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Mais um
megaprocesso
distribuído
a Ivo Rosa

Na última terça feira
foi distribuída ao juiz
Ivo Rosa a instrução

do caso em que
funcionários judiciais
são suspeitos de terem
passado informações
secretas ao Benfica

Mas como o
magistrado está em

exclusividade no caso
Marquês será

a juíza Ana Peres a
substituí lo

Mais um megaprocesso foi parar
às mãos do juiz do Tribunal
Central de Instrução Criminal
Ivo Rosa Desta vez foi a ins
trução do chamado caso e tou
peira que tem como arguidos
a Benfica SAD e o antigo asses
sor jurídico dos encarnados
Paulo Gonçalves
O Departamento de Investiga

ção e Ação Penal DIAP de Lis
boa acusou ainda dois funcio

nários judiciais suspeitos de
terem acedido a processos que

corriam na justiça para passar
informações ao Benfica
Apesar de ter sido distribuída

ao juiz Ivo Rosa na última ter
ça feira a instrução deverá ficar
a cargo dajuíza Ana Peres dado
que o magistrado pediu exclu
sividade para a instrução da Ope
ração Marquês tendo ficado ape
nas com este caso e o dos colé

gios GPS que está na mesma
fase processual ou seja de ins
trução fase facultativa pedida
pelos arguidos para que umjuiz
analise se há indícios suficien

tes para irem a julgamento
O Conselho Superior da Magis

tratura já tinha feito saber que
aprovou a exclusividade indi

cando o nome de Ana Peres
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para substituir Ivo Rosa nos
demais casos quanto aos casos
que tinha em mãos enquan
to durar o regime de exclusi
vidade o Exmo Senhor dr Juiz
Ivo Rosa será substituído no
serviço remanescente pela
Exma Senhora Juíza dra Ana
Peres do Quadro Complemen
tar de Lisboa Bolsa de Juizes
de Lisboa
Um dos inquéritos mais mediá

ticos que o juiz madeirense tinha
em mãos era o da EDP que visa
Manuel Pinho António Mexia
Ricardo Salgado e João Manso
Neto presidente da EDP Esta é
uma das pastas mais complexas
que cairão nas mãos da juíza
Ana Peres a magistrada que
presidiu ao coletivo que julgou
o chamado caso Casa Pia

OCASO E TOUPEIRA A Benfica
SAD e Paulo Gonçalves compra
ram os funcionários judiciais
José Silva e Júlio Loureiro com
o objetivo de ter acesso a infor
mação sigilosa de investigações
criminais e assim poderem ante
cipar se às diligências das auto
ridades inclusivamente des
truindo provas Esta é a tese do
Departamento de Investigação
e Ação Penal de Lisboa que acu
sou estes quatro arguidos por
crimes de corrupção passiva e
ativa favorecimento pessoal
violação do segredo de justiça
recebimento indevido de van

tagem peculato falsidade infor
mática e acesso indevido
Em troca de bilhetes e mer

chandising do Benfica tanto José
Silva como Júlio Loureiro que
também era um canal de aces
so interno a informação sobre
arbitragem o clube da Luz terá
conseguido iludir a investiga
ção ao ter conhecimento anteci
pado de diligências e atos pro
cessuais que os dois funcioná
rios comunicavam aos visados
Paulo Gonçalves e Benfica SAD
Agiram com o propósito de

evitar que o clube e Paulo Gon
çalves fossem acusados jul
gados e condenados numa
pena permitindo a destruição
ou ocultação de prova refe
re a acusação

O procurador Valter Alves do
DIAP de Lisboa vai mais longe
e considera mesmo que tudo foi
feito para beneficiarem a Ben
fica SAD com informações reser
vadas ou antecipadas de pro
cessos e diligências que visavam
a arguida ou seus elementos ou
clubes e elementos de clubes
adversários assim permitindo
acesso a informação a que não
tinham direito

