não tem passatempos e quando 

chega a sexta-feira à noite entra em depres-

são porque vai começar o fi m-de-semana.” O 

banqueiro está habituado ao convívio social, 

mas, um ex-colaborador de Ricardo Salgado 

observa que “chegava ao banco cedo e saía 

muitas vezes noite dentro, raramente era visto 

fora do 15.º andar, onde tomava as refeições”. 

Mas não lhe conhecem grandes distracções. O 

que não acontece com o primo direito Ricciar-

di, que também vive em Cascais. No jardim, 

construiu um lago onde cria carpas e tem gaio-

las para procriar canários de competição. Um 

vício de criança, que diz tirar-lhe o stress, o que 

o remete para 1977, a viver no Brasil, quando 

desfi lou pela escola de Samba da Portela, entre 

operários e sapateiros. 

A banca portuguesa apostara no fi nancia-

mento em larga escala aos seus clientes, con-

tando com o fácil acesso aos mercados inter-

bancário e de emissão de dívida, e de baixas 

taxas de juro. Mas o ciclo terminara. Em 2009, 

mais de metade da carteira de crédito do sector 

estava sustentada em dívida contraída junto 

de credores internacionais. O BES revela o 

maior desequilíbrio na relação crédito/depó-

sitos (192%), logo a seguir ao Santander Totta 

(215%). O Banco de Portugal recomenda um 

rácio não superior a 120%. O tempo esgota-se 

para o clã Espírito Santo.

O BES tem pela frente um período crítico 

que introduz uma exigência de mudança nos 

métodos de gestão. Havia outras soluções, mas 

Salgado escolhe a fuga em frente. “O contágio 

dos interesses da família ao BES acentuam-se 

depois de 2007, com a crise fi nanceira, quan-

do deixou de ser possível manter o modelo de 

fi nanciamento sustentado em dívida que seria 

paga com a venda de activos”, salienta Catro-

ga, para quem “Salgado raciocinou sempre 

numa óptica patrimonial, em que o grupo se 

pode endividar, pois em certo momento vai 

fazer mais-valias signifi cativas e paga as dívi-

das. Mas devia ter privilegiado uma perspecti-

va de rendimento e de libertação de fundos”. 

Ainda assim, defende que “durante 20 anos 

teve sucesso e transformou o BES num banco 

com uma quota de mercado signifi cativa, se-

guindo até à crise fi nanceira critérios rigorosos 

de gestão e de solidez do balanço”.

“A parte não fi nanceira do GES fazia uma 

enorme pressão para continuar a expandir-se 

e, ainda que Ricardo procurasse pôr travão, 

não conseguiu”, evidencia agora um quadro 

do BES que declinou identifi car-se. “O Amíl-

car Morais Pires (então CFO do BES) passou 

a delfi m e deixou-se envolver numa relação 

promíscua com o GES”, adianta. Onde estava 

o pecado? “No excesso de dívida que foi sendo 

acumulada e nas operações ruinosas que en-

gendravam para permitir esconder as difi cul-

dades.” O grupo passa a ser jogador de casino: 

perde 10, joga mais 10 para recuperar o inves-

tido e, depois de perder o que tinha colocado, 

volta a pôr em cima mais 10… E a certa altura… 

perde tudo. Parecia ter aderido ao esquema 

Ponzi (investimentos em pirâmide). 

Por esta altura, já os operacionais das hol-

dings do GES, que reportam directamente a 

ADRIANO MIRANDA

RUI GAUDÊNCIO
Salgado com Artur 
Santos Silva, em 
2000, no anúncio 
da fusão entre o 
BES e o BPI.  Ao 
lado, o chairman 
do conselho 
superior do GES, 
António Ricciardi, 
pai de José Maria 
Ricciardi. Na 
página ao lado, pai 
e filho na década 
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ciamento. O administrador inquiriu: “Qual é a 

exposição da Ongoing à banca?” Como não o 

convence, Vasconcelos observa: “Se você me 

ajudar, eu deixo-o fazer parte do projecto que 

tenho para o país.” 

Dezembro. Cerca de 30 economistas assi-

naram um manifesto a aconselhar Sócrates 

a rever os grandes projectos de investimento. 

Entre os signatários, está Catroga. O curso de 

1969 do ISEG celebra 40 anos com um jantar 

no Salão Nobre do Quelhas, onde tem lugar 

uma conversa que ajuda a compreender o que 

vai na cabeça do banqueiro. Salgado convida 

Catroga a sentar-se à sua mesa e a meio envol-

vem-se num debate acalorado. A crise é o te-

ma. Catroga menciona a trajectória galopante 

do endividamento e defende que Sócrates deve 

suspender as grandes obras públicas: TGV, no-

vo aeroporto, Parcerias Público-Privadas. 

Salgado reage em defesa do Governo socia-

lista: “Lá estás tu com essas teses tecnocráticas 

e contabilísticas. O Japão tem maior nível de 

endividamento do que nós.” Catroga conta que 

argumentou: “Mas o Japão deve aos japoneses, 

não é dívida externa. E nós corremos o risco de 

um dia os nossos credores fecharem a torneira 

e temos aqui um problema de tesouraria.”  

2010
8 de Março. Quando responde às perguntas 

dos jornalistas, Ricardo Salgado acaba as frases 

com um arrastar da voz: “Tá, tá beeem?” O 

PÚBLICO arrancava assim com novo trabalho 

sobre a network de 400 empresas do GES e o 

seu “poder excessivo”. De Salgado, Joe Berardo 

dizia: “É um banqueiro que é também um ho-

mem de negócio, que compreende muito bem 

os clientes se lhe dizem que estão apertados [a 

necessitar de fi nanciamento ou de renegociar 

a dívida] e percebe que as coisas não correm 

sempre como se espera.” O que hoje repete ao 

PÚBLICO: “Tenho grande consideração, até se 

provar que é culpado. E não há dúvida de que 

ele ajudou muito a indústria e as empresas.”

28 de Julho. A PT vende 50% do capital da 

operadora brasileira Vivo à Telefonica por 

7500 milhões. O BES (incluindo dividendos) 

encaixa 206 milhões de euros e a CGD 151 mi-

lhões. Sócrates exige uma solução alternativa à 

Vivo para garantir um operador luso-brasileiro 

para o espaço lusófono. Brasília sugere a Oi, 

com necessidades de consolidar uma estrutura 

accionista que está muito endividada junto do 

banco estatal brasileiro.  

30 de Setembro. A PT aplica 4500 milhões 

(do valor que sobra da venda da Vivo à Tele-

fonica depois de fechar o negócio da OI) pe-

los bancos accionistas: CGD e BES. Ter cash 

é uma prioridade para qualquer banqueiro, 

sobretudo se carrega um grupo endividado. 

E o grosso da tesouraria da PT é canalizado 

para a esfera do GES: 3118 milhões de euros 

(50,9% do total). Destes, 250 milhões foram 

para comprar títulos de dívida na ESI (onde 

já está nesta altura o buraco que vai rebentar 

com o grupo). O presidente da PT, Zeinal Bava, 

contraria assim pela primeira vez a prática das 

aplicações em depósitos do banco.

2011
Em Portugal as más notícias sucedem-se. Os 

juros da dívida pública escalam os 7%. A banca 

está sem recursos para melhorar os capitais 

próprios e cumprir o rácio de solidez de 9% 

até fi nal de 2011, que no BES rondava 8,1 % e 

tornava urgente novo apelo aos accionistas 

(GES). A família está curta de capital e a venda 

da Escom avaliada pelo GES em 500 milhões 

de euros passa a ser uma prioridade.

Salgado comunica a decisão a Hélder Ba-

taglia (presidente e accionista minoritário da 

Escom), que abre conversações com o Estado 

angolano. Mas, “como gosta de ter o contro-

lo da informação e de perceber tudo, afastou 

o Hélder das conversações, apesar de ser ele 

quem dominava o tema de Angola e com boas 

relações com o Governo”, explicou uma fonte 

ligada ao dossier. “A parte angolana [o Estado] 

nunca foi a Sonangol. O Estado tinha decidi-

do comprar, mas não nomeou o comprador. 

E Salgado esteve sempre à espera que fosse 

indicado um nome.” Só que o banqueiro já 

não pode esperar. Como as dívidas da Escom 

ao BES já se cifram em mais de 500 milhões, 

a venda é crucial, pois permite-lhe ir ao BdP 

dizer que o vínculo à Escom se eliminou. O 

que terá um efeito: reduzirá as necessidades 

de capital do BES.

Janeiro. Então, perante o impasse, Salgado 

vai ter com Álvaro Sobrinho, do BESA, a quem 

pede ajuda para formalizar o acordo. E anun-

cia publicamente que a Escom deixou de ter 

uma relação accionista com o GES, ainda que 

continue a ser apoiada pelo banco. Não revela 

nem montantes nem o nome do comprador. 

Para dar credibilidade, o BES deixa “escapar” 

que o adquirente é a Sonangol. 

O contrato de promessa compra e venda é 

assinado, no escritório de Lisboa da advogada 

Ana Bruno (sócia da Akoya), que representa a 

Newbrook, detida por Sobrinho. Na sala estão 

Salgado, Bataglia e Manuel Vicente, o actual 

vice-presidente de Angola, que estava à fren-

te da Sonangol, que não se associa a nenhu-

ma entidade. Semanas depois, saem de uma 

conta da Newbrook, no BESA (de que Álvaro 

Sobrinho era presidente e Bataglia adminis-

trador), cerca de 85 milhões de euros para 

sinalizar o negócio da Escom. A partir daqui 

não foi realizado mais nenhum pagamento. 

O negócio entrou em agonia e a Escom em 

banho-maria.

Fevereiro. Não é só com Salgado que So-

brinho se dava. Com o presidente do BESI, 

cruzava-se no clube de Alvalade. Ricciardi, 

que leva a sério a paixão pelo Sporting, é uma 

fi gura central com infl uência nos conclaves le-

oninos. Após nova derrota frente ao Paços de 

Ferreira, o então presidente do Sporting, José 

Eduardo Bettencourt, recrutado no núcleo de 

Ricciardi, demite-se. O vazio vai levar alguns 

sportinguistas (Ricciardi, Dias Ferreira, Paulo 

Abreu, Filipe Soares Franco, Miguel Ribeiro 

Teles) a reunir para encontrar substituto. 

Nos clubes de futebol predominam grupos 

de poder que determinam, muitas vezes, 

quem vai ser o presidente. Têm força e dinhei-

ro. E quando Godinho Lopes, o engenheiro e 

dirigente responsável pelas construções do 

novo estádio e da academia, foi ao BESI dizer 

que queria ser presidente, Ricciardi acha-o 

válido para o cargo.

22 de Fevereiro. Ricciardi declara na impren-

sa desportiva o apoio ao candidato e valoriza 

o seu perfi l e credibilidade junto das institui-

ções fi nanceiras. “Acredito que leve o Sporting 

a bom porto. […]. É importante que o clube 

não cometa mais erros, porque já ‘esticou a 

corda’.” E lança directas a Bettencourt (que o 

destino pôs agora no Novo Banco, como chefe 

de gabinete de Stock da Cunha), “pelo mau 

uso do dinheiro ao seu dispor”. 

29 de Março. A entrada da troika está por 

dias. Em Londres, a propósito de uma opera-

ção fi nanceira do BESI, Ricardo Salgado e José 

Maria Ricciardi participam num almoço com 

jornalistas onde o presidente do BES presta 

declarações sobre a situação económica do 

país, à beira do resgate. Mas é interrompido 

quando os jornalistas se voltam para Ricciardi 

e lhe pedem um comentário sobre a vitória de 

Godinho Lopes, o que remete Salgado para um 

silêncio incómodo. Quanto mais procurava 

travar o tsunami de perguntas a Ricciardi, mais 

este se debruçava sobre a equipa de Alvalade. 

Um discurso acompanhado de toques na mesa: 

“[o Sporting] Tem de ser grande e bater-se de 

igual com os outros dois grandes rivais.”

Assim que Salgado consegue interromper o 

O chefe do 
Governo 
[nega] ter dado 
qualquer tipo 
de indicação 
ou orientação... 
sobre a 
composição 
da equipa 
dirigente do 
Grupo Espírito 
Santo”. 
Mas a crise 
preocupou 
Passos Coelho 
e Maria Luís 
Albuquerque

tema sportinguista, lança avisos aos políticos 

a sugerir que avaliem as consequências “que 

certas decisões têm nos mercados”, pois “nin-

guém sabe ao certo onde poderemos chegar. 

Mas, poderemos ganhar tempo até às eleições. 

E talvez seja possível evitar a intervenção do 

FMI”. A 6 de Abril, Portugal ajoelha-se e pede 

ajuda externa.

Nesta fase, Ricciardi começou a olhar para 

o primo direito como um chefe centralizador 

que resiste a largar o poder. Ou encontra uma 

maneira de co-existirem, ou segue o seu cami-

nho. Pensa para si: “Este tipo vai fi car aqui até 

aos 100.” Um dia, enche-se de coragem e foi 

falar com ele: “Quero fazer um grupo inter-

nacional a partir do BESI, tipo Rothschild de 

raiz portuguesa, que trabalhe e desenvolva a 

actividade nas principais praças fi nanceiras 

e em muitos mercados emergentes.” Rema-

ta: “Ou me ajudas ou vou à minha vida…” O 

chefe anuiu: “Sim, estou de acordo.” Se tem 

outra opinião, não a terá dado. Esta é apenas 

a versão de Ricciardi. 

31 de Agosto.  Ainda mal tinha tomado posse, 

já o Governo colocara à venda 21,35% da EDP. 

