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Rui Pinto mantém
segredos fora
do alcance daPJ

AlexandrePanda
alexandre panda@jn pt

FOOTBALL LEAKS Rui Pinto
escondeu em vários locais
da Internet documentos e

informações a que agora só
ele pode ter acesso Esta é a
convicção das autoridades
portuguesas que ainda não
examinaram os computa
dores e discos externos

apreendidos ao alegado pi
rata colocado em prisão
preventiva por suspeitas de
crimes informáticos e ten
tativa de extorsão ao fundo

de investimento Doyen
Sports
Desde que passou a ser co

nhecido do público em ou
tubro do ano passado de
pois de ter sido associado ao
roubo dos e mails do Benfi

ca Pinto terá começado a
rodear se de cuidados De
acordo com informações re
colhidas pelo JN começou a
guardar informações sensí
veis e até comprometedoras
para ele em vários servido
res espalhados pelo Mundo
fora acautelando a hipóte

se de um dia vir a ser deti
do e o seu material ser
apreendido o que aconte
ceu emmeados de janeiro
As autoridades acreditam

que Rui Pinto é um perito
em pirataria informática e
como tal terá colocado in
formação protegida por có
digos de acesso na chama
da DarkWeb por doismo
tivos Primeiro para a es
conder e não a ter fisica

mente em casa segundo
para tê la acessível emqual
quer parte do Mundo e a
qualquer momento

MATERIAL ENCRIPTADO

Ainda segundo informações
recolhidas pelo JN o com
putador e a dezena dediscos
externos apreendidos a Rui
Pinto na Hungria mantém
um sistema de encriptação
que irá dificultar a tarefa
dos inspetores da Unidade
Nacional de Combate ao Ci
bercrime e a Criminalidade
Tecnológica da Judiciária
Dependendodos níveis de

encriptação a informação
poderá nunca ser resgatada

a não ser que Rui Pinto co
labore com as autoridades

para abrir os segredos que
contém e que poderão dar
origens a novas investiga
ções em território nacional
e no estrangeiro em coope
ração com outras polícias
europeias
No material informático

os inspetores esperam en
contrar provas que ligam
Rui Pinto à violação de cor
respondência e à tentativa
de extorsão à Doyen Por
outro lado uma vez que o
alegado pirata é também o
único suspeito do roubo dos
e mails do Benfíca as auto
ridades também têm a ex
pectativa de encontrar ras
to que o ligue a este ilícito
É previsível também ha

ver informação sensível so
bre múltiplos clubes figu
ras associadas ao futebol as
sim como documentos con
fidenciais de governantes e
ministérios portugueses
Recorde se que as autori

dades detetaram substan
ciais tentativas de exfíltra
ção de dados visando e

PORMENORES

Mercado do Benfíca
Rui Pinto é suspeito de
participação direta na difu
são dos e mails dos encar

nados no sítio Mercado
do Benfíca Terá sido ele

quem fez a gestão do blo
gue Desde que foi detido
nunca mais o sítio divul

gou informação

Espanha
As autoridades espanholas
têm Rui Pinto como prin
cipal suspeito de ter pira
teado os sistemas de cor
reio eletrónico de vários
clubes

Colaborações
Rui Pinto já foi ouvido
como testemunha por pro
curadores franceses e bel

gas no âmbito de investiga
ções por crimes económi
co financeiros

mails trocados entre gover
nantes incluindo ministros
e secretários de Estado e
outros decisores públicos

ATAQUEAO ESTADO

As investidas do alegado pi
rata informático terão sido

perpetradas entre 2016 e
2017 Todas foram reporta
das às autoridades que co
meçaram a investigar de
que forma era feitas estas
intrusões O método utili
zado aponta para o jovem
gaiense de 30 anos para já
formalmente indiciado

pelo ataque à Doyen Sports
Mas a PJ encontrou muitas

semelhanças entre este ata
que e o que sofreu o Benfíca
Nos dois casos o ataque in
formático terá sido aparen
temente praticado através
dos mesmos servidores si
tuados na Europa e nos Es
tados Unidos daAmérica
Após a extradição desde a

Hungria RuiPinto está ago
ra preso preventivamente
na cadeia anexa à PJ de Lis
boa E as investigações pros
seguem

Ao jornal Record a
eurodeputada AnaGo
mes concedeu uma en

trevista em que advoga
a proteção de Rui Pinto
E ataca o Benfíca e Luís
FilipeVieira está refe
renciado emvárias lis
tas de grandes devedo
res do pais porvários
empréstimos não pagos
Há todoum passado de
delinquência ligado a
essa pessoa afirmou
criticando o facto de o
caso e Toupeira ter sido
arquivado quanto à
SAD Vieira e o Benfíca
já anunciaramproces
sos contraAna Gomes
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