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Milhões retiradosdoBenfica
atravésdeserviços fictícios
No período demeses instalações do Benfica foram alvo da terceira operação de buscas Além desta nova
investigação há mais outros três inquéritos crimes que visam o clube ou seus responsáveis

MarianaOliveira
OBenfica terámontadoumesquema
que passava por usar várias empre
sas uma das quais da área informá
tica que ficcionariamprestaçõesde
serviços que permitiam retirar mi
lhõesde euros do clube OMinistério
Público e a Polícia Judiciária ainda
estãoa investigar qual era o objecti
vo desta lavagemdedinheiro e em
que foram usados os milhões que o
clube retirou sobumacapade lega
lidade das suas contas
Pelo menos perto de 1 9 milhões

de euros acabaram por ser levanta
dos emdinheiro vivo Omontanteeo
esquemaédescrito pelaProcurado
ria Geral Distrital de Lisboa PGDL
numanotaemque confirmaa consti
tuiçãode seis arguidos três pessoas
singulares e três pessoas colectivas
numa operação que decorreu ante
ontem e foi noticiada emprimeira
mão pelo Jornal deNotícias
No comunicado o Ministério Pú

blicoprecisa queestá a investigar cri
mes de branqueamento de capitais
e fraude fiscal adiantando que na
operação foram emitidos oito man
dadosdebusca três domiciliárias e
cinco não domiciliárias Duas das
visadas especifica a nota foram as
sociedades Sport Lisboa e Benfica
SAD e a Benfica EstádioConstrução
Gestão Estádios SA Indicia se sufi
cientemente nos autos queestas so
ciedades a cobertode uma suposta
prestaçãode serviçosde consultoria
informática realizaramvárias trans
ferências bancárias para uma conta
titulada por uma outra sociedade
numvalor total de 1 896 660 mon
tantes esses que acabavam depois
por ser levantados em numerário
lê se nanota Eacrescenta se Esta
última sociedade terá sido utilizada
com o único propósito de retirar di
nheiro das contas do Benfica
As buscas realizadas anteontem

envolveram25 inspectoresdaPolícia
Judiciária parte dosquais visitou de
formadiscreta as instalações doBen
fica quenosúltimosmesesjá foram
alvodebuscasem três situações dis
tintas Ameio da manhã de ontem
o Benfica reagia em comunicado à

manchete do Jornal de Notícias di
zendo que a informação de que o
clube está a ser investigado é falsa
ecarece de qualquer fundamento
Noentanto o comunicado daPG

DLdeixoupoucasmargensparadú
vidas Depois de identificar as duas
sociedadesdoBenficaque foramalvo
debuscas anota diz que há indícios
suficientes nos autos que estas so
ciedades a coberto de uma suposta
prestaçãode serviços de consultoria
informática realizaramvárias trans
ferências bancárias para uma conta
titulada por uma outra sociedade
numvalor total de 1 896 660 mon
tantes esses que acabavam depois
por ser levantados em numerário
E acrescenta se Esta última socie
dade terá sido utilizada com o úni
co propósito de retirar dinheiro das
contas do Benfica
As buscas foram levadas a cabo

por elementosdaUnidade Nacional
de Combate àCorrupçãodaPJ mas
não têm qualquer relação com os
processos anteriores quevisamoclu
be Neste momento há pelomenos
três inquéritos crimequeenvolvemo
Benficaa correr na Justiçaportugue
sa sendoumdeles conhecido como
ocasodosemails umamega investi
gaçãoque agregououtros processos
Nosúltimosmeses pelomenos três
altos responsáveis doBenfica foram
constituídosarguidos no âmbitodes
tas investigações um rol que incluio
próprio presidente do Benfica Luís
FilipeVieira eo seuvice presidente
Fernando Tavares Oassessor jurídi
co do clube Paulo Gonçalves é ar
guido emdois inquéritos diferentes
o dos emails e o E Toupeira
Tentando descolar se deste novo

caso oBenfica afirmavano comuni
cado que foi solicitada e recolhida
informaçãojunto dosserviçosdoclu
be na sequência de uma investiga
ção que envolve empresas terceiras
queprestam serviços ao Benfica Na
nota o clube dizestar a ser leviana
mente difamado alegando existir
uma violação grosseira do segredo
de justiça desvirtuando factosepro
curando centrar no SLB a investiga
ção razão pela qual avançará com
uma queixa crime

OutroscasosquevisamoclubedaLuz

Há três inquéritos crimequeenvolvemoBenficaa correrna Justiça
Nomedocaso Vouchers
Emails e resultados viciados
Descrição Eram dois inquéritos
que acabaram juntos O mais
importante aberto em Junho de
2017 é conhecido como caso
dos emails Instaurado depois
de sucessivas denúncias por
parte do FC Porto combase em
emails de uma alegada rede
de contactos supostamente
montada pelo Benfica para
influenciar as classificações e
as nomeações dos árbitros nas
últimas épocas Também estão
a ser investigadas suspeitas de
viciação de resultados por parte
doBenfica empelomenos
dois jogos ocorridos na época
2015 2016 A este inquérito foi
junto umoutro o dos vouchers
aberto na sequência de

declarações dopresidente do
Sporting emOutubro de 2015
relacionadocom a entrega de
um kit aos árbitos queapitavam
na Luz
Arguidos Pelomenos o
assessor jurídico Paulo
Gonçalves sujeito a TIR

Nomedocaso OperaçãoLex
Descrição No centro deste
caso está o juiz daRelação
de Lisboa Rui Rangel que é
suspeito de vender decisões
judiciais e a sua influência junto
de outrosmagistrados Luís
Filipe Vieira aparecerá entre
os clientes do juiz sendo
suspeito de ter pago a influência
deRangel na resolução de um
processo fiscal que envolvia
o filho e estava pendente nos

tribunais fiscais
Arguidos 12 incluindo Luís
Filipe Vieira e o seu vice
presidente Fernando Tavares
sujeitos a TIR

Nomedocaso E Toupeira
Descrição EmMarço passado
o assessor jurídicodoBenfica
PauloGonçalves foi detido
por suspeita de comprar
informações sobre processos
judiciais Igualmente detido
foi um escrivão adjunto de 51
anos que espiaria o historial
de inquéritos que interessavam
aoBenfica Em troca receberia
bilhetes e camisolas
Arguidos cinco incluindo
PauloGonçalves que ficou
proibido de contactar com
outros arguidos

Público

1/10

S/Cor

1261 cm
2

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):07062018

Justiça