E contrata, sem concurso público, como a lei 

impõe, a sociedade norte-americana Perella 

para prestar a assessoria fi nanceira ao Estado 

neste negócio. A intenção do ministro das Fi-

nanças, Vítor Gaspar, podia ser a de introduzir 

um independente no circuito, mas a solução 

gera controvérsia. Depois de convidar a Pe-

rella, o Governo percebe que cometera um 

erro e dá instruções para ser a CGD a assinar 

o contrato com os norte-americanos, parti-

lhando o trabalho.

O que Gaspar não imagina é que o afasta-

mento do BESI e a adjudicação directa à Pe-

rella está a colocar Ricciardi em órbita, que 

dispara com queixas junto de Miguel Relvas, 

ex-ministro adjunto, e do próprio primeiro-mi-

nistro, Pedro Passos Coelho, como dão conta 

as escutas feitas na altura ao banqueiro. Passos 

terá dito: “Bom, vou ver o que se passa.”

Dias depois, Jorge Tomé, da CGD (também 

escutado), dá os “parabéns” a Ricciardi: o BESI 

está na operação. Tomé estava afi nal equivo-

cado, pois a Perella não aceita partilhar com 

um terceiro os 16 milhões de comissões que 

o Estado vai pagar aos assessores fi nanceiros. 

Quando a ex-secretária de Estado, agora minis-

tra, convoca Ricciardi ao ministério na Praça 

do Comércio, confi rma as suspeitas: o BESI 

não ia auxiliar o Estado na privatização. “En-

tão porquê?”, pergunta Ricciardi. A secretária 

de Estado terá explicado: o BES é accionista da 

EDP e há um confl ito de interesses. Tese que 

o interlocutor rejeita: “Se estivéssemos do la-

do do comprador, até podia haver, pois quem 

compra quer comprar o mais barato possível, 

já o vendedor quer fazer subir o preço. E quan-

to mais alto o Estado vender, melhor é para o 

BES.” O banqueiro continua: “Concorda que 

nas privatizações há dois grandes momentos, 

a venda e a avaliação? Como foi o BESI que 

avaliou a EDP para ser vendida, como é que 

nesse caso não houve confl ito de interesse e há 

para assessorar o Estado na venda?” 

Excluído dos 16 milhões, havia que encon-

trar novo cliente. Ricciardi foi à China sondar 

investidores. No fi nal de 2011, o BESI surge a 

apoiar a Three Gorges, mas a luta está renhi-

da pois há nota de telefonemas insistentes de 

Angela Merkel para Passos. Na corrida está a 

alemã Eon. 

Ao contrário dos ocidentais, os chineses, 

por razões culturais, não estabelecem grandes 

diálogos, o que deixa os banqueiros inseguros, 

pois nunca sabem o que pensam. Quem esteve 

envolvido no dossier conta que a Three Gorges 

“ouvia-nos e ia-se embora, e evitava sentar à 

mesma mesa o BESI e o Credit Suisse, ambos 

a apoiar a empresa”. Como sabia da propen-

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP
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sempre a pingar para o BESA. Os aumentos 

de capital nas holdings accionistas fazem-se a 

custos cada vez maiores. 

A convivência entre a família Espírito Santo 

e os accionistas do GES, recrutados fora do seu 

círculo, tem o seu ponto alto a meio do ano, 

quando chegam a Lausanne, sede das holdings 

do grupo. Nessa altura, há um jantar em que 

Salgado atrai os mais recentes accionistas para 

a mesa-redonda a que, habitualmente, presi-

de. Na manhã seguinte, todos vão assistir a 

uma conferência no Centro de Convenções. 

O encontro é inaugurado por António Ricciar-

di, o presidente não executivo, mas Salgado 

fala pela área fi nanceira e Manuel Fernando 

Espírito Santo pela não fi nanceira. Ninguém 

faz perguntas. Em 2012, o ambiente era ainda 

de normalidade. Uma paz aparente prestes a 

eclipsar-se.

Neste ano, Salgado é considerado pelo Jor-

nal de Negócios o terceiro mais poderoso da 

economia portuguesa. E tem um gesto de que 

se vai arrepender. O poder no GES estava, até 

aí, concentrado nos representantes dos cinco 

ramos da família com assento na cúpula, onde 

há interesses divergentes. Mas há uma decisão 

de abrir o conselho superior do GES à gera-

ção seguinte — José Maria Ricciardi, Manuel 

Fernando Espírito Santo, Pedro Mosqueira do 

Amaral e Ricardo Espírito Santo Abecassis —, 

que passa a participar nas reuniões sem direi-

to a voto. Salgado, que não nomeou segunda 

linha, não sabe até que ponto tem o apoio dos 

mais novos. A decisão vai revelar-se uma bom-

ba ao retardador. 

Maio. Michel Canals e Nicolas Figueiredo são 

duas peças vitais da engrenagem arquitectada 

para ajudar a transferir verbas para fora do 

país. E ao serem detidos no Porto, durante um 

torneio de golfe, ao seu lado tinham os com-

putadores pessoais e documentação. Apesar 

dos sinais de evidência de que através da Akoya 

saía dinheiro para o exterior, o que se traduz 

em menos impostos para o Tesouro, falta o 

mais importante: a lista global dos movimen-

tos dos clientes. Ao analisar os fi cheiros, os 

investigadores deparam com múltiplas trans-

ferências, nomeadamente associadas a Ricardo 

Salgado, Morais Pires, Bataglia, Horta e Costa, 

Pedro Neto e Sobrinho. Havia outros clientes 

de peso, como Duarte Lima.

17 de Maio. O procurador Rosário Teixeira 

tem poucos meios, mas investiga quem po-

de. Ao esbarrar com 12 transferências de 27,3 

milhões — que circularam pela Akoya, passan-

do pelo Credit Suisse e por duas off shores do 

Panamá, a Savoices (detida por Salgado) e a 

Allanite (detida por Morais Pires) —, fi ca com 

as antenas no ar. Na sequência, chama Morais 

Pires, ainda CFO do BES, a quem solicita es-

clarecimentos.  

Para amenizar os efeitos de uma potencial 

suspeita de fuga ao fi sco, e aproveitando a 

“amnistia” concedida pelo Estado português 

a quem estava em situação de incumprimen-

to, Morais Pires vai regularizar a sua situação 

fi scal. E, entre Agosto e Outubro de 2012, o 

CFO paga 1,1 milhões de euros de imposto a 

mais do que o declarado em Maio, referente 

ao IRS de 2011. 

18 de Dezembro. Este é o dia em que Salgado 

começa a frequentar outras instâncias menos 

glamorosas do que a alta fi nança. Durante a 

tarde, vai ao DCIAP prestar depoimentos no 

âmbito da Operação Monte Branco. Para se an-

tecipar, o BES faz sair um comunicado: “Após 

uma vaga de notícias baseadas em rumores 

especulativos, informa-se que [Ricardo Salga-

do] se prontifi cou voluntariamente a prestar os 

esclarecimentos.” Antes de ser chamado pelo 

procurador Rosário Teixeira, o banqueiro, que 

tinha também a sua situação fi scal em incum-

primento, faz três rectifi cações à declaração 

de IRS, o que resulta na liquidação de imposto 

em mais 4,3 milhões de euros face à colecta 

inicial de Maio (apenas 183 mil euros).  

É a partir daqui que começa a circular a tese 

de que o presidente do BES cobrou uma comis-

são de 8,5 milhões ao cliente José Guilherme 

por “aconselhamentos na ida do construtor 

para Angola”. E estava aqui a razão da cor-

recção da declaração de rendimento. O que 

produz uma nova dúvida a quem investiga: o 

banqueiro assinou um contrato fi ctício com 

José Guilherme para sustentar a tese da co-

missão?

2013
O Sol e o i, entretanto adquiridos por Álvaro 

Sobrinho, vão ajudar a divulgar o que se pas-

sa: “Morais Pires está indiciado no caso Monte 

Branco por ter comprado acções da EDP e da 

REN durante a privatização”; “Salgado recebe-

ra uma comissão de 8,5 milhões do construtor 

José Guilherme que o levou a corrigir por três 

vezes a declaração fi scal.” Após as notícias, o 

presidente do BES veio garantir: “Nunca fugi 

aos impostos.” Momentos depois, aparece a 

PGR a esclarecer que Salgado não era suspei-

to, nem havia indícios à data para lhe imputar 

prática de ilícito fi scal.    

Proença de Carvalho, advogado de Salgado, 

tenta evitar surpresas. E, para se precaver das 

perguntas do supervisor sobre a comissão paga 

por um cliente do BES, enviou para o BdP uma 

interpretação: afi nal, os fundos que deram ori-

gem à correcção fi scal não derivam de uma 

comissão, mas de uma liberalidade, ou seja, de 

um presente oferecido pelo construtor. Tese 

que o advogado passou a repetir.  

4 de Fevereiro. No BdP, o tema esvaziava-se. 

Dado que Salgado liquida as dívidas ao fi sco, 

deixa de haver potencial crime de evasão fi scal. 

Um banqueiro a receber comissões de clien-

tes? O PÚBLICO vai revelar neste dia que o 

supervisor pediu explicações a Salgado e que a 

são do Governo para aceitar a oferta da Eon, 

Ricciardi sugere à Three Gorges um preço no 

intervalo entre 3,50 e 3,75 euros.  

Por telefone, Ricciardi troca impressões com 

Salgado e Morais Pires, sem desconfi ar que do 

outro lado da linha estão os escutas do procu-

rador Rosário Teixeira. Depois de os ouvirem 

dizer “é preciso fazer os chineses subir o preço, 

para ganharmos o negócio”, os investigadores 

do Ministério Público terão concluído: “Aquela 

malta está toda feita.” Até porque Salgado e 

Morais Pires compraram nesse período acções 

da EDP para o seu portfólio pessoal. A 22 de 

Dezembro, a Three Gorges garante o controlo 

de 22% da EDP. 

A vida de “polícia” é cheia de coincidências. 

Na sequência da Operação Furacão, iniciada 

em 2005, o Ministério Público abre um novo 

dossier, a que designa Monte Branco. No con-

texto das investigações relacionadas com uma 

rede de branqueamento de capitais e fraude 

fi scal, que tem no centro Francisco Canas (Zé 

das Medalhas), com escritório na Rua do Ouro, 

Rosário Teixeira esbarra numa engrenagem 

complexa. A sociedade de Canals, Figueiredo, 

Bataglia e Sobrinho usa a empresa de Medalhas 

como biombo para disfarçar outro esquema 

de transferências de verbas para o exterior. E, 

assim, no intervalo de alguns meses, a Akoya 

continua os seus movimentos, mas vigiados. 

Foi justamente quando decorria a privati-

zação da EDP que o Ministério Público apura 

que Salgado comprara 2 milhões de acções da 

EDP por 3,4 milhões de euros e que o dinheiro 

tinha chegado via Akoya. Meses depois, em 

Julho de 2012, a Caixa BI, o BESI e a Parpública 

(entidade pública de gestão de participações 

em empresas em processo de privatização) 

serão alvo de buscas policiais. A Procuradoria-

Geral da República, que anda atrás dos fundos 

desviados pela Akoya, informa que a sua acção 

derivara da Operação Monte Branco. Começa 

a abrir-se a caixa de pandora.

Enquanto tudo isto se passa em Portugal, a 

mais de seis mil quilómetros de distância, em 

Luanda, o BESA montara um mega-carrossel. 

Ao contrário do resto do sector, cuja principal 

fonte de fi nanciamento são os depósitos dos 

clientes, o BESA tinha acesso a uma linha direc-

ta do BES, e sem prazo. O que permite grande 

latitude na acção, nomeadamente ao sector da 

construção: o BESA empresta verbas ao cons-

trutor do imóvel a prazos longos que depois 

repassa para o comprador do andar, que, por 

sua vez, o arrenda a preços que possibilitam 

pagar o serviço da dívida. A questão é que o 

banco aceita automaticamente a transferência 

para terceiros sem referências sobre a capa-

cidade de honrar a dívida e sem conhecer o 

nome do novo devedor. Havia outro método: 

o BESA fi nancia o construtor, que põe de pé 

o projecto e antes de o começar a comercia-

lizar vende-o, como uma mais-valia, à ESAF, 

a gestora de fundos de investimento do BES. 

Sem risco.

16 de Novembro. O poder de Álvaro Sobrinho 

no BESA é imenso e o banqueiro apenas repor-

ta a Salgado, de quem copiara a “tecnologia”. 

Só que o pagamento (500 milhões) acordado 

na venda da Escom à Newbrook não chega ao 

GES, o que complica as contas de Salgado. E, 

desconhecendo ainda que Sobrinho é sócio da 

Akoya (e, portanto, com acesso a informação 

sensível), pediu ao seu CFO (Morais Pires), com 

o pelouro internacional, que juntasse peças 

para se queixarem do presidente do BESA ao 

BdP. O que teve duas consequências: Sobrinho 

dá-lhes “um chega para lá” e autonomiza-se 

das “amarras” de Lisboa, deixando de prestar 

contas ao BES. Em 2011, o BESA tem lucros de 

260 milhões de euros, que salvam o BES de 

divulgar prejuízos. 

Ao ler no Expresso, em Novembro de 2011, 

Tenho grande 
consideração 
[por Ricardo 
Salgado], até 
se provar que 
é culpado. E 
não há dúvida 
de que ele 
ajudou muito 
a indústria e 
as empresas”, 
afirma Joe 
Berardo

que o Tribunal Central de Instrução Criminal 

o chamara para prestar declarações e que sa-

íra com uma caução de meio milhão de euros 

por suspeita de branqueamento de capitais 

no valor de 3,3 milhões de euros, o banqueiro 

angolano conclui que foi a trupe de Salgado a 

passar a informação.

