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JUDICIARIACHAMA
FERNANDOGOMES
TESTEMUNHAO Antigo administrador da SAD do FC Porto e atual presidente da Federação será ouvido hoje pelos inspetores
BUSCASO PJ apreendeumails e documentos no Dragão que serão agora comparados comomaterial recolhido em França

TÂNIA LARANJO
SÉRGIO PEREIRA CARDOSO

Fernando Gomes atualpresidente da Federação
Portuguesa de Futebol

jserá hoje ouvido pela Polícia Ju
diciária PJ do Porto em cola
boração coma Justiça francesa
no âmbito das suspeitas em tor
no da transferência de Lucho

González do FC Porto para o
Marselha em 2009 por 18 mi
lhões de euros mais variáveis

O dirigente era à altura ad
ministrador da SociedadeAnó

nima Desportiva SAD dos
dragões que acabou por deixar
em 2010 A pedido das autori

dades gaulesas a Judiciária
procura assim ouvir todos os
elementos executivos da SAD

sobre aquela venda cujas co
missões se encontram sob ave

riguação por suspeita de paga

mentos não declarados não ex
cluindo segundo apurou o CM
a hipótese de parte dos mesmos
ter sido feita emPortugal
Ouvido foi também Pinto da

Costa presidente dos dragões
que negou aos inspetores qual

quer ilícito daparte do FC Por
to no pagamento dos serviços
de intermediação naquela
transferência Foramapreendi
dos vários documentos in
cluindo trocas de mails de for
ma a que sejam comparados os
valores com o material que foi
apanhado nas ações policiais
que tiveram lugar em França e
que visaram as finanças do
Olympique deMarselha
Adescobrir se alguma fraude

em solo luso as autoridades
francesas enviam o processo
paraPortugal ficando a inves
tigação a cargo da Polícia Judi
ciária do Porto « COMPN

AOATAQUE
APAULO
GONÇALVES
Francisco J Marques di

retor de comunicação do FC
Porto deu conta de que du
rante a ação policial no Dra
gão um advogado Adelino
Caldeira administrador da
SAD sabe o CM foi inquiri
do Através da newsletter

Dragões Diário o clube
portista refere que isso dei
ta por terra toda a teoria de

que Paulo Gonçalves asses
sorjurídico do Benfica terá
sido constituído arguido no
caso dos mails pelo simples
facto de ser advogado

MARSELHA
TEVE MILHÕES
DE PREJUÍZO

A investigação francesa
aponta para perto de 65 mi
lhões de euros de prejuízo
para o Marselha na sequência
de pagamentos das comissões
a empresários que não se en
contrarão declaradas e que
envolvem pelo menos 17
transferências de atletas in
cluindo a de Lucho González
em 2009 por 18 milhões que
poderiamchegar a 24 caso o
argentino e oMarselha atin
gissem certos objetivos
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