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JuízaapontacorrupçãonointeressedaBenficaSAD

TÂNIA LARANJO HENRIQUE MACHADO
Ajuíza de instrução criminal do processo E Tou

peira validou os fortes
indícios do crime de corrupção
que apontampara Paulo Gon
çalves diretor jurídico do Ben
fica e para José Augusto Silva
funcionário judicial agora em
prisão preventiva que fez cen
tenas de pesquisas informáti
cas para dar conhecimento ao
primeiro sobre o andamento
do processo dos mails Con
corda com o MP quando sus
tenta que o dirigente encarna
do agiu a interesse da Benfica
SAD que ainda não foi cons
tituída arguida enquanto pes

soa coletiva mas pode vir a sêlo no decurso da investigação
O despacho de indiciação que

foi validado no tribunal de ins

trução criminal dá conta de que
continua a haver perigo de per
turbação do inquérito Diz o
procurador do MP que deve
ter se em conta um meio fe

chado pelos interesses futebo
lísticos emcausa sujeito a rigo
rosos pactos de silêncio E
afirma ser objeto da investiga
ção o conhecimento que estes
intervenientes tiveram de ou

tras investigações em curso
Uma teia complexa que levou

o Ministério Público a requerer
a proibição de Paulo Gonçalves
de entrar na Luz comomedida

de coação acessória Mas Carlos
Pinto Abreu que defende o di
rigente encarnado alegou que
o advogado tem uma cláusula
de exclusividade com o Benfi
ca sendo o clube a sua única
fonte de rendimentos Esta tese

foi validada pela juíza que
mantendo intactos os indícios

de corrupção entendeu que a
prisão de JoséAugusto era sufi
ciente para travar a continua
ção da atividade criminosa

Arguido mantém
o trabalho na Luz
e almoça na Catedral
Paulo Gonçalves indiciado

por corrupção ativa continua
a trabalhar empleno na SAD
do Benfica como assessorju
rídico E a usufruir do dia a dia
no estádio da Luz onde ainda
na quarta feira almoçou
acompanhado no restauran
te Catedral da Cerveja

BRUNO |INSINUAENVOLVIMENTO
Bruno de Carvalho disse ontem que segurar Paulo Gonçalves deu de certeza
cabo da coluna a Luís Filipe Vieira mas evi
tou um terramoto Seguram o Paulo Gon
çalves pois se ele começa a abrjr a boca
que como é visível é grande Évora passa
va a ter de abrir uma filial do Barbas
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MONIZ | CAMPANHACONTRAVIEIRA

Uma das farpas enviadas ontem por Brunode Carvalho à direção do Benfica diz res
peito à suposta concorrência interna a Vieira
nas próximas eleições do clube afirmando que
José Eduardo Moniz já está em campanha
à presidência e que foi nesse sentido que deu
uma entrevista a abordar o caso E Toupeira

Nunca tivemos
acesso a qualquer
informação

Luís Bernardo diretor
de comunicação do Benfica
confrontado ontempelo CM
como despacho judicial que
aponta interesses do Benfi
ca como estando na base

do processo E Toupeira cor
rendo aSADorisco devir

a ser constituída arguida rea
firmou que o Benfica nunca
teve qualquer conhecimento
ou acesso aqualquer informa
ção que se encontre em segre
do de justiça no que diz res
peito aos processos que en
volvem o Benfica

NÃO FICA EM CASA
POR TER PORTÁTEIS
JoséAugustoSilvanãofi

cou emprisão domiciliária
emvez da preventiva por
que ajuíza entendeuque
comotinhaportáteis do tri
bunalna sua residênciapodia
continuaraentrarno sistema

judicial apartir de casa

PORMENORES

Recurso para a Relação
José Augusto quejá nãotem
credenciais para aceder ao sis
tema informático dos tribunais
vai recorrer para a Relação
de Lisboa alegando que a medi
da de coação deve ser alterada
Quer ficar preso em casa

Costa fala do segredo
Apesar de tudo devemos
regozijar nos de que pelo
menos por uma vez a violação
do segredo de justiça foi fácil
de descobrir e pelo menos
apontar alguém queotenha
feito disse António Costa
primeiro ministro no debate
quinzenal

Provas escondidas
Ajuíza não permitiu aos argui
dos do processo E Toupeira
aceder às provas recolhidas
pela investigação Os detidos
ficaram a conhecer apenas
alguns elementos de prova

Escutas e vigilâncias
Há escutas telefónicas e vigi
lâncias que foram feitas pela
Polícia Judiciária no âmbito
do processo E Toupeira As
escutas foram validadas por
estar em causa o crime de
corrupção

Funcionário em funções
Júlio Loureiro outro funcioná
rio judicial envolvido no caso
e também arguido por corrup
ção a partir do tribunal de Gui
marães onde eram feitas as
pesquisas no Citius ao processo
dos mails teve sorte diferente
do colega José Augusto não foi
detido e continua a trabalhar

Envelope da SAD apanhado no carro
Umenvelope da Benfica
SAD foi apreendido no carro
de José Augusto Silva Tinha
escrito no remetente porta
18 e os números 2 3 A in

vestigação defende que te
rão sido cinco bilhetes que
foram oferecidos por Paulo
Gonçalves ao funcionário
judicial
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