Hoje, circulam teorias. Quem priva com 

Sobrinho conta “que ele desenvolveu uma 

aversão a Salgado, a quem culpa de estar na 

origem dos problemas com a justiça e, como 

controlava tudo e todos queria ‘grelhá-lo’ em 

lume brando”. A zanga vai ser fratricida.  

Entre os executivos do BES, não havia ape-

nas adeptos do Sporting. Morais Pires era um 

afi cionado do Benfi ca. Os jantares na sede do 

banco entre Morais Pires e o presidente do 

clube da Luz, Luís Filipe Vieira, eram normais. 

O CFO tinha uma torneira aberta para o univer-

so empresarial do dirigente benfi quista com 

créditos no BES, em 2012, de largas centenas 

de milhões de euros (fala-se em 600 milhões). 

Morais Pires reestruturou a dívida e colocou-

a em fundos do BES Vida e da ESAF, o que 

permitiu a Luís Filipe Vieira deixar de constar 

na lista dos grandes devedores ao BES. Em 

2013, do fi nanciamento global (215 milhões) 

concedido pelo BES aos três grandes clubes 

(Porto, Sporting, Benfi ca), cerca de 114 milhões 

destinaram-se à SAD benfi quista (com dívidas 

à banca de 283,3 milhões).  

2012
As consequências da crise fi nanceira longa e 

complexa no GES, que desenvolvia a activi-

dade sustentada em dívida e investimentos 

especulativos e de risco, tornam-se visíveis a 

partir deste ano. O programa de ajustamento 

rigoroso da troika e as novas regras europeias 

de supervisão mais estritas ajudam a acentuar 

os problemas. São, portanto, tempos difíceis. 

E no 15.º andar da Avenida da Liberdade já 

se vive a correr contra o tempo e o dinheiro 

DANIEL ROCHA
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questão incomoda quadros da instituição para 

quem as três correcções fi scais constituíam 

“uma possível confi ssão de que sistematica-

mente omitiu de forma deliberada os juros e 

as mais-valias apuradas no exterior à espera 

das amnistias fi scais que acabaram por ser 

decretadas”. 

O BdP toma, então, uma iniciativa surpre-

endente. Para evitar danos na imagem de Sal-

gado, emite um comunicado, contrariando 

a prática de sigilo, onde esclarece que, após 

ter “aberto procedimentos, recolhendo e re-

cebendo informações”, considera não existir 

fundamento “para a abertura de processos 

de reavaliação de idoneidade” de Salgado. O 

comunicado chega à comunicação social du-

as horas antes de Salgado divulgar as contas 

de 2012. 

A decisão de manter ou não Salgado à fren-

te do BES estava nas mãos do governador do 

Banco de Portugal Carlos Costa, que, já es-

te mês, Outubro de 2014, foi ao Parlamento 

justifi car: “A administração, liderada por Ri-

cardo Salgado, não foi afastada porque a lei 

não o permitia. O legislador estabeleceu que 

a suspensão da administração não pode ser 

tomada livremente pelo BdP.” O governador 

tem razão, pois formalmente, o texto jurídico 

não lhe impõe esse dever. Mas poderia ter di-

to que um presidente de um banco não pode 

receber comissões ou presentes de milhões 

de euros de clientes. 

Por aquilo que agora se sabe, a partir dali, 

o BdP vai desdobrar-se a pedir informações a 

Salgado sobre o tema. E assim que terminou 

o mandato do conselho de administração do 

BESI, de que era o presidente não executivo, 

Carlos Costa não o renovou automaticamente 

e manteve-o suspenso sem conceder a idonei-

dade a nenhum dos gestores. 

Nessa altura, a PT está “capturada” pelos 

interesses do seu maior accionista: o BES (com 

10%). Zeinal Bava (premiado como o melhor 

CEO europeu do sector das comunicações de 

2012) confi a agora 79,9% das disponibilidades 

da PT ao GES.  

“Tenho fortes indícios que me levam a pen-

sar que Salgado está a tentar abocanhar o meu 

grupo e levar a Maude (irmã) para o lado dele, 

mas vou defender-me”, revela Pedro Queiroz 

Pereira, presidente da Semapa, a Ricciardi. 

A Semapa já se tornara a maior exportadora 

nacional em valor acrescentado, com negócios 

de dois mil milhões de euros. Queiroz Pereira 

avisa os primos Espírito Santo seus amigos: 

“Agora vou analisar ao detalhe a vossa vida 

fi nanceira, e ela não é famosa.” Não o levam a 

sério. Apenas Ricciardi vai ditar para a acta do 

Conselho Superior do GES que considera ino-

portuna a luta e defende a saída do GES (que 

tinha uma posição conhecida) da Semapa.   

Só que controlar a Semapa, que gera meios 

de liquidez, é uma questão de vida ou de mor-

te para Salgado, que em 2013 continua a fi -

gurar na lista do Jornal de Negócios como o 

3.º mais poderoso do país. Em resposta, o in-

dustrial toma uma iniciativa que se revelará o 

gatilho acidental que vai ajudar o desmoronar 

do castelo de cartas. Monta uma equipa de 

advogados e de economistas que descobrem 

parte da situação descontrolada do GES e vai 

queixar-se ao BdP. Depois, passa com a arti-

lharia pesada por cima das holdings familiares 

da família Espírito Santo. 

Quando às questões familiares se somam 

as empresariais, com falta de dinheiro pelo 

meio, o momento da sucessão, que é sem-

pre importante por exigir escolhas claras, 

nem sempre corre bem. Pela primeira vez, 

Ricciardi vai jogar os trunfos todos. Um dia, 

foi ao 15.º andar do BES falar com o chefe: 

“Tu já não tens condições para continuar.” 

Recorda que Salgado fi cou a olhar para ele e 

perguntou: porquê? Explica-lhe: “Vou dar-te 

um exemplo: e se agora um gerente de uma 

agência meter uns euros ao bolso o que é que 

tu como presidente vais fazer?” O banqueiro 

terá rebatido que uma coisa não tinha que ver 

com outra e que tinha direito a fazer negócios. 

O mais novo refuta: “Não tens, não. Porque 

só te dão os negócios por seres o presidente 

de um banco. Não venhas com a conversa de 

que o negócio é teu.”

No Verão de 2013, Salgado estava cercado. 

Tinha cinco dossiers complicados em cima da 

secretária: as investigações do Ministério Pú-

blico; a deterioração das contas das holdings; a 

ligação descontrolada a Angola; a guerra com 

PQP; a divisão no topo da família.  

29 de Agosto. O DCIAP deixa um aviso à nave-

gação. Como os titulares das cinco contas na 

Suíça para onde a Escom transferira, em 2004, 

cinco milhões de euros resultantes do negó-

cio dos submarinos continuam sem aparecer, 

constituiu arguidos os três administradores 

da empresa — Bataglia, Horta e Costa e Neto 

— por indícios de corrupção activa, tráfi co de 

infl uências e branqueamento de capitais. Para 

se ilibarem, assinam um comunicado público 

a revelar que se tratou de uma distribuição no 

contexto da política de bónus da Escom. O 

conselho superior (António Ricciardi, Salgado, 

Pedro Mosqueira do Amaral, Manuel Fernan-

do Espírito Santo, José Manuel Espírito Santo) 

do GES sente o golpe e assume a titularidade 

das cinco contas.“ Deu uma guerra porque 

eles tentaram até ao último momento evitar 

que o comunicado da Escom saísse, pois ia 

revelar que o ganho do contrato não foi dis-

tribuído pela família e fi cou neles”, evocou 

um dos intervenientes.  

18 de Setembro. Controlar um grupo com a 

dimensão do GES exige grandes volumes de 

capital que, no caso, eram fi nanciados com 

dívida contraída pelas holdings. E aceder aos 

mercados torna-se cada vez mais difícil. Salga-

do pede a Morais Pires que encontre solução. 

E assim acontece. 

O PÚBLICO noticia, naquele dia, que o BES 

usava milhares de clientes para ajudar as em-

presas do GES (que já não conseguiam ir bus-

car fundos aos mercados) a manterem-se em 

actividade. Ou seja: através dos balcões, suge-

ria que investissem (cerca de 3 mil milhões de 

euros) as poupanças em unidades de partici-

pação de fundos de tesouraria que tinham nas 

carteiras títulos de empresas da esfera do GES. 

Para fazer cumprir a lei, a CMVM dá instruções 

para que os fundos de tesouraria geridos pelo 

BES reduzam a sua exposição ao grupo de 

85%, para 15% (o limite permitido).

Pela primeira vez, torna-se claro que a situ-

ação no GES está descontrolada, pois as car-

teiras dos fundos geridos pelo BES são públi-

cas. Este é o momento-chave que, para muitos 

analistas, poderia ter levado as autoridades a 

intervir. Só que os supervisores não atribuíram 

a gravidade merecida ao tema: a CMVM man-

dou corrigir o desvio e aplicou uma multa; o 

BdP ignorou que o BES vendia aos clientes pro-

dutos em situação ilegal, mobilizando grandes 

quantidades de fundos. Numa segunda fase, 

as sociedades com os balanços adulterados 

desde 2008 vão emitir dívida de curto prazo 

que vendem aos balcões do banco.  

30 de Setembro. O BdP decide aprofundar 

as avaliações fi nanceiras ao GES e inicia uma 

devassa às contas das holdings fi nanceiras e 

não fi nanceiras (ESI, ESFG, Rioforte) e acaba 

por detectar um conjunto de insufi ciências e 

irregularidades.   

Outubro. Entretanto, em Luanda, decorre 

uma assembleia geral do BESA, bastante ten-

sa, onde chega a informação de que há 5700 

milhões de créditos de cobrança duvidosa e 

não se sabe a que porta ir bater. O dinheiro 

escorrera, portanto. Salgado tira o tapete a 

Sobrinho, que se afasta do BESA, mas não evi-

ta que a bomba estoure no BES, que terá de 

reportar imparidades astronómicas que lhe 

rebentam o balanço.  

23 de Outubro. Salgado viaja pela segunda 

vez no mesmo mês para Luanda, acompanha-

do de Morais Pires e de Proença de Carvalho, 

para pedir apoio ao Presidente José Eduardo 

dos Santos. O Estado angolano aceita conce-

der, com data de 31 de Dezembro, um aval 

pessoal no valor de 4200 milhões de euros 

ao BESA, equivalente a mais de 70% da sua 

carteira de crédito de 2013 — se o BESA entrar 

em incumprimento perante o BES, o Estado 

angolano paga a dívida. Sem este “auxílio”, 

o BES entra em colapso imediato. Mas o BdP 

desconfi a. E antes do fi nal do ano avisa “que 

existem fundadas dúvidas quanto ao preenchi-

mento dos requisitos necessários para consi-

derar a garantia estatal angolana elegível para 

efeitos de protecção” do BES. O que complica 

o plano de resolução do dossier BESA.  

O Sobrinho  
[na foto] e 
o Salgado 
tinham as suas 
agendas que 
convergiram 
durante anos”, 
recorda um 
ex-colaborador 
do BESA

25 de Outubro. A preocupação dominante 

de Salgado, que em Luanda também abordou 

o tema da venda da Escom, é agora evitar a 

derrocada do GES que contamina o BES. “As 

informações foram todas positivas. Estamos 

optimistas [a venda da Escom].” O negócio faz-

se antes do fi nal do ano? “Estou confi ante.”

29 de Outubro. Para prevenir uma grave 

perturbação no sistema fi nanceiro com con-

sequências na economia, as autoridades por-

tuguesas dão orientações para Salgado chegar 

a um acordo com P.Q.P. sobre a Semapa.  

1 de Novembro. O banqueiro vai enfrentar o 

pior dos dois mundos: vende a P.Q.P. a posi-

ção do GES na Semapa; e vê expostas as fra-

gilidades do grupo, onde os ânimos andam 

acirrados. 

Questionado, na época, pelo PÚBLICO sobre 

o que estava o BdP a fazer para estabilizar o 

segundo maior banco privado, um alto res-

ponsável do supervisor elucidou: “O BdP não 

está parado. Têm sido enviados sinais, não 

só pelo BdP, mas também pelo sr. primeiro-

ministro para que haja mudanças [no BES]. 

Mas é preciso ter calma. O BdP não pode nem 

deve intrometer-se em matérias reservadas 

a accionistas. Terão de ser eles a decidir o 

momento em que o presidente deve sair.” O 

tema preocupa Carlos Costa, Passos Coelho e 

Maria Luís Albuquerque. Mas o gabinete do 

primeiro-ministro já veio negar “categorica-

mente que o chefe do Governo tenha dado 

qualquer tipo de indicação ou orientação, de 

forma directa, através do Banco de Portugal ou 

por outra via, sobre a composição da equipa 

dirigente do Grupo Espírito Santo”.

Este é o momento que podia ter dado outro 

rumo aos acontecimentos. Com excepção de 

Ricciardi, os primos estão em negação e não 

percebem que já não têm condições para man-

ter um grupo com aquela dimensão. 

3 de Novembro, um domingo. O presidente 

do BESI pediu a sete dos nove membros do 

conselho superior do GES para se juntarem in-

formalmente no dia seguinte a meio da tarde. 

Salgado e José Manuel Espírito Santo, ambos 

gestores do BES, não são convocados.

15h30. Um colaborador do BES vê Ricciardi 

sair de São Bento, o que gera burburinho na 

instituição. De seguida, foi ter com os primos 

a casa de Mário Mosqueira do Amaral, levando 

uma carta escrita por si para ser aprovada. 

