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MensagensporWhatsAppcomprovamligaçõesdePauloGonçalvesaToupeira Assessor jurídico do Benfica informado sobre investigações criminais através de aplicação informática

PJapanhaespionagem

de toupeiranoWhatsApp
Alexandre Panda

e Nuno Miguel Maia

A Polícia Judiciária PJ apanhou
mensagens escritas entre Paulo
Gonçalves assessor jurídico do
Benfica e os demais arguidos no
processo e toupeira que vão ago
ra ser analisadas pela investigação
As comunicações referem se à co
nhecida aplicação informática
WhatsApp e são classificadas
como especialmente relevantes as
conversas com o empresário de
futebolistas Óscar Cruz e o funcio
nário judicial José Augusto agora
preso preventivamente

A referência a estemeio de pro
va surge num despacho do procu
rador do Ministério Público em

que requer a sujeição do homem
de confiança de Luís FilipeVieira e
do funcionário judicial José Au
gusto Nogueira Silva a interrogató
rio perante juiz de instrução crimi
nal para aplicação de medidas de
coação O documento foi revelado
num dos blogues da Internet que
nos últimosmeses têm divulgado
massivamente os emails de res

ponsáveis do Benfica
De acordo com informações re

colhidas pelo JN a utilização de
aplicações na Internet para comu
nicações faria parte de uma estra
tégia dos arguidos visandomanter
as conversas em circuito fechado
Mesmo assim as autoridades con
seguiramdetetar que o suspeito de
ser a principal toupeira do Benfica
no sistema de justiça transmitiu
informações ao assessor de Luís
FilipeVieira através deWhatsApp
por exemplo no dia 25 de agosto do
ano passado após consultar no Ci
tius o inquérito dos emails então
em segredo

Prendinha
Tambémescutas telefónicas reali

zadas pela PJ permitiram interce

tar conversas nas quais surgem
percetíveis ofertas de bilhetes ca
misolas e artigos de merchandi
singa José Nogueira Silva O exem
plo mais expressivo da existência
de ofertas com possível conexão a
contrapartida pelos serviços de re
colha de informações nos proces
sos crime que interessam aoBen
fica éuma escuta referidanomes
mo despacho sobre uma prendi
nha para aquele funcionário judi
cial

Trata se de um casaco do Ben
fica supostamente oferecido ao
funcionário do Instituto de Gestão
Financeira e Equipamentos da Jus
tiça no dia 20 de dezembro do ano
passado aquando do jogo Benfica
Portimonense no Estádio da Luz

Nessa ocasião a principal tou

peira dos encarnados estava
acompanhada de Óscar Cruz
agente de futebolistas filho do ex
vice presidente do F C Porto com
o mesmo nome e conhecido por
ser próximo de Paulo Gonçalves

No processo e toupeira tal
como o JN noticiou foi constituí
do arguido embora não detido
sendo referenciado como inter
mediário entre o assessor jurídico
do Benfica e os funcionários judi
ciais Estes contactos suposta
mente serviriam para ocultar pe
didos e recompensas Porém Os
car Cruz esteve sob escuta telefó
nica a pedido da PJ sendo as suas
conversas apontadas como mate
rial probatório relevante

O processo e toupeira tem cin
co arguidos

pormenores

Dez mil euros suspeitos
José Silva funcionário do Ins

tituto de Gestão Financeira e

Equipamento da Justiça sus
peito de ser a principal toupeira
do Benfica no sistema de justi
ça recebeu 10 233 euros sus
peitos no ano passado A infor
mação consta num despacho
do Ministério Público MP di
vulgado anteontem no blogue
Mercado de Benfica

PGR
A Procuradoria Geral da Re

pública já anunciou que está a
investigar como aquele blogue
obteve o despacho do MP

Benfica confia
em assessor

suspeito
de corrupção
APOIO Após terem sido deti
dos pela Polícia Judiciária no
passado dia 6 tanto Paulo
Gonçalves como José Augusto
Nogueira Silva optaram por
remeter se ao silêncio no in

terrogatório perante a juíza de
instrução criminal
No fim o Ministério Público
propôs as medidas de coação
de prisão preventiva para o
funcionáriojudicial e proibição
de entrada no Estádio da Luz

para o homem de confiança
de Luís Filipe Vieira Apenas
José Nogueira Silva ficou pre
so Ao invés Gonçalves foi li
bertado mas ajuíza decidiu
autorizá lo a continuar a en

trar nas instalações do Benfi
ca apenas proibindo o de
contactar com os arguidos
constituídos no processo De
pois de inicialmente em dois
comunicados o clube ter op
tado por certo distanciamento
em relação ao seu assessor
jurídico ao referir que Gon
çalves deverá provar a lega
lidade dos seus procedimen
tos o Benfica acabou por
abandonar aquele tom e rece
beu o sem condições nem
aparente esvaziamento de
funções manifestando lhe
confiança pública
Ainda assim está em aberto a
possibilidade de o clube e SAD
serem constituídos arguidos
no processo pois a atuação de
Paulo Gonçalves no limite
decorreu no interesse e em

benefício dos encarnados

Difamação Benfica vai
processar Pinto da Costa

OBenfica vai processar Pinto da Costa
por difamação depois do artigo do presi
dente do F C Porto publicado na revista
Dragões avançou ontem o semanário
Expresso No editorial da revista Pinto
da Costa escreveu que a equipa de Sér
gio Conceição já provou que vale mui
to mais do que os dois pontos de vanta

gem que soma sobre o segundo classifi
cado que dura e não cede nem ajogos
subterrâneos E por falar neles conhe
ceu se mais uma numa sucessão ím
par de casos que vai expondo e denun
ciando uma rede de tentáculos a todos
os níveis vergonhosa São episódios a
mais para que tudo possa ser resumido
a fantasia mesmo que as personagens
em causa sejam animais falantes como
parece ser o caso do e toupeira
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