
Maioria inviabiliza
queixa daAR àPGR
contraRuiMachete
Parlamento PSD e CDS re
provam requerimento do
BE sobre alegada mentira
aos deputados PS volta a
pedir demissão do ministro

Amaioria PSD CDS chumbouon
tem um requerimento do BE para
que a alegada prestação de falsos
testemunhos de RuiMachete no
âmbito da comissão de inquérito
ao caso BPN fosse participada à
Procuradoria Geral da República
PGR O envio da queixa foi invia
bilizado emconferência de líderes
por sociais democratas e centris
tas o quemotivou os bloquistas a
formalizarem umprojeto de deli
beração para ser levado àPGR que

deverá servotado na sexta feira
NesteParlamento oufora dele

não há ninguém que possa dizer
que a afirmação deRuiMachete é
verdadeira e todos podem com
provarque é falsa afirmou o coor
denador do BE João Semedo
numa intervenção em que se fo
counas críticas à ligação do agora
ministro dos Negócios Estrangei
ros acrescentando que para o
PSD eo CDS amentira e averda
de são valoresmuito relativos
Já o líder parlamentar do PSD

LuísMontenegro defendeuque o
pedido do BEfoi recusadopor de
cisão maioritária acusando os
bloquistas de quererem instru
mentalizar aAR poruma ques
tão política e não jurídica en

quantoJoãoAlmeida CDS obser
vou que as declarações deJoão Se
medo e o projeto de deliberação
nãopassamde um número políti
co para esconder um resultado
profundamentenegativo nas au
tárquicas de domingo

O PS pela voz do líder parla
mentar Carlos Zorrinho voltou a
exigir a demissão de RuiMachete
pois sustenta que este tem cada

vez menos condições éticas tal
comoMaria LuísAlbuquerque de
exercer as suas funções

O governante admitiu ter sido
acionista da SociedadeLusa de Ne

gócios num esclarecimento dirigi
do ao Expresso depois de o ter ne
gado numa carta enviada a Luís
Fazenda na altura 2008 líder
parlamentar do BE
OCTÁVIOLOUSADAOLIVEIRA com Lusa
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