Eis o relato do que se terá passado: “Alguém 

RAQUEL ESPERANCA

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Sticky Note
Pela primeira vez?

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Sticky Note
Porquê?

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line

Pedro Lains
Line



2 | Domingo 19 Outubro 2014 | 21

a humilhação do banqueiro aristocrata que 

marca o fi m de um ciclo de intocabilidade.   

11 de Novembro. Segunda-feira. São cerca 

de 9h30 quando Ricciardi chega ao BESI e 

é informado de que deve estar às 12h00 no 

BES, para participar num conselho de admi-

nistração. Então, António Ricciardi (pai) dá um 

passo ao lado e convoca para as 10h30, na Rua 

de São Bernardo, o conselho superior do GES. 

Quem passou por lá resume um ambiente ao 

rubro. Há quem peça a Salgado que não demi-

ta Ricciardi. O CEO afi rma o óbvio: “Não posso 

ter um vogal que diz publicamente que não me 

dá a confi ança.” O primo interrompe-o: “Fi-lo 

porque tu organizaste o conselho superior e já 

tinhas preparado o teu ataque público a mim. 

E eu não levo desaforos para casa.” O chefe 

do clã replica: “Admite publicamente que te 

enganaste quando disseste que não me davas a 

confi ança.” Ricciardi protesta à patada: “Achas 

que eu vou fazer uma fi gura dessas? Está fora 

de questão. Deves estar a confundir-me com 

esses… que lidam contigo no dia-a-dia.” À volta 

fi ca tudo branco. Os primos estavam sentados 

numa mesa rectangular, um levanta-se e pede: 

“Tem lá calma. É melhor adiarem o conselho 

de administração do BES, pois é preciso um 

entendimento.” António Ricciardi reclama 

o mesmo. Como Salgado se mantinha fi rme, 

Ricciardi participa-lhe: “Então está bem, eu 

vou contigo e tu vais pôr-me na rua. Mas fi ca 

a saber que quando disse que me abstinha 

de dizer as razões para não te dar o voto de 

confi ança, agora vou ditar para a acta tudo o 

que sei. E hoje em dia não é pouco.” Levanta-

se um clamor: “Mas tu não podes fazer isso.” 

“Não posso? Então vão imolar-me e eu fi co 

calado?” Salgado sugere, então, uma conver-

sa a sós noutra sala. E o que lá se passa só os 

dois saberão. Mas conta-se que observou a 

Ricciardi: “Se queres um entendimento, di-

zes que isto não foi um golpe de Estado e que 

eu tenho todas as condições para te suceder 

e então revejo a minha posição.” E ditam os 

dois um comunicado, onde aparentemente 

se fazem tréguas e tiram o diferendo da esfe-

ra mediática. A acção é interpretada como a 

abertura de um período negocial para mudar 

a gestão do BES. Só que guardar o machado 

de guerra não signifi cava que as tropas se tor-

nassem “amigas”. 

26 de Novembro. Acendem-se as campainhas 

vermelhas no BdP. A avaliação ao GES, a 30 

de Setembro, demonstra uma situação patri-

monial que surpreende. O passivo é agora de 

5,6 mil milhões de euros, quando era de 3,8 

mil milhões nove meses antes (Dezembro de 

2012). Três dias depois, o BdP informa, por 

carta, Ricardo Salgado da discrepância e pede 

“uma explicação detalhada sobre a evolução 

ocorrida nas contas da holding (ESI) entre 

30/6/2013 e 30/9/2013”. E exige que envie um 

plano de saneamento de curto prazo. 

3 de Dezembro. O BdP volta a dar instruções, 

agora à ESFG (que controla directamente o 

BES), para “promover as necessárias diligên-

cias para assegurar o equilíbrio fi nanceiro”. As 

autoridades, supervisor e Governo, dispõem, 

nesta altura, de toda a informação (venda de 

títulos de empresas insolventes aos clientes 

do banco; relação descontrolada com o BE-

SA) para concluírem que o quadro é grave e 

forçar Salgado a pedir ajuda ao Estado. O que, 

segundo os analistas, poderia ter evitado o 

fi m do grupo. 

Mas pela primeira vez em 22 anos Ricardo 

Salgado estava a perder o controlo do GES e 

persiste em não pedir ajuda ao Estado, e o 

Governo, segundo vários analistas, terá pro-

curado distanciar-se à espera do fi m da inter-

venção externa e das eleições europeias. A ser 

assim, haveria consonância de interesses.  

A partir dali, o governador do Banco de Por-

tugal Carlos Costa vai insistir junto de Salgado, 

pessoalmente e por carta, para que apresente 

um plano de redução do endividamento e da 

exposição ao GES. E começa a dar indicações 

de que terá de preparar a sua saída do BES. 

Mas Salgado não o ouvia, ou por não querer 

ou por já não poder, pois o caos estava insta-

lado no GES. 

Quando chega a altura de Salgado informar 

o conselho superior de que o passivo da ESI, 

com sede no Luxemburgo, era de quase 6 mil 

milhões de euros, muito acima do valor ofi cial, 

Ricciardi, na qualidade de administrador da 

holding, debita para a acta: “As únicas contas 

que conheço são as ofi ciais (3 mil milhões) e 

como não executivo estou chocado com o que 

ouvi e quero uma auditoria rigorosa e um apu-

ramento de responsabilidades.” Esforça-se, 

ainda, mas em vão, por convencer os primos a 

segui-lo: “Não é só culpado quem comete o cri-

me, mas quem o esconde e não actua, porque 

passa a ser cúmplice.” Salgado considera que 

“o dr. Zé Maria [Ricciardi] não estava a ser so-

lidário” e defendeu-se dizendo que “também 

não sabia, pois as contas estavam dispersas, 

e houve grande negligência do contabilista”, 

Machado da Cruz.

Uma família pode ser um “local” difícil pa-

ra se viver. Ricciardi fi ca isolado. Os primos 

comentam sobre ele: “É inconcebível, anda 

sem controlo.” Queriam-no calado. 

31 de Dezembro. O BdP continua a trocar car-

tas com Ricardo Salgado, a quem avisa que a 

ESFG está em situação de incumprimento e 

assume que não é válida a garantia emitida 

pelo Estado angolano, que protegia o BES de 

ser contaminado pela dívida da fi lial angolana, 

o BESA. Dá instruções a Salgado para apresen-

tar um plano de reestruturação face à reduzida 

capacidade para absorver choques adversos. 

A passagem de ano marca o começo do fi m 

do GES. Com accionistas que não perceberam 

que algo tinha de mudar na governação e re-

sistiram a pedir ajuda ao Estado para salvar 

o BES. E, como acontece muitas vezes nas 

vésperas de uma grande crise, perante casos 

graves, as autoridades hesitam em atacar de 

frente os problemas. A conjugação de todos 

estes factores, em 2014, revelar-se-á fatal.

a Na próxima semana: A aceleração de acon-

tecimentos que culminaram na derrocada fi nal 

do GES

explicou que fontes do Governo tinham feito 

chegar à família que era altura de Salgado re-

nunciar, por sua iniciativa, à liderança, pois 

temiam a instabilidade que se estava a gerar à 

volta do BES, pois os assuntos eram graves. O 

Ricardo ia fazer 70 anos e devia reformar-se.” 

O documento apresentado por Ricciardi além 

de pedir esclarecimentos sobre as polémicas 

judiciais à volta do presidente, os movimen-

tos de capitais e as transacções com a Escom, 

concluía: “Não bastasse isso, os próprios au-

ditores andam a manifestar objecções ao que 

se passa no BES, nomeadamente à política 

creditícia, que pode criar problemas.” Perante 

isto, exige-se “uma mudança da governação 

no BES”. 

O dinheiro não está a rolar como seria pre-

tendido e seis dos sete membros do conselho 

superior, presentes no encontro dessa segun-

da-feira, mostram  disposição para questionar 

o chefe. Vêem no documento uma aberta e 

assinam-no. Manuel Fernando Moniz Galvão 

Espírito Santo, o presidente da Rioforte, ofe-

rece-se, então, para ser o seu guardião. Ora, 

acertar o timing para o entregar a Salgado é o 

mais complicado. Mas Ricciardi declara: “O 

mais depressa possível.”  

No dia seguinte, quando entra no avião que 

o levará a Londres para uma reunião de tra-

balho, o presidente do BESI está confi ante de 

que será encontrada nova gestão para o BES 

até ao fi m de semana. Infelizmente para ele, 

entre a casa de Mosqueira do Amaral e a de 

Manuel Fernando Espírito Santo, o documento 

extravia-se (aparecerá novamente em Julho de 

2014 e foi entregue ao BdP). Não havia cópia 

assinada.

Assim que toma conhecimento das movi-

mentações, Salgado antecipa-se e convoca 

o conselho superior para daí a dois dias, sa-

bendo que Ricciardi está ainda em Londres. 

O presidente do BESI tenta que a reunião se 

faça por videoconferência, mas o chefe alega 

que tem de ser presencial.

7 de Novembro. Quinta-feira. 12h00. En-

quanto Ricciardi voa de regresso a Lisboa, as 

autoridades policiais entram no departamento 

fi nanceiro do BES, na Avenida da Liberdade. 

Mas as televisões fi lmam a sede do BESI, onde 

não há buscas. A equipa de Ricciardi vê ali o de-

do do gabinete de comunicação de Salgado.

19h00. Os cinco ramos da família reúnem-se à 

porta fechada. Ricardo Salgado vai tirar a Ric-

A adminis-
tração, 
liderada 
por Ricardo 
Salgado, não 
foi afastada 
porque a lei não 
o permitia”, 
declarou 
Carlos Costa

ciardi o seu momento. O documento a pedir 

a substituição do chefe não é posto em cima 

da mesa. Salgado pede um voto de confi ança, 

alegando ser “a única pessoa capaz de salvar 

o GES”. E dá-se a “pirueta” que Ricciardi não 

esquecerá: todos os que tinham pedido mu-

danças na gestão do BES estão agora a dar o 

apoio incondicional ao banqueiro. Ricciardi 

declara que não o dará.  

São 20h00 quando bate com a porta. Antes 

de irem todos jantar a Cascais a casa de Salga-

do, ainda fi cam a debater outro tema quente: a 

comissão paga pela Escom aos cinco membros 

mais velhos do conselho superior, que os mais 

novos ignoravam ter existido. De acordo com 

a acta da reunião, revelada no início deste mês 

pelo i, a conversa foi indecorosa, mas serviu 

para mostrar que pode ter existido um sexto 

benefi ciário. Fala-se agora nos bastidores nu-

ma pessoa de fora da família, ligado ao dossier 

e da esfera partidária.

8 de Novembro. Sexta-feira. O Jornal de 

Negócios publica um trabalho com os títulos: 

“Ricciardi falha destituição de Salgado” e “O 

golpe de Estado”, uma menção ao documento 

de Ricciardi. Esta é uma notícia que muitos 

jornalistas gostariam de ter escrito, pois re-

vela o funcionamento do conselho superior 

do GES, até então uma caixa negra, e que pela 

primeira vez (e única) emite um comunicado 

que vai sustentar a notícia do jornal. Mas Ric-

ciardi vai interpretar o texto como sendo um 

“ataque público de Salgado” contra si: “Para 

me esmagar, porque às 20h00, quando eu saí 

do GES, já os jornais estão fechados.” Deu-

se aqui o ponto de viragem na estratégia do 

presidente do BESI em relação a Salgado. A 

partir daqui houve guerrilha. 

A família não está habituada a digladiar-se 

em público. Mas é o que vai acontecer daqui 

em diante, quando Salgado e Ricciardi pro-

tagonizarem sonoros enfrentamentos. O que 

se expressa num corrupio de comunicados, 

onde o presidente do BESI esclarece que, na 

reunião de quinta-feira, não deu voto de con-

fi ança a Salgado e questiona a sua idoneidade 

para liderar o BES, “mas abstém-se de revelar 

as razões”.   

Durante o fi m-de-semana, a família Ricciardi 

obriga o patriarca, António Ricciardi, a dar o 

dito por não dito e a vir explicar que só apoiou 

Salgado por razões institucionais. Nos corre-

dores do poder, não se fala de outra coisa. É 

ENRIC VIVES-RUBIO
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PATRÍCIA DE MELO MOREIRA/AFP

Uma análise aos últimos oitos meses de vida do Grupo 
Espírito Santo revela que o banco era na prática o 
gestor de tesouraria da Portugal Telecom. O colapso 
do GES não poderia, por isso, deixar ilesa a PT. E um 
banqueiro caiu em desgraça. Esta é a segunda parte 
da história do fi m de um império. CRISTINA FERREIRA

A
s grandes crises desenvolvem-se, 

muitas vezes, em plena luz do dia, 

mas há sempre quem não dê por 

elas. Foi o que aconteceu com o 

Grupo Espírito Santo (GES), que, 

depois de três anos de progressiva 

degradação, permanentemente 

disfarçada, e comportamentos du-

vidosos, faliu num mês. Para se ser 

mais preciso: o universo empre-

sarial Espírito Santo tinha excesso de dívida 

acumulada, que a crise económica profunda e 

longa acentuou, e não resistiu; Ricardo Salga-

do, presidente do grupo, baseava o seu poder 

num fôlego fi nanceiro que afi nal não existia e 

o mito caiu. Há ainda a Portugal Telecom com 

uma relação promíscua com o BES, que actua-

va como gestor de tesouraria da operadora, o 

que os episódios aqui relatados provam. 

