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SECUNDINO CUNHA

Cercade 150 inspetores daPolícia Judiciária do Por
to realizaram ontem de

zenas de buscas de norte a sul
do País no âmbito de uma ope
ração de investigação àTurismo
doPorto eNorte de Portugal Na
sequência das buscas já foram
constituídos cinco arguidos
Entre os alvos das buscas con

taram se as SAD do Sp Braga e
Vitória Sport Club Os inspeto
res passaram a pente fino os
contratos dos patrocínios da

Turismo do Porto e Norte de
Portugal à equipa de futsaldo
Braga aquando daparticipação
na UEFA Futsal Cup em Ma
drid no ano passado e à equipa
de futebol do
Vitória de
Guimarães
no jogo da fi
nal da Taça de
Portugal frente ao Benfica
tambémno anopassado
Nesta operação foramrealiza

das 16 buscas domiciliárias 16
buscas a veículos automóveis e

buscas não domiciliáriasin
àsinstalaçõesdaTuris
do Portoe Norte de Portu
gal umaCâmaraMunicipal e às
sociedades anónimas

desportivas
O Sp Braga
confirmou
em comuni

cado que o
clube cedeu toda a documenta
ção àPJ e que nesse contrato re
cebeu 15 mil euros Quanto ao
Vitória Sport Clube não foi pos
sível apurar o valor

PORMENORES

Uma dezena de crimes
Em causa nesta investigação
estão pelo menos dez crimes
como prevaricação corrupção
peculato de titular de cargo po
lítico participação económica
em negócio abuso de poder e
falsificação de documentos

Consciência tranquila
Menchior Moreira o presidente
da Turismo do Porto e Norte de
Portugal diz estar de consciên
cia tranquila e assegura total
colaboração com as autorida
des judiciais

QUESTÕES SOBRE
JOGOS EVIAGENS
Nas operações de busca às

SAD do Sp Braga eVitória
para alémda análise da docu
mentação os investigadores
quiseram saber se pessoas da
Turismo do Porto eNorte de
Portugal tinhausufruído de
viagens oujogos de futebol
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