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SUSPEITASDECORRUPÇÃOETRÁFICODEINFLUÊNCIASOCTÁVIO LOPES

O Conselho de DisciplinaCD daFederação Portu
guesa de Futebol en

viou ontempara a Comissão de
Instrutores Cl da Liga as notí
cias dos media sobre os novos

dados apresentados pelo diretor
de comunicação do FC Porto
Francisco J Marques no canal
do clube na terça feira à noite
sobre os emails ver peça ao
lado que envolvem o Benfica
na arbitragem
O inquérito que tinha sido
aberto na semana passada pelo
CD após a revelação dos pri
meiros emails amaioria troca
da entre Pedro Guerra diretor
da BTV e o ex árbitro Adão
Mendes visa apurar segundo
fonte federativa se existem ele

mentos de prova suficiente que
possibilitemumaacusação por
corrupção desportiva e ou trá
fico de influências no regula
mento disciplinar da Liga esta
infraçãodenomina se exercí
cio e abuso de influência
Cabe agora à CI fazer o inqué

rito Da conclusão desse inqué
rito podem resultar duas pro

postas ao CD arquivamento ou
conversão em processo disci
plinar Se o CDconcordar com a
proposta do processo discipli
nar o caso volta ao órgão lide
radopor CláudiaViana para se
guir os seus trâmites Após a

conclusão do processo discipli
nar a Clou faz umaproposta de
acusação ou de arquivamento
Aúltima decisão contudo cabe
sempre ao CD que é presidido
por JoséManuelMeirim
A pena prevista para punir a

corrupção consumadano fute
bol e o abuso de influência
igualmente consumado é a
descida de divisão mais multa
de 51 mil euros a 204 mil
euros A tentativa é punida
coma subtraçãode pontos mí
nimo de cinco e máximo de

oito e multa mínimo de 51
mil euros e máximo de 102 mil

euros Correspondendo as in
frações desportivas a crimes
o prazo de prescrição igual
mente em ambos os casos é de
cinco anos

NUNO CABRAL
SEM RASTO
Nuno Cabral 39 anos ima

gem àdireita divulgadaon
temno Porto Canal é ex ár
bitro daAFVilaReal e ex de
legado daLiga Ontem apagou
a suaconta no Facebook e
manteve se incontactável

JUDICIÁRIASEMQUEIXAS
PROCESSO SEM INVESTIGAÇÃO POLICIAL

O CM confirmou que até ontem ao finalda tarde nenhum processo tinha che
gado à Polícia Judiciaria entidade à qual de
verão ser delegadas as competências nesta
matéria nomeadamente através da Unidade
Nacional de Combate à Corrupção

AÇÃO CONTRA
PINTO DA COSTA

O Benficavai avançar com
processos crime contra Pinto
daCosta aadministração da
SAD do FC Porto o Porto Ca
nal e os elementos presentes
noprograma Universo Porto
da Bancada em que foram
feitas as denúncias dos emails
apurou o Correio daManhã
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PORMENORES

PGR Nada a acrescentar
O CM tentou obter esclareci
mentos sobre possíveis diligên
cias por parte da Procuradoria
Geral da República A
obtida foi curta Nada temos a
acrescentar

Investigação em causa
A inatividade revelada por parte
das autoridades competentes
pode trazer diversos entraves a
futuras investigações

Provas perdidas
Com o anúncio público da aber
tura do inquérto feito por parte
do DCIAP alguma prova pode
ter sido perdida ja quenão foi
feita qualquer buscajuntodos
potenciais intervenientes

JOÃO PINHEIRO
REFERENCIADO COMO JOÃO VIATODOS

João Pinheiro árbitro com as insígnias FIFAé referido numa das mensagens eletrónicas
como João Viatodos Isto porque é naquela
freguesia de Famalicão que tem residência Úl
timo jogo que dirigiu na Liga foi o Rio Ave Ben
f ica ganho pelas águias por 1 0

NUNO SARAIVA
QUATRO TÍTULOS DEVEM SER RETIRADOS

Nuno Saraiva diretor de comunicação do Sporting disse ontem na televisão do clube que o
Benfica deve ser punido com descida de divisão e
retirada de 4 títulos de campeão Se tudo se com
provar digo uma coisa muito simples Isto não pode
continuar e o regulamento tem de ser cumprido
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