A história do poder que o GES assumiu du-

rante décadas conta-se até Dezembro de 2013. 

Os oitos meses seguintes, que culminaram na 

detenção para interrogatório de Ricardo Sal-

gado, líder do clã durante duas décadas, são 

o epílogo de um grupo com 149 anos. E foi tão 

fácil pôr-lhe uma pedra em cima. 

Como a Revista 2 adiantou na semana pas-

sada, o que se passou na esfera Espírito Santo 

foi um processo com múltiplas ocorrências 

públicas, polémicas judiciais cruzadas, que 

tornam impossível às autoridades, Governo, 

Banco de Portugal, Comissão de Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM) dizer que não sa-

biam de nada. A hesitação em atacar o proble-

ma de frente explica-se, talvez, pelo medo de 

contaminar o sistema fi nanceiro português, 

gerando uma crise de confi ança e de liquidez 

que acabasse em falências. Ou, então, pelo re-

ceio de intervir num banco liderado por um 

homem poderoso. 

Final de 2013. “Somos os herdeiros de uma 

família que do nada, a seguir à revolução, re-

construiu um grupo com mais de 145 anos sem 

nunca pedir ajuda ao Estado.” Durante anos, 

este foi o discurso-marca do Grupo Espírito 

Santo e servia de alavanca a uma outra decla-

ração de Ricardo Salgado: “O BES não neces-

sita de recorrer à linha de recapitalização da 

troika.” No último Natal, a ideia de uma falsa 

prosperidade é recuperada por Isabel Vaz, da 

Espírito Santo Saúde — ES Saúde, já este mês 

vendida à chinesa Fosun, na sua mensagem 

aos colaboradores, elogiando a solidez do ac-

cionista Rioforte (a holding não fi nanceira do 

GES — com a ES Saúde, Comporta, ES Viagens, 

Hotéis Tivoli, imóveis). A verdadeira situação é 

outra: o grupo mal conseguia gerar rendimen-

tos para pagar os juros da dívida. E, em cima, 

ainda punha mais dívida. 

A estrutura piramidal do grupo, com um es-

quema intrincado de holdings e sub-holdings, 

servia de biombo aos problemas que existiam 

no universo Espírito Santo há vários anos — à 

cabeça estava a ES Control, que juntava os 

cinco ramos da “família” (Salgado, Ricciardi, 

Moniz Galvão, Raimul e Mosqueira do Amaral). 

Por sua vez, a holding-mãe tinha 51% da ESI, 

que dominava a Rioforte (área não fi nancei-

ra) e possuía 49% da ESFG (BES e Tranquili-

dade).

JANEIRO
Início de 2014. O Banco de Portugal (BdP) 

entra em 2014 tendo na linha da frente das suas 

preocupações o universo empresarial da famí-

lia Espírito Santo. Carlos Costa dispõe, agora, 

de muita informação. As inspecções às holdings 

fi nanceiras vieram expor as suas entranhas: a 

30 de Setembro de 2013, os passivos da ESI já 

iam em 5700 milhões de euros. E no BES Ango-

la tinham sido levantados em cash 500 milhões 

de euros, havendo 3 mil milhões de euros de 

créditos sem benefi ciário. A tendência é, por-

tanto, para o “buraco” se aprofundar.

14 de Janeiro. A correspondência entre o BdP e 

Ricardo Salgado, presidente da ESFG (entidade 

supervisionada pelo BdP), intensifi ca-se nas 

primeiras semanas de 2014, com muitas orien-

tações e pedidos de esclarecimento. As respos-

tas do grupo são evasivas. Numa das cartas, o 

vice-governador Pedro Duarte Neves solicita 

que o banqueiro lhe envie um plano detalhado 

de saneamento e correcção dos desequilíbrios 

para “assegurar uma gestão sã e prudente” que 

preserve o banco “do impacto da exposição à 

ESI”, que em Janeiro de 2014 já estava falida. 

Há, neste momento, 3 mil milhões de euros de 

títulos de dívida (que funcionam como fi nancia-

mento) da holding nas carteiras dos clientes do 

BES. No grupo, está a Portugal Telecom (PT), 

prestes a tornar-se um escravo. 

Segunda quinzena de Janeiro. A PT aspira a 

ser um protagonista da criação de um grande 

grupo luso-brasileiro. O que remete para re-

lações não recomendáveis entre gestores de 

empresas relacionadas que não se devem tor-

nar promíscuas. 

Depois de, em Outubro de 2013, Ricardo 

Salgado ter sido informado de que a PT não ia 

renovar a aplicação de 750 milhões de euros 

na ESI, pediu ao CFO da operadora para ir ter 

com ele ao 15.º andar do n.º 195 da Avenida da 

Liberdade, em Lisboa, a sede do BES. O ban-

queiro recebe Luís Pacheco de Melo na ante-

câmara da sala da comissão executiva do BES 

(um open space onde os gestores se sentam às 

secretárias). 

Ricardo Salgado conhece bem o CFO da PT, 

ex-BESI (banco de investimento do BES), e 

apresenta-lhe um “esquisso” da reestrutura-

ção em curso no GES que visa tornar a Rioforte 

uma empresa apetecível para o mercado de 

dívida. Dirige-se a ele no tom habitual, suave. 

Contrariando a anterior decisão da operadora, 

de levantar o empréstimo à ESI, Salgado procu-

ra agora persuadir Pacheco de Melo a manter 

os 750 milhões na holding e sugere mesmo que 

prepare a migração para a Rioforte. O presiden-

te do BES faz outro pedido: que a PT reforce 

o apoio à Rioforte até mil milhões. Mas o CFO 

explica que a PT não tem essa disponibilida-

de e nota que fará “uma única aplicação, com 

maturidade a 15 de Março de 2014”, altura em 

que terá de ter a verba livre para concretizar 

“o previsto aumento de capital da Oi”. 

Pedro Lains
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Este episódio, assim como os que a seguir 

vão ser relatados (alguns com base em relató-

rios a que a Revista 2 teve acesso), faz crer que 

Salgado não se fi ca por dar orientações estra-

tégicas à PT. Na qualidade de representante 

do accionista BES (com 10% da PT), parece 

ter vocação para gerir a tesouraria da opera-

dora. Pois surge a dar instruções sobre como 

e onde os primeiros responsáveis da Oi e da 

PT, respectivamente, Zeinal Bava e Henrique 

Granadeiro, assim como Pacheco de Melo, 

devem aplicar os fundos da empresa de tele-

comunicações (que é também accionista do 

banco, com 2%).

No quadro das investigações aprofundadas, 

entretanto, abertas pela CMVM às relações 

BES-PT, Carlos Tavares anda no rasto de uma 

reunião (informal ou não) que terá ocorrido 

ainda em Janeiro e que pode ter juntado os 

quartéis-generais das duas empresas (presi-

dentes e CFO). E onde Salgado pode ter pedido 

à gestão da PT que “protegesse” o GES num 

momento particularmente difícil. Saber se o 

encontro-mistério se realizou ou não revela-se 

para a CMVM uma missão complicada, pois 

ninguém o assume, mas todos falam nele. 

Caso se confi rme, prova que a gestão da PT 

estava a par das difi culdades do GES e deve-

ria ter acautelado os interesses da operadora, 

não arriscando verbas em produtos tóxicos 

ou, então, determinando uma redução da 

exposição a dívida emitida pelas holdings. A 

CMVM desconfi a de irregularidades muito gra-

ves, nomeadamente, que os gestores da PT 

(Bava, Granadeiro e Pacheco de Melo) terão 

“omitido deliberadamente” a informação ao 

mercado.

27 de Janeiro. Quando se tem poder a mais, 

não cumprir as obrigações pode ser uma gran-

de tentação. “É o homem que esteve à frente 

das nossas contas este tempo todo e é claro que 

sente um peso psicológico brutal em cima dele. 

Temos de o proteger”, sugere Ricardo Salgado, 

referindo-se a Francisco Machado da Cruz, 

o contabilista do grupo que ajudou a ocultar 

1300 milhões de euros das contas da ESI. Se-

gundo o relato do jornal i, Salgado observou 

ainda: “O nosso Francisco recuperou 30 ou 40 

milhões de dólares em indemnizações e aquilo 

[o Espírito Santo Plaza, em Miami] está a ser 

muito bem gerido”, defendeu o presidente do 

BES, também gestor da ESI. O mesmo contabi-

lista virá dizer que Salgado sabia desde 2008 

que havia manipulação das contas. Em bre-

ve, o banqueiro irá fazer-lhe críticas públicas. 

Machado da Cruz partiu já este ano para um 

retiro silencioso no Brasil, depois de receber 

uma choruda “compensação”.

O registo audível dos diálogos no conselho 

superior, onde estão representados os cinco 

ramos do núcleo duro do GES, revela um nível 

grande de informalidade. “As conversas eram 

até ao fi nal de 2013 gravadas pelo José Castelo 

[o secretário do conselho superior], que depois 

as transcrevia para o papel e Salgado fi ltrava 

antes de assumirem forma de acta”, evocou há 

uns meses José Maria Ricciardi, o presidente 

do BESI, que, no princípio deste ano, deixou 

de frequentar com assiduidade os encontros 

na Rua de São Bernardo. Mas, quando vai, 

Ricciardi passa a escrito as suas declarações. 

“Envio-as a seguir para o José Castelo, assina-

das e fi co com a cópia.” O que mostra o grau de 

desconfi ança que se instalou entre os primos 

Espírito Santo. 

31 de Janeiro. A auditora KPMG entrega ao 

BdP o relatório preliminar sobre as contas da 

ESI, com referência a 30 de Setembro de 2013, 

e conclui que a situação da empresa estava ne-

gativa em 2400 milhões de euros. A auditora 

salienta que ainda não obteve dados detalha-

dos sobre as sociedades suíças Eurofi n, que o 

regulador admite terem funcionado, ao longo 

de anos, como “sacos azuis” usados para o 

grupo e o banco ocultarem dívida e prejuízos. 

Nenhuma desta informação é passada para o 

público.

FEVEREIRO
6 de Fevereiro. Para responder às recomen-

dações de Carlos Costa de maior transparên-

cia na cascata accionista do grupo, Salgado 

anuncia que vai aligeirar a estrutura e clarifi car 

os fl uxos de fi nanciamento entre holdings e 

sub-holdings. O que na prática visava liquidar 

a ESI (tóxica) e transferir progressivamente 

as suas emissões de papel comercial (dívida) 

para a Rioforte. A medida acabará por afun-

dar a holding não fi nanceira, que tinha activos 

sólidos. 

7 de Fevereiro. A ES Saúde confi rma a abertu-

ra de 49% do capital em bolsa. O encaixe de 120 

milhões é uma gota no oceano de problemas 

de Salgado, mas serve para passar a mensagem 

às autoridades de que o saneamento empre-

sarial está em curso.

10 de Fevereiro. O BES sempre teve em rela-

ção à PT comportamento de abutre. Para res-

ponder ao pedido do accionista, a operadora 

de telecomunicações acaba por arranjar mais 

140 milhões de euros que lhe permite reforçar 

o empréstimo ao GES. A partir desta data, a 

exposição da PT ao GES concentra-se na Rio-

forte e totaliza, não os mil milhões pedidos 

por Salgado, mas 897 milhões. Há, fora disso, 

outro tanto em depósitos aplicados no banco 

e fi liais estrangeiras.  

12 de Fevereiro. Em São Paulo, é Carnaval. 

Do outro lado do Atlântico, o presidente do 

Espírito Santo Investment Bank Brasil (fi lial 

do BES), Ricardo Abecassis Espírito Santo, está 

prestes a colocar-se no centro da polémica ao 

assumir-se como candidato à sucessão do che-

fe: “Estou sempre disponível para os desafi os 

que se me apresentem, se os accionistas assim 

o quiserem, mas é um processo que se conver-

sa internamente no grupo e não há pressão, 

nem data.” Ao ser inquirido sobre se o BES 

vai aumentar o capital, Abecassis nem hesita: 

“Não há necessidade.” Estava, evidentemente, 

longe da realidade que vai chegar a galope e 

colocar à vista de todos os graves problemas 

da esfera familiar. 

13 de Fevereiro. 17h30. Contra todas as ex-

pectativas, Salgado aparece como “o patinho 

feio” do sector bancário, a divulgar prejuízos 

anuais de 517,6 milhões de euros, o que con-

trasta com lucros de 96,1 milhões em 2012. As 

imparidades de crédito (perdas potenciais) 

cifram-se em 1422,8 milhões de euros. O qua-

dro é negro, portanto. 

Ainda assim, na sala do conselho do BES, 

onde se divulgam as contas de 2013, o clima, 

habitualmente contido, é de rara descontrac-

ção. Quando lhe perguntam se já falou com 

o candidato Abecassis, Salgado responde em 

tom de conversa de café: “Ainda não, pois te-

mos tido muito que fazer, mas o dr. Ricardo 

[Abecassis], certamente, aparecerá por aí um 

destes dias.” Já sobre a declaração do primo 

“brasileiro” que exclui a possibilidade de o BES 

recorrer de novo aos accionistas, observa: “O 

dr. Ricardo Abecassis é um excelente banquei-

ro mas, no Brasil, estamos em período de fé-

rias, entre o Natal e o Carnaval, e ele anda um 

bocadinho distraído.” “O capital [do BES] é 

robusto, mas não podemos cantar glória e não 

posso dizer que não vamos ter um aumento de 

capital pela frente” em 2014. Injecção de fun-

dos estatais? “Não é hipótese, será sempre por 

recurso a investidores internacionais.” Perante 

a insistência dos jornalistas, o chefe do clã sai-

se com nova frase que, naquele dia, faz o título 

da notícia do PÚBLICO: “Desde aqui lhe envio 

[a Abecassis] um beijinho”. A esta distância dá 

para ver ali um sinal de fi m de festa. 

