
E BAIXOS

Foi acusado pelo Ministério Pú
blico de 147 crimes entre os quais
extorsão na forma tentada aces
so ilegítimo sabotagem informáti
ca e violação de correspondência
Rui Pinto é acusado de ter acedido
mais de 300 vezes ao sistema infor
mático da PGR e de ser o autor do
site Football Leaks onde foram ex
postos os contratos de vários joga
dores de futebol

Não faltam argumentos para defen
der a urgência na luta contra as al
terações climáticas E todos somos
responsáveis com os nossos hábi
tos e comportamentos por uma
parte do processo Entender sem
que a decisão tenha sido ponderada
a uma escala maior que envolva
por exemplo estudos e autoridades
competentes na matéria que deve
mos impor uma medida a uma co
munidade alargada peca por exces
so É o caso da eliminação da carne
de vaca nos 14 refeitórios da Univer
sidade de Coimbra

Nem dois meses passaramdesde que
foi conhecida a notícia sobre a exis

tênciade 70mil golas antifumo desa
dequadas nos kits de emergência O
secretário de Estado remeteu a res

ponsabilidade para a Proteção Civil
mas quem se demitiu foi o adjunto
Francisco Ferreira que assumiu a
culpa pela escolha das empresas que
produziram as golas que custaram
ao Estado 125 mil euros José Artur
Neves sai agora só depois de ter si
do alvo de buscas e constituído ar

guido

É o segundo arguido no mesmo
processo que envolve José Artur
Neves O tenente general Moura
to Nunes também foi alvo das in

vestigações da PJ Em causa estão
os mesmos crimes de corrupção
participação económica em negó
cio e fraude na obtenção de subsí
dio Mourato Nunes diz se inocen

te e mantém se em funções OMAI
reiterou lhe a confiança
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