
Benfica
suspeito de
prometer
10 mil euros
paravencer
F C Porto
PJ investiga denúncia
de luvas a jogadores
do Desportivo das Aves

Pagar para ganhar
a adversários é crime
desde o ano passado p 4es
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INVESTIGAÇÃO A Polícia Ju
diciária PJ e o Ministério
Público reuniram indícios

de que o Benfica prometeu
pagar 10mil euros acada fu
tebolista do Desportivo das
Aves como incentivo para
ganhar no último jogo con
tra o F C Porto a 8 de abril
na época passada Estas sus
peitas levaram já as autori
dades a efetuar buscas às

instalações do clube da Luz
do clube do concelho de
Santo Tirso e a vários diri

gentes e jogadores
As diligências judiciais

aconteceram no final de ju
nho no âmbito da operação
da PJ do Porto com a deno
minação de código Mala
Ciao visando ainda oVitó
ria de Setúbal e o FC Paços
de Ferreira num inquérito

por crimes de corrupção ati
va corrupção passiva tráfi
co de influências e oferta in

devida de vantagens no fe
nómeno desportivo
Confrontado pelo JN so

bre esta matéria sob averi

guação judicial o Benfica
não prestou qualquer escla
recimento até à hora de fe

cho desta edição
De acordo com informa

ções recolhidas pelo JN a
concreta suspeita de que o
Benfica terá oferecido tal

prémio surgiu numa in
vestigação com base numa
denúncia anónima que vi
sava em especial alguns ex
dirigentes do Desportivo
dasAves

Efetuadas diligências
além de outras suspeitas os
investigadores reuniram in
dícios no sentido de que vá
rios futebolistas terão sido

emprestados de forma ocul

ta ao clube das Aves pois o
Benfica mantinha opção de
recompra Seria desta

forma contornada alimita
ção regulamentar de um
máximo de três emprésti
mos entre clubes que tem
emvista evitar precisamen
te relações de subordinação
ou dependência entre clu
bes da Liga
Em causa estariam supos

tas irregularidades em con
tratos celebrados em 2016
nomeadamente entre ou
tros nos casos de quatro fu
tebolistas que tinham liga
ção ao clube da Luz

INQUÉRITO CRIME EM2018
Disputado na 29 ªjornada
da época passada a 8 de
abril o jogo F C Porto Des
portivo das Aves revelou se
fulcral na luta pelo título
em face da acesa disputa en
tre os dragões e os encarna
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PJ investiga
alegadas luvas
para cada jogador
do Desp Aves

Pagar para
ganhara
adversários é
crime desde 2017

dos Terminou comumavi

tória portista por 2 0 ler
texto ao lado
Iniciada em 2018 median

te uma denúncia concreta

apontando a alguns dos di
rigentes do clube deVila das
Aves a investigação da bri
gada de combate à corrup
ção da PJ do Porto apurou
que no contexto da prepa
ração daquele jogo terá ha
vido promessade pagamen
to de luvas no valor de 10

mil euros por parte do Ben
fica a cada futebolista em
caso de conseguirem derro
tar o F C Porto

Ojogo terminou comvitó
ria dos portistas resultado
obviamente não abrangido
por qualquer prémio pro
metido No entanto os in
dícios no sentido da oferta
foram suficientes para mo
tivar emjunho diligências
de recolha de prova junto
dos clubes dirigentes e fu
tebolistas suspeitos num
raide total de 24 buscas

JOGODAMALA É ILÍCITO
A estratégia de pagar a ad
versários para incentivar a
derrotar rivais conhecida

como jogo da mala só
passou a ser criminalizada a
partir de maio do ano passa
do com a criação do ilícito
de oferta ou recebimento

indevido de vantagem
Este crime prevê pena de

prisão até cinco anos para o
agente que por si oupor in
terposta pessoa com o seu
consentimento ou ratifica

ção por interposta pessoa
solicitar ou aceitar para si
ou para terceiro direta ou
indiretamente no exercício
das suas funções ou por cau
sa delas sem que lhe seja
devida vantagem patrimo
nial ou não patrimonial ou
a sua promessa de agente
que perante ele tenha tido
tenha ou possa vir a ter pre
tensão dependente do exer
cício dessas suas funções
No que se refere ao agente
que oferecer a vantagem a
pena é inferior até três anos
de cadeia

Jogo decisivo
antes da visita
portista à Luz
Dragões deram resposta positiva venceram por
2 0 e foram discutir liderança à casa das águias

AdrianoRocha
arocha@jn pt

Jornada 29 O Benfica ga
nhara por 2 1 na véspera
em Setúbal com um polé
mico penálti nos descontos
90 2 m pelo que o F C
Porto entrou em campo
com um atraso de quatro
pontos sendo que na ronda
seguinte visitava a Luz
Uma derrota portista com

o Aves conjugada com um
eventual novo desaire no

ninho das águias deixaria o
Benfica muito próximo do
pentacampeonato Seriam
sete pontos de diferença e

vantagem no confronto di
reto para as águias gerirem
nas últimas quatro jorna
das Por isso para continua
rem a depender de si na luta
pelo título os dragões ti
nham de vencer o Aves