Depois de ele próprio ter recorrido, em 2011 

e 2012, a três planos de amnistia fi scal dirigida 

a quem detinha património fora de Portugal, 

Salgado (que pagara de imposto 183 mil euros 

em vez de 4,3 milhões de euros) termina a con-

ferência de imprensa a “elogiar as Finanças 

e o Governo pela amnistia fi scal que ajuda a 

reduzir o défi ce estatal. O BES incentivou os 

clientes” incumpridores a regularizarem as 

dívidas ao fi sco e à Segurança Social. 

14 de Fevereiro. O vice-governador do BdP, 

Duarte Neves, está de novo a escrever ao presi-

dente do BES, desta vez para frisar a necessida-

de de cumprir as suas determinações e prote-

ger a ESFG [a holding da família que concentra 

a posição no banco] do impacto da exposição à 

ESI e de potenciais riscos na sua credibilidade. 

Novamente está em causa a comercialização 

em larga escala, e aos balcões do BES, de dí-

vida das duas sociedades problemáticas: ESI 

e Rioforte.   

17 de Fevereiro. O GES segue as recomenda-

ções europeias e simplifi ca o sistema socie-

tário. Para acompanhar a execução do plano 

de negócios da área não fi nanceira, Salgado 

cria uma estrutura de gestão interna com uma 

maioria de gestores independentes. Um dos 

pivôs que serão chamados por Salgado para 

se envolverem no projecto de reorganização 

ENRIC VIVES-RUBIO

Salgado andava 
assustado com 
a rapidez dos 
acontecimentos, 
preocupado e com 
a cabeça dispersa 
pelas investigações 
do Ministério 
Público”, evoca um 
ex-colaborador
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depois do escândalo, o presidente do Institu-

to de Seguros de Portugal veio dizer: “Se me 

tivessem perguntado, teria dito que [a Tran-

quilidade] não valia 700 milhões.”

Naquele preciso momento, já há depositan-

tes do suíço Banque Privée (do BES), maiorita-

riamente da classe média alta, muito descon-

fi ados. Pedem os resgates das suas aplicações 

em dívida da ESI e da Rioforte, com o intuito 

de deslocarem os reembolsos para contas em 

Portugal, e as ordens não se cumprem. “A se-

guir à crise de 2008, assustei-me e transferi o 

dinheiro para a Suíça, no pressuposto de que 

estaria protegido”, conta um dos lesados. O 

fundo de garantia de depósitos helvético (o 

máximo que um depositante pode recuperar 

em caso de falência do banco) é de 80 mil eu-

ros, abaixo dos 100 mil nacionais, onde vigora 

ainda um sistema de indemnização aos inves-

tidores (que percam as aplicações), mas que 

não existe na Suíça. 

Última semana de Março. Os anos de pros-

peridade vão longe. E Salgado intensifi ca as 

relações promíscuas com a PT, que, naquele 

momento (e sem que haja visibilidade pública), 

já tem 98,6% (1643 milhões) da sua tesouraria 

aplicada em depósitos do banco e em emprés-

timos à Rioforte (897 milhões). 

Com a aproximação da assembleia geral da 

PT para aprovar a fusão com a Oi, Ricardo Sal-

gado começa a fi car ansioso, pois tem receio 

de perder o controlo da gestão da tesouraria 

da operadora. Ora, as suas prioridades estão 

centradas exclusivamente nos interesses do 

grupo familiar. E, assim, deixa novo aviso: o 

BES não valida a concentração se o estado-

maior da PT Portugal e da PT SGPS, lideradas, 

respectivamente, por Bava e Granadeiro, não 

mantiver o fi nanciamento à Rioforte por mais 

um ano e o aumentar para mil milhões. 

O ambiente é, agora, de cortar à faca, pois 

há uma decisão da PT de resgate dos 897 mi-

lhões aplicados na Rioforte para os ter dispo-

níveis em Abril. Henrique Granadeiro chama, 

então, o seu CFO e manda-o ir ao BES falar 

com Morais Pires [CFO do banco], “resolver 

o tema” e “contratar” nova operação. O CEO 

da PT não quer voltar a ouvir falar no assunto. 

No caminho para a Avenida da Liberdade, o 

CFO pode ter questionado: “Porquê fazer o 

que diz Salgado?”

26 de Março. Num frente a frente com Mo-

rais Pires, Pacheco de Melo coloca reservas a 

renovar o investimento na Rioforte para além 

do prazo previsto. Os dois protagonizam uma 

troca azeda de palavras. Nas altas esferas do 

BES, o encontro dá ruído. Como Morais Pires 

se deixara capturar pelos interesses do accio-

nista GES, por acreditar que será o eleito da 

família para substituir Salgado como timoneiro 

do clã, reduz a nada as objecções de Pacheco 

de Melo. 

Quando chega ao seu gabinete, Pacheco 

de Melo revalida o investimento na Rioforte 

e estende o prazo por mais três meses. O CFO 

podia ter dito que não, mas aceitou cumprir 

as instruções de Granadeiro, que segue as de 

Salgado. Já Zeinal Bava procura distanciar-se 

do imbrólglio, dizendo nada saber do que se 

passava com a tesouraria da PT, pois estava 

na Oi (posição que defendeu então ao PÚBLI-

CO). Mas, se não sabia, devia saber, pois sendo 

em simultâneo CEO da Oi e da PT Portugal 

tinha controlo sobre os executivos. E a apli-

cação inicial na ESI foi ordenada por ele. No 

dia seguinte, os accionistas da PT aprovam a 

fusão com a Oi.  

ABRIL
Início de Abril. José Honório começa a apa-

recer nas reuniões do conselho superior do 

GES para discutir a dívida das holdings (com 

um passivo de 6 mil milhões) e assegurar o 

reembolso dos títulos emitidos pela ESI e pela 

Rioforte. Honório defende, então, que como 

o GES é sistémico (a sua falência tem impacto 

na economia) deve ser procurada uma solução 

que tenha o apoio do Estado através de linhas 

de crédito de longo prazo. 

14 de Abril. Numa reunião do comité de acom-

panhamento da fusão PT-Oi (que inclui, entre 

outros, Bava, Morais Pires e representantes e 

accionistas da Oi), o BES bate de novo o pé 

para garantir que a PT se manterá como o seu 

porta-moedas. São os interesses que protegem 

brasileiros e portugueses. O Expresso revelou, 

neste Verão, um email trocado entre Salgado 

e accionistas da OI que alude a uma combi-

nação de cavalheiros. O episódio é este: no 

contexto das negociações para a fusão, um ano 

antes, Salgado colocara objecções: a operação 

era politicamente delicada; gerava grande de-

sequilíbrio em desfavor da PT. Argumentos 

que escondiam a motivação: salvaguardar o 

controlo da liquidez da operadora. Então, o 

comité de acompanhamento estabeleceu um 

acordo tácito, não escrito, no sentido de usar 

a nova entidade para encobrir dívida (1500 

milhões) de Andrade Gutierrez e da La Fonte, 

que tinham as suas posições na OI fi nanciadas 

pelo BNDES, o banco estatal brasileiro faci-

litador de negócios [que surge envolvido no 

caso Mensalão].  

A PT, já se sabe, tornara-se ao longo de dez 

anos um mero instrumento para Salgado. Mas 

as movimentações à volta daquela que chegou 

a ser a maior empresa portuguesa com um 

valor de mercado de 11 mil milhões (esta se-

mana estava abaixo de mil milhões) estavam a 

acentuar-se de forma descontrolada. 

“Salgado andava assustado com a rapidez 

dos acontecimentos, preocupado e com a ca-

beça dispersa pelas investigações do Ministério 

Público”, evoca um ex-colaborador. O banquei-

ro está com medo do colapso. Mas para fora 

continua com o discurso optimista e aura de 

poderoso, o que pode levar o Banco de Portu-

gal a fazer cerimónia e a não meter prego a fun-

do para o afastar da gestão. Carlos Costa tem, 

talvez, receio de carregar no botão da bomba 

atómica (intervir no BES) e desestabilizar o 

sistema no seu todo. E o Governo, a semanas 

da saída da troika, também não queria injecção 

de fundos, como se verá mais à frente.

Entre um supervisor titubeante e manter 

seguro o GES, a solução parece óbvia: salvar 

o forte. E é assim que, nos meses seguintes, 

Salgado e Morais Pires, por seu livre arbítrio, 

vão tentar resolver o imbróglio da área não 

fi nanceira familiar, desafi ando as instruções 

do BdP para um “corte” entre o BES e o GES. 

Salgado e José Manuel Espírito Santo assinam 

cartas de conforto de 270 milhões para garantir 

que os empréstimos de empresas venezuelanas 

à ESI e à Rioforte em caso de incumprimento 

são pagos pelo banco. Em paralelo, recorrem 

a um sistema de triangulação de fundos para 

fi nanciar às escondidas das autoridades as du-

as holdings em 1500 milhões. Depois de tudo 

descoberto (em Julho), o BdP obrigou ao re-

gisto das operações, o que contribuiu para a 

intervenção no BES.

Entretanto, na Rua Alexandre Herculano, a 

escassos metros do BESI, a equipa do procu-

rador Rosário Teixeira continua a chocar um 

grande ovo. No cardápio dos investigadores 

do Ministério Público, está um rol de dossiers 

interligados pelo nome Espírito Santo: 140 de-

pósitos no BES do tesoureiro do CDS/PP, Abel 

Pinheiro (2004), Portucale (2005, concluído 

com absolvições), Operação Furacão (2005), 

submarinos (2005), Monte Branco (2010) e 

venda da Escom (2011) — ver edição anterior. 

A que se junta, agora, o pedido do BdP para 

que se investigue o BESA. 

do grupo é José Honório, ex-CEO da Portucel, 

e que Vítor Bento também irá buscar para ser 

seu vice-presidente em Julho, quando substitui 

Ricardo Salgado.

26 de Fevereiro. O BdP tornara-se omnipre-

sente no 15.º andar da sede do BES, onde ca-

em pedidos de informação e recomendações. 

Numa carta, com dez páginas, Duarte Neves 

dirige-se ao banqueiro em termos fortes: “Não 

obstante a natureza da gravidade das preo-

cupações prudenciais que subjazem à deter-

minação [do BdP] das medidas correctivas”, 

a ESFG “limita-se” a apresentar “intenções e 

possibilidades”, sem propostas “objectivas, 

detalhadas e calendarizadas”.  

Para não haver dúvidas, o vice-governador 

deixa um resumo exaustivo do historial de 

iniciativas formais que desenvolveu junto de 

Salgado para que apresentasse um plano cre-

dível de curto prazo para estabilizar o GES. O 

que este nunca fez. E exige à ESFG que consti-

tua uma almofada de 700 milhões para cobrir 

riscos associados à ESI. Ainda, assim, o vice-

governador termina com boa onda: “Os me-

lhores cumprimentos e a expressão de muita 

consideração.” 

Perante o incumprimento das orientações e 

o tom assertivo da carta enviada a Salgado, há 

quem, no BdP, admita que dali resultasse uma 

acção mais intrusiva para afastar o banqueiro 

do BES, pois “não só tínhamos dúvidas sobre a 

sua idoneidade, como não sabíamos o que an-

dava a fazer”. Carlos Costa parece, no entanto, 

fazer cerimónia e evita entrar com a artilharia 

pesada na Avenida da Liberdade. Mas toma, 

em todo o caso, uma decisão: ao fi m de dez 

meses de José Maria Riciardi, Ricardo Salgado 

e Morais Pires terem terminado o seu mandato 

de administradores do BESI e de terem solici-

tado ao BdP que revalidasse os registos de ido-

neidade (necessários para exercerem funções), 

o governador manda suspender o processo e 

dispara com pedidos de explicações. 

A partir dali, torna-se evidente que Carlos 

Costa já não confi a em Salgado. E a relação 

até aí presencial restringe-se a contactos te-

lefónicos. A ligação da comissão executiva do 

BES ao BdP passa a ser feita, em especial, pelo 

administrador executivo Joaquim Goes, com 

o pelouro do risco. E assim aconteceu até às 

vésperas de o BES divulgar as últimas contas 

(a 30 de Julho), com prejuízos históricos de 

3400 milhões. 

MARÇO
25 de Março. As preocupações do regulador 

sobre a solidez do capital do BES justifi cam 

nova carta, agora para o discreto presidente 

não executivo, Alberto Alves de Oliveira Pin-

to. Carlos Costa pede “medidas adicionais de 

capitalização” do banco, de pelo menos 750 

milhões, para assegurar a passagem nos testes 

europeus de stress.

A troca de correspondência entre supervisor 

e BES foi sempre sigilosa. Mas é a partir desta 

fase que Carlos Costa surge publicamente com 

a retórica: o GES é o GES, onde estão os riscos; 

o BES é o BES, o activo confi ável. Num jantar 

com a comunicação social, convocado em cima 

da hora, Salgado alinha na tese e remete para 

a Rioforte, presidida por Manuel Fernando 

Espírito Santo, a origem dos desequilíbrios. 

Só que a ESI e a Rioforte já tinham contami-

nado a base de clientes da área fi nanceira. Em 

paralelo, anuncia que a ESFG vai criar uma 

“almofada” de 700 milhões para fazer face a 

riscos de incumprimento das duas sociedades 

problemáticas. E a provisão é constituída com 

a Tranquilidade dada como garantia, o que foi 

aceite pelo BdP. Mas o regulador vai acabar a 

constatar que fez mal, pois a Tranquilidade não 

valia os 700 milhões, apenas 200 milhões. Já 

De cada “moita” onde a equipa do procu-

rador se mete, salta um coelho. Os “polícias” 

especializam-se na construção de diagramas 

de conexões entre particulares, sociedades e 

paraísos fi scais suspeitos. O que coloca outra 

questão: saber qual a origem dos fundos sus-

peitos. O acesso (no Verão passado) às con-

tas na Suíça dos cinco membros do conselho 

superior do GES (Salgado, António Ricciardi, 

José Manuel Espírito Santo, Manuel Fernando 

Espírito Santo e Mosqueira do Amaral), que em 

2004 receberam cinco milhões da comissão 

cobrada pela Escom (do GES) pela venda ao 

Estado português de dois submarinos alemães 

(quando Portas era ministro da Defesa e Durão 

Barroso primeiro-ministro), traz informação 

nova. E pode possibilitar ir na peugada da ori-

gem de fundos transferidos para outras socie-

dades no radar policial, com verbas associadas 

a regularizações fi scais ou transacções ruinosas 

e suspeitas. 

No meio de numerosas especulações e te-

orias que se multiplicam em redor das averi-

guações ao GES e aos seus gestores, um dos 

focos pode estar relacionado com o desapa-

recimento de cerca de 15 milhões de euros, 

que se diz ser parte do sinal pago em 2011 pela 

Newbrook pela compra da Escom. Ao vende-

dor, a ES Resources/Rioforte, terão chegado 

apenas 52 milhões de euros. A Newbrook é de 

Álvaro Sobrinho, ex-presidente do BESA, agora 

inimigo do banqueiro português. 

30 de Abril. A primeira parte da fusão da PT 

com a Oi está concluída. Depois de receber 

da Associação Nacional de Empresas de Tec-

nologia de Informação e Electrónicas o pré-

mio Carreira, o presidente da Oi está agora 

em Lisboa e convoca os quadros superiores 

da PT para o anfi teatro da sede, no Edifício 

de Picoas. Quem esteve presente conta o que 

ouviu Bava dizer: “Depois de falar num novo 

ciclo aberto pela fusão com a Oi, fez elogios 

rasgados a Salgado, a Morais Pires e a Ricciar-

di, este pelo apoio à fusão, que estendeu aos 

presidentes do Banco Pactual, da Gutierrez e 

da La Fonte [accionistas da Oi].”  E, antes de 

terminar a intervenção, “sugeriu que abrís-

semos contas no BES, porque o BES merecia 

a nossa confi ança. E ninguém entendeu bem 

porquê”. Examinado à luz do que hoje se sa-

be, o conselho de Bava permite leituras mais 

directas, ou, como alguns consideram, apenas 

se confi na a uma brincadeira.

MAIO 
15 de Maio. Para dar sequência a um “remé-

dio” pedido pelo BdP, o BES anuncia um au-

mento de capital de 1045 milhões de euros. O 

supervisor acredita que o êxito da operação 

pode impedir o colapso do banco e sabe que 

apenas Salgado tem capacidade para a montar. 

Para Carlos Costa, mais importante do que o 

castigo ao banqueiro e o seu afastamento, é 

sempre a sustentabilidade do sistema fi nan-

ceiro. E não só autoriza o aumento de capital, 

como é generoso a aceitar as condições. Só 

que a CMVM não tem a mesma sensibilidade e 

avança com uma negociação apertada que leva 

a chumbar a primeira versão do prospecto de 

emissão de colocação das acções no público. 

20 de Maio, terça-feira. Depois de intensas 

trocas de “impressões”, Carlos Tavares dá luz 

verde ao BES para divulgar o prospecto, mas 

com muitos avisos que deviam ter merecido 

a atenção dos investidores: a actual gestão do 

BES pode estar de saída; a ESI foi alvo de ir-

regularidades que a colocam numa “situação 

fi nanceira grave” e poderá afectar a credibili-

dade do BES com impacto nas acções. Pela pri-

meira vez, um regulador, a CMVM, está a expor 

na praça pública as debilidades do GES. 

22 de Maio. A PT tem agora 98,35% da sua 
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tesouraria aplicada no BES (em depósitos) e 

no GES: 1643 mil milhões de euros, dos quais 

897 milhões na Rioforte. Mas nos relatórios de 

gestão da PT lê-se: “Com o objectivo de miti-

gar os riscos de crédito, a política da PT é de 

investir em aplicações de curto prazo, junto 

de instituições fi nanceiras diversifi cadas, com 

reputação no mercado ou tendo em considera-

ção o respectivo rating de crédito.” Nada disto 

estava a ser feito, e não era de agora.

Por sugestão do seu círculo de amigos, onde 

se incluem Proença de Carvalho (seu advoga-

do), Granadeiro ou Marcelo Rebelo de Sousa, 

o banqueiro concede ao Jornal de Negócios a 

sua última entrevista como CEO do BES: “Só 

sou líder da área fi nanceira”; estou “à dispo-

sição do banco para tudo”, “assumo a respon-

sabilidade solidária com a administração da 

ESI”, mas “não me demito”; “vou trabalhar 

para evitar riscos reputacionais”, pondo em 

marcha “o programa de saneamento” defi ni-

do pelo BdP.

A cena é mesmo de uma fi ta de acção (Fuga 

à Meia-noite) onde Robert de Niro é um polí-

cia que pergunta a um mafi oso: “Já ouviste 

falar de um tipo chamado Mardukas?” “Sim, 

sei quem é.” “O que sabes?” “É um contabi-

lista que sacou uns milhões em Las Vegas e 

doou-os para caridade.” “Só que não foram 

poucos milhões. Foram 15 milhões.” Ainda que 

o contabilista do fi lme seja uma fi gura menor, 

está no centro de tudo. Como, aliás, acontece 

sempre em histórias complexas. Em Espanha, 

Mariano Rajoy viu-se envolvido num escândalo 

(Los Papeles) protagonizado por um contabi-

lista. Salgado, na entrevista, responsabiliza o 

do GES, Machado da Cruz, por ter “perdido o 

pé no meio da situação” e manipulado as con-

tas que estão na origem da tragédia familiar. 

E lança um aviso à navegação: “Temos de ser 

todos solidários.”

Ups! No gabinete de José Maria Ricciardi 

acendem-se piscas. Um primo olha para o 

chefe como primo e não como chefe. E, ao 

ler a frase em que Salgado pede solidariedade, 

dirigiu-se para a Rua de São Bernardo. Ouvi-

lo é uma empreitada: “Não sou solidário com 

situação nenhuma, nunca tive conhecimento 

de nada e se me perguntasses se as contas de-

viam ser alteradas eu dizia-te que não.” To-

dos os presentes se calam. Estão convencidos 

de que Salgado é o super-homem imbatível e 

se o contestam… a porta abre-se. Na família, 

acreditam que Ricciardi vai, mais dia, menos 

dia, para a rua, como conta um membro do 

clã: “Achámos que ele só estava a pensar nele. 

E ao desejar mal a Salgado, desejava mal ao 

grupo.” E agora? “Há quem continue a pensar 

o mesmo.”

Este é um período sombrio na vida de Salga-

do, com o grupo à beira da falência. E é obri-

gado a sair do seu casulo para pedir ajuda ao 

Estado. Dispara, então, nas várias direcções. 

Todos o ouvem, mas ninguém se compromete. 

Vai sozinho a Belém falar com Cavaco Silva, seu 

convidado de casa, que lhe terá dito: pouco 

posso fazer. 

O banqueiro chega à Praça do Comércio para 

uma audiência com a ministra das Finanças, 

acompanhado de José Manuel Espírito Santo e 

de José Honório. Os três têm grande urgência 

e tentam convencer Maria Luiz Albuquerque 

a autorizar a CGD a emprestar 2500 milhões à 

Rioforte para suavizar a dívida de curto prazo. 

O envolvimento do banco estatal ajudava a que 

o BCP viesse a colaborar também. Pedem juros 

generosos. Maria Luís Albuquerque torce o 

nariz e terá notado que “não dispõe de instru-

mentos” para apoiar o GES (não fi nanceiro).  

No caminho está agora o primeiro-ministro. 

Quando entra em São Bento, Salgado não se 

sente confortável. Sabe que Pedro Passos Co-

elho não sente empatia por ele, mas acredita 

que o pode sensibilizar, pois a queda do GES 

terá impacto no BES (e na PT). E admite que os 

efeitos colaterais se farão sentir. O banqueiro é 

afi rmativo: a situação é crítica, daí o pedido já 

endereçado de viva voz à ministra. De pouco 

servirá o encontro, pois Passos Coelho é vago, 

não tem nada para lhe dizer. E vai dar instru-

ções políticas a Maria Luiz Albuquerque para 

manter a recusa. 

Entre outros dirigentes políticos e governa-

mentais com quem Salgado falou naquele perí-

odo, mais de uma vez, está Carlos Moedas, na 

época secretário de Estado adjunto de Passos 

(e agora comissário europeu). “O Moedas, o 

Moedas! Eu punha já o Moedas a funcionar.” 

Foi a frase de José Manuel Espírito Santos (ges-

tor do BES) que incentivou o banqueiro, pela 

segunda vez, a ligar ao secretário de Estado pa-

ra que ajudasse a encontrar um plano de salva-

mento do grupo. Carlos Moedas ia a conduzir 

quando o atendeu e lembra-se de ter pensado: 

“Está assustadíssimo.” O Sol já relatou: “Carlos, 

está bom? Peço desculpa por estar a chateá-lo 

a esta hora. Tivemos agora uma notícia muito 

desagradável. Tem a ver com a procuradoria 

no Luxemburgo [onde a ESI e a Rioforte têm as 

sedes], que abriu inquérito a empresas. Temos 

medo que possa desencadear um processo 

complicado sobre o grupo. Porventura temos 

de pedir uma linha através de uma instituição 

bancária. Seria possível dar uma palavrinha ao 

José de Matos [presidente da CGD], para ver 

se recebia a nossa gente da área não fi nancei-

ra? Temos garantias para dar.” Carlos Moedas 

tem cabeça de liberal e não apoia intervenções 

do Estado, pensa como Passos Coelho. Já veio 

garantir que “o tema morreu ali”, não passou 

do telefonema. É a sua versão.

As diligências feitas pelo clã terão chegado 

a José Luís Arnaut, amigo de Barroso, e a Pau-

lo Portas. O vice-primeiro-ministro chama a 

atenção de Passos para “a gravidade de deixar 

cair o GES” e recebe um chega para lá. Ao pre-

sidente do BES restam agora poucos amigos. 

Um deles é Durão Barroso, com quem fala vá-

rias vezes. Barroso ainda se movimentou (por 

Lisboa e Luxemburgo) mas, do ponto de vista 

de Salgado, depois de tudo o que terá feito pe-

em casa de António Ricciardi, em Cascais. Para 

além de Salgado, não comparece José Manuel 

Espírito Santo. Os outros concordam em apoiar 

o fi lho, José Maria Ricciardi, para CEO do BES, 

que não avança: “Não aceitei, pois percebi que 

não tinha o apoio unânime da família como o 

BdP exigia. E também percebi ao longo dos úl-

timos anos que não posso contar com os meus 

familiares.” Foi à sua vida. 

16 de Junho, segunda-feira. Concluído com 

sucesso o aumento de capital do BES de mil 

milhões, Carlos Costa convocou o presidente 

para lhe dizer que tinha chegado o momento 

de renunciar. No dia seguinte, Salgado e Mo-

rais Pires apanham o avião para Luanda. Era a 

última esperança para resgatar o GES e o BES 

da falência. São recebidos por altas fi guras do 

regime angolano e outros investidores, mas 

todos negam ajuda fi nanceira. De regresso a 

Lisboa, no dia seguinte, sabem que chegou o 

fi m. Pouco há a fazer. A partir dali as acções 

do BES entram em queda livre. Num mês vão 

cair de 0,96 euros (o primeiro dia de cotação 

pós-aumento de capital) para 0,46 euros.

19 de Junho, quinta-feira. Os carros topo de 

gama estacionam em fi la indiana à porta do 

BdP na Rua do Comércio para deixar sair os 

nove membros do CS do GES. Não é a pri-

meira vez. Mas este encontro é nevrálgico, 

pois Carlos Costa vai deixar bem claro que 

nenhum membro da família Espírito Santo 

fi cará nos órgãos sociais do BES, executivos ou 

não executivos. O objectivo é evitar confl itos 

de interesses e proteger a instituição das lutas 

internas. E clarifi ca que a sua “ordem” vale 

para todos, o que não evita uma pequena al-

tercação, quando Ricciardi insiste na pergun-

ta em tom elevado: “Por que não eu?” Tanta 

perseverança irrita o governador: “O senhor 

não me fale nesse tom. Já disse que nenhum 

membro da família pode estar na CE do BES.” 

Ricciardi, que vai ser autorizado a manter-se 

como presidente do BESI, justifi ca-se por ouvir 

mal de um ouvido. 

Antes de sair, como quem não quer a coisa, 

o presidente do BES soltou o nome de Morais 

Pires para CEO. O governador fi cou pasmado. É 

que Morais Pires tinha o registo de idoneidade 

[Bava] fez 
elogios 
rasgados a 
Salgado, a 
Morais Pires e 
a Ricciardi... 
e sugeriu que 
abríssemos 
contas no 
BES, porque o 
BES merecia 
a nossa 
confiança”, 
afirma um alto 
quadro da PT

los amigos, Barroso [a quem o BES pagou um 

curso nos EUA] não se empenhou o sufi ciente 

e, hoje, o sentimento é de desconforto. É a 

síndrome de quem deixa a crista da onda. Este 

terá sido, provavelmente, um dos primeiros 

momentos em que Salgado sentiu que a ida-

de, 70 anos, e o ambiente não lhe permitiram 

“brandir a varinha mágica”. Fecham-se todas 

as portas que interessam.