E foi o que fizeram com
dois golos em 11 minutos
fruto de uma entrada forte

Umpenálti permitiu aAlex
Telles desatar o nó Três mi

nutos depois a fortuna de
Otávio foi o azar de Falcão
o avense rematou contra o

portista e abola sóparou no
fundo da baliza de Adriano

Facchini que negou mais
alguns golos aos dragões

Vieira Não há
prova de ilegalidade
Após busca da PJ líder do Benfica ameaçou alterar política
de contratação e empréstimos de futebolistas em Portugal

NunoMiguelMaia
nunomm@jn pt

Reações Além da suposta
promessa de pagamento de
10 mil euros a cada jogador
do Desportivo das Aves
para incentivar a derrotar o
F C Porto no decisivo jogo
a 8 de abril da época passa
da as atenções da PJ no pro
cesso Mala Ciao têmmais

uma vertente pagamentos
a clubes rivais do Benfica

sob a forma de negociação
de passes de jogadores com
suposta opção de recom
pra como alegada forma
de contornar o limite regu
lamentar de três emprésti
mos entre clubes

Na sequência das buscas
esta suspeita mereceu uma
reação concreta e direta de
Luís Filipe Vieira Vamos
ver se continuaremos a con

tratar e a emprestar jogado
res em Portugal Podemos
deixarde emprestarjogado
res exceto os da nossa for
mação porque é difícil con
tinuar avivernestas suspei
ções frisou em conferên
cia de imprensa no dia de
mais uma busca da PJ no
passado dia 25 de junho
O presidente do clube da

Luz referiu na altura saber

que estas buscas resultam
de mais uma denúncia anó

nimacomorigemnoPorto e
que está a ser investigada
apontando para o diretor de
comunicação do F C Porto
FranciscoMarques

Baseia se em factos fal

sos envolvendo emprésti

mos e transferências de jo
gadores a alguns clubes da
Liga Estou seguro que com
estas diligências o resulta
do não deixará de isentar o

Benfica de qualquer suspei
ção garantiu indignado
concluindo que não há
nem houve qualquer prova
de alguma ilegalidade co
metida pelo Benfica
O alegado esquema sob in

vestigação tem a ver com
contratos com opções de
recompra de direitos eco
nómicos que terão permiti
do a circulação de avultadas
quantias A PJ pretende sa
ber se tais negócios consti
tuíram estratagemas para
encobrir o pagamento de
luvas a adversários

EX DIRIGENTES EMCAUSA

ODesp Aves é o outro prin
cipal visado nesta investiga
ção judicial No entanto em
causa está a conduta de ex

dirigentes Em reação às
buscas o clube de vila das
Aves limitou se a confir
mar a visita das suas insta

lações pela PJ
Também a nova adminis

tração da SAD doVitória de
Setúbal sublinhou que as
buscas têm a ver com fac
tos ocorridos em data ante
rior ao início do mandato da

atual Direção do clube e
Administração antes de
dezembro de 2017

Já o F C Paços de Ferreira
explicou ter prestado toda
a informação comvista ao
esclarecimento e defesa do

bomnome da instituição

OUTROS CASOS

Caso e Toupeira
Paulo Gonçalves asses
sor jurídico do Benfica é
suspeito de ter acedido a
investigações e processos
relacionados com os en

carnados mas em segredo
de justiça através de fun
cionários judiciais Em
causa estão crimes de

corrupção violação de
segredo de justiça falsi
dade informática e favo

recimento pessoal

E mails

A divulgação de emails
do Benfica por parte do
diretor de comunicação
do F C Porto Francisco J
Marques no Porto Canal
levantou suspeitas de
crimes de tráfico de in

fluência e corrupção
Houve buscas ao Estádio

da Luz às casas de diri
gentes e elementos liga
dos à arbitragem Paulo
Gonçalves também é ar
guido

Branqueamento
Seis arguidos foram cons
tituídos e houve buscas

no Benfica emjunho
por suspeitas de crimes
fiscais e lavagem de di
nheiro denunciadas
num alerta bancário após
movimentos de quase 1 9
milhões de euros com
origem na Benfica SAD e
na Benfica Estádio SA
para uma firma de infor
mática

Operação Lex
Luís Filipe Vieira é sus
peito de ter oferecido ao
juiz Rui Rangel um cargo
na futura universidade

das águias em troca de
uma cunha num proces
so fiscal Na Operação
Lex Rangel é suspeito de
corrupção eVieira tam
bém é arguido
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