8 de Junho de 2014. Salgado está na Suíça 

quando representantes de três dos cinco ra-

mos do conselho superior do GES se reúnem 
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suspenso. Nada disse, apenas que esperava que 

o próximo CEO fosse indicado na assembleia 

geral (que será convocada para daí a um mês) 

e que a partir dali é que se pronunciaria. O que 

signifi cava que durante um mês o trono fi cava 

vazio e Salgado reinava como interino. 

Quando deixam o BdP, é provável que 

apenas Ricciardi e Ricardo Salgado tenham 

compreendido plenamente a mensagem de 

Carlos Costa. Os restantes primos não acredi-

tam ainda no que lhes está a acontecer, pois 

sempre acharam que ia surgir um protector 

a dar a mão.

O episódio do BdP, em que afasta todos os 

Espírito Santo, é o momento de glória de Carlos 

Costa, elogiado pela coragem. Mas tem ainda 

mais leituras: prova-se que o governador tinha 

meios para forçar a saída de Salgado meses 

antes sem precisar de invocar a lei, tal como 

acabou por fazer; a família não percebeu que 

Morais Pires não resistia ao crivo da comuni-

cação social, pois começaram a sair notícias 

sobre ligações a off shores e infracções fi scais 

que o levaram, no fi nal de 2012, a regularizar 

as dívidas ao fi sco. 

20 de Junho, sexta-feira. Os jornais trazem na 

primeira página que Ricardo Salgado renuncia 

ao BES. Ora, a CMVM não podia permitir a 

dúvida sobre a saída e interrompe a cotação 

do banco e da ESFG à espera de informação. 

O GES confi rma o afastamento de Salgado e 

que Morais Pires será proposto para CEO e 

o ex-deputado do PSD Mota Pinto será chair-

man. Nenhum deles assumirá o cargo. Para 

dar corpo a uma proposta do BdP de retirar 

os accionistas de referência do BES dos órgãos 

sociais (comissão executiva e conselho de ad-

ministração), com poder de intervenção, o BdP 

imaginou uma estrutura nova, a que chamou 

“conselho estratégico”, para onde Salgado foi 

nomeado. Mas a estrutura seria publicamente 

criticada e morreu ali.

Assim que o afastamento de Salgado do BES 

passou a ser um facto, legitimou os rumores 

que há semanas circulavam nos mercados so-

bre os graves problemas do grupo. E, como não 

foi acompanhado de uma alternativa credível 

para o substituir, a pressão para os clientes 

levantarem as suas poupanças, que começara 

duas semanas antes, acentua-se (de Junho até 

Agosto, fala-se em saídas de quase 10 mil mi-

lhões, mas o valor nunca foi confi rmado).

Ao fi nal da tarde, Ricciardi emite um comu-

nicado a informar que vai separar o BESI do 

BES e sublinha que o supervisor lhe “reconhe-

ceu a idoneidade e o registo do seu mandato”, 

podendo, assim, dar lastro à sua estratégia de 

banqueiro.

Fim-de-semana. Os dois primos direitos vão 

jogar ao rato e ao gato. Ricardo Salgado não 

nasceu para dirimir confl itos. Decide demi-

tir Ricciardi e convoca-o para uma comissão 

executiva na quarta-feira seguinte. Antes, sai 

uma notícia no Diário Económico a dar conta 

da intenção. Então, Ricciardi envia o braço 

direito Fernando Cary, a quem Salgado con-

fi rma que vai afastar o presidente do BESI. 

No fi nal, Salgado emite um comunicado a 

desautorizar Ricciardi: “O BES não vai auto-

rizar o BESI”, onde detém 100% do capital, 

autonomizar-se. O contar de espingardas leva 

o vice-governador do BdP a mandar calar os 

dois. O mercado bancário é pequeno demais 

para tantas brigas. 

24 de Junho. Passos Coelho demarca-se: “É 

conhecido, porque já foi dito [por Salgado], 

que o GES tem problemas que precisam de ser 

resolvidos, estará a trabalhar nesse sentido, 

teve ocasião de nos comunicar as ideias que 

tem quanto à solução desses problemas. Não 

quero fazer comentários, porque respeitam 

a um grupo privado com os seus interesses 

legítimos e normais, mas que não cabem na 

competências para estar a par do que se pas-

sa que tenha relevância para a estabilidade 

fi nanceira”; “a acompanhar a situação há lar-

gos meses”. 

A partir daqui, a estratégia de passinhos cur-

tos do BdP e de separação do BES e do GES não 

resiste. Afi nal era ao BES que os problemas do 

GES iam desaguar. Carlos Costa e o Governo 

tinham avaliado mal a situação e, por isso, a 

estratégia seguida para estancar a “sangria” 

não se revelou a adequada. E tudo se descon-

trolou. Mas é verdade o que diz o governador: 

quando há gestores mal-intencionados, não há 

forma de proteger um banco. Apenas quando 

são afastados a tempo. 

O BdP tenta ainda negociar com o Governo 

a solução da via da recapitalização com em-

préstimo da troika, com CoCos (obrigações 

convertíveis em acções) e entrada directa do 

Estado — um esquema idêntico ao usado no 

Banif. Mas não há vontade política e a minis-

tra das Finanças avança com o argumento dos 

contribuintes para recusar.

Um analista coloca a questão nestes termos: 

a solução da linha da troika teria sido prefe-

rível, pois poupavam-se os outros accionistas 

(não infractores), os obrigacionistas e o Estado 

receberia os juros dos CoCos e seria reembol-

sado pelo empréstimo. Outro defende que o 

banco não teria condições de pagar os juros 

dos CoCos e era um risco grande para os con-

tribuintes. 

Há outra interpretação. A solução adopta-

da através do Fundo de Resolução de injectar 

4900 milhões de euros no Novo Banco via siste-

ma fi nanceiro público e privado (com um apoio 

de 3900 milhões do Estado) é a mais tranqui-

lizadora para os contribuintes. Mas apresenta 

riscos: difi cilmente a venda do Novo Banco, que 

será criado a partir do BES a 3 de Agosto, será 

sufi ciente para recuperar o que lá foi investi-

do. “E o Estado perderá sempre alguma coisa, 

pois a CGD tem 30% do Fundo de Resolução e, 

como vai ter de contabilizar as perdas, a banca 

distribuirá menos impostos.”  

14 de Julho. Depois de o BdP ter descoberto 

que Salgado e Morais Pires tinham aproveita-

do nas últimas semanas para tomar decisões 

contrárias às suas recomendações (carta de 

conforto, triangulação de movimentos para 

fi nanciar a ESI e a Rioforte), Carlos Costa pede 

a Vítor Bento, convidado por Salgado para ser 

CEO, para tomar posse antes de os accionistas 

reunirem, a 30 de Julho. 

Os dados estavam à vista de todos. Mas não 

se criou uma onda de indignação, levando o 

Parlamento a questionar já em 2013 porque 

havia tantas notícias sobre o tema. Por que se 

mantinha um banqueiro à frente do segundo 

maior banco português sobre quem pendiam 

dúvidas de bom comportamento fi scal? Pe-

rante o que aconteceu, há quem troque olha-

res entre si. E pergunte: o colapso do BPN em 

2008 terá sido mesmo um acidente? Ou escon-

de antes um padrão? O que revela é a grande 

fragilidade das instituições que estruturam a 

vida pública nacional. 

23 de Julho. O DCIAP tem andado de mão 

no gatilho e a fazer buscas em escritórios de 

advogados, gabinetes de consultoria, no GES 

e no novo escritório de Ricardo Salgado, que 

já tinha o acesso vedado ao BES. As fi liais do 

BES norte-americanas foram também visita-

das pelas autoridades locais. É provável que, 

a partir de agora, o banqueiro passe a invejar 

o anonimato.

24 de Julho. Foi um dos homens mais infl uen-

tes do país, que recebia em casa Presidentes 

da República, primeiros-ministros, ministros, 

deputados, autarcas, empresários, advoga-

dos... Ao 15.º andar da sede do BES desem-

bocava muita gente. Todos o cortejavam. Foi 

assim até 24 de Julho, quando, por volta das 

09h00, uma viatura da PJ estacionou à porta 

de sua casa, em Cascais, junto à Boca do In-

ferno, para o trazer para ser interrogado no 

Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) 

no âmbito do processo Monte Branco. Na vés-

pera, disponibilizara-se para ir pelo seu pé até 

ao tribunal. Mas a justiça quis mostrar o seu 

troféu, como um sinal de que chega aos pode-

rosos. E quando chegou a Lisboa as televisões 

esperavam.   

10h00. O juiz Carlos Alexandre começa a abrir 

o ovo chocado no gabinete do procurador Ro-

sário Teixeira. Salgado esteve a falar durante 

oito horas, o que, para muitos analistas, indicia 

vontade de colaborar e de revelar segredos. A 

comunicação social refere que o juiz procura o 

rasto de milhões do sinal do negócio de venda 

da Escom e que nunca chegaram à Rioforte. Se 

é verdade ou não, só os investigadores saberão. 

Mas assim que se começou a falar de que havia 

uma sexta fi gura, de que se desconhece o no-

me, a receber “bónus” do consórcio alemão 

que vendeu, em 2004, os dois submarinos à 

Marinha portuguesa, fi cou tudo alerta. 

Eram cerca de 18h00 quando o banqueiro 

deixou o tribunal na condição de arguido e sob 

caução de três milhões de euros. E indiciado 

por crimes de burla, abuso de confi ança, falsi-

fi cação e branqueamento de capitais. Será cul-

pado? Não terá culpa? As suspeitas são graves 

e não permitem voltar a olhar para ele como 

se nada tivesse feito. O caso será analisado por 

uma comissão de inquérito parlamentar.

A cegueira da fuga em frente e do medo de 

encarar a realidade levaram o GES a empur-

rar o lixo para debaixo do tapete à espera de 

melhores dias. E, assim, minutos depois de 

Ricardo Salgado ter deixado o tribunal, a ESFG, 

dona do BES, pediu a protecção de credores 

junto das autoridades luxemburguesas. Nas 

horas seguintes, o castelo de cartas desmoro-

nou-se. Uma semana depois, o BES faliu com 

prejuízos históricos de 3600 milhões — os 

maiores de sempre da economia portuguesa. 

A implosão traduziu-se no fi m de um centro 

de poder considerado o mais infl uente da vida 

política, social e fi nanceira em Portugal dos 

últimos 15 anos. Ricardo Salgado sempre se 

considerou um cidadão acima de qualquer sus-

peita e ainda está em estado de choque.

alçada directa nem do Governo nem neste caso 

do supervisor.” 

“Nos últimos anos, deu-se uma mudança de 

paradigma na economia”, observou uma fonte 

de São Bento, que justifi ca assim a não inter-

venção do Governo no BES e GES: “Está em 

causa um grupo privado. O primeiro-ministro 

entende que um banco pode ir à falência desde 

que os depósitos sejam salvaguardados, pois 

a obrigação do Estado não é meter dinheiro 

dos contribuintes num grupo insolvente e, pa-

ra mais, com comportamentos ilícitos.” Por 

que não teve o Governo um gesto quando, em 

2013, os problemas se revelaram? “Não tinha 

a fotografi a completa do que se passava no 

GES. Só o BdP concentra toda a informação 

e, pelo seu estatuto de independência face 

ao poder político, não revelou o que sabia.” 

Adianta: “A verdade é que o primeiro-ministro 

esteve sempre entre a espada e a parede e ou 

impedia o colapso e interferia na autonomia 

do BdP — que, aliás, sempre garantiu ter a si-

tuação controlada — e sujeitava-se a críticas, 

ou não fazia nada, como aconteceu, e deixava 

o BdP actuar”.

26 de Junho. Surpresa? Torna-se evidente que 

o BES usa a PT como se fosse a sua casa. O 

Expresso anuncia que a PT tinha 900 milhões 

de títulos de dívida da Rioforte que vai perder. 

A revelação deste episódio internacionaliza o 

tema GES, desde logo alastrando-o ao Brasil. 

Num relatório de 10 de Julho, sobre as apli-

cações de excedentes de tesouraria no GES, 

a Comissão de Auditoria revela que a expo-

sição ao BES/GES sempre foi elevada, entre 

um mínimo de 36,8% (em Julho de 2008) e 

um máximo de 98,6% (em Abril de 2014). E 

como, desde 2012, que o resgate a um ban-

co envolve accionistas e obrigacionistas, a PT 

(que tem 2% do BES) é atingida de dois lados: 

como investidor, fi nanciador (Rioforte). Seria 

afectada como cliente se não tivesse levantado 

os depósitos dias antes da falência. No fi nal, 

Bava, Granadeiro e Pacheco de Melo vão aca-

bar por se demitir.

27 de Junho. A ministra das Finanças está no 

Parlamento a falar do tema do momento: o 

BES “não coloca riscos para a estabilidade fi -

nanceira”; “o recente aumento de capital foi 

um sucesso”; “tudo fi z no âmbito das minhas 

Maria Luís 
Albuquerque 
e Carlos Costa 
tiveram o futuro 
do BES na mão. 
Ao lado, Zeinal 
Bava e Henrique 
Granadeiro, os 
presidentes da 
Oi e da PT, que 
acabaram por se 
demitir

DANIEL ROCHA