A atuação de Paulo Gonçalves
refere a acusação era do conhe
cimento de Luís Filipe Vieira
As entregas aos arguidos José
da Silva e Júlio Loureiro eram
do conhecimento do presiden
te da sociedade anónima des
portiva que as autorizava ou
delas tomava conhecimento por
correio eletrónico sem nunca
as impedir pois tal era para bene
fício da arguida Benfica SAD
assim querendo e aceitando
todas as condutas

No pedido de abertura de ins
trução o Benfica fez saber que
em sua opinião não existem
factos que evidenciem que a SAD
fez uso das informações alega
damente acedidas e recolhidas
pelas toupeiras E adianta ain
da que a acusação confunde a
SAD com Paulo Gonçalves trans
mitindo para a primeira aquilo
de que o segundo é suspeito
Paulo Gonçalves abandonou

entretanto o Benfica com a jus
tificação de que precisava dedi
car se à sua defesa neste caso

Bruno de Carvalho
foi ao DIAP de Lisboa

O ex presidente do
Sporting tomou a
iniciativa de ir ontem
ao MP para pedir
esclarecimentos sobre
a investigação ao
ataque de Alcochete

O ex presidente leonino Bru
no de Carvalho foi ontem de
manhã ao Departamento Cen
tral de Investigação e Ação
Penal DCIAP de forma volun
tária para prestar declarações
sobre o ataque à Academia de
Alcochete que aconteceu a 15
de maio No entanto o antigo
dirigente do Sporting acabou
por ser encaminhado para o
DIAP de Lisboa que é quem
está a investigar o caso
Em comunicado o Ministé

rio Público MP não explica
as circunstâncias em que se
deu esta deslocação mas garan
te que o advogado dirigiu um
requerimento ao DIAP de Lis
boa que acabou por ser acei
te e será apreciado no âmbi
to do referido processo
Segundo as declarações de

uma fonte próxima da defesa
de Bruno de Carvalho ao
Record o ex presidente dos
leões quis ver esclarecidos os

casos a que o seu nome tem
aparecido ligado
Sabe se que o ex dirigente do

Sporting tomou a iniciativa de
prestar as supostas declarações
apenas um dia depois de um
funcionário do Sporting Bruno
Jacinto ter sido ouvido no decor
rer do primeiro inquérito judi
cial do processo em questão
O funcionário do Sporting

que na altura das agressões em
Alcochete era oficial de liga
ção dos adeptos está indicia
do pela prática de 53 crimes
em coautoria de mais de 20
crimes de ameaça agravada
12 crimes de ofensa à integri
dade 20 crimes de sequestro
e um outro crime de terroris

mo Sabe se também que Bru
no Jacinto acabou por ficar em
prisão preventiva
Com a detenção de funcioná

rio do Sporting este será o 38 º
elemento que está em prisão
preventiva por alegado envol
vimento no ataque de 15 de maio
A decisão de Bruno de Car

valho de pedir este esclareci
mento surge dois dias após
manifestar a sua vontade em

ser assistente no processo em
causa Esse pedido acabou por
ser negado por um juiz do Tri
bunal de Barreiro E C

Lucília Gago toma
hoje posse como PGR
Sucedendo
a Joana Marques
Vidal Lucília Gago
toma hoje posse no
Palácio de Belém

A nova Procuradora Geral da

República PGR Lucília Gago
toma hoje posse no Palácio de
Belém Lucília Gago foi nomea
da pelo Presidente da Repúbli
ca como a nova PGR no dia 20

de setembro para suceder no
cargo a Joana Marques Vidal
Marcelo Rebelo de Sousa defen

de a escolha da nova PGR com

a limitação de mandatos em
homenagem à vitalidade da
Democracia à afirmação da
credibilidade das Instituições
e à renovação de pessoas e esti
los ao serviço dos mesmos valo
res e princípios lê se numa
nota publicada no site oficial
da presidência

O documento que foi envia
do pelo primeiro ministro Antó
nio Costa ao Presidente da Repú
blica também considera Lucí

lia Gago como alguém com
capacidade para manter a con
tinuidade da linha de salva

guarda do Estado de Direito
Democrático do combate à cor
rupção e da defesa da Justiça
igual para todos sem condes
cendências ou favoritismos

para com ninguém
Numa outra nota publicada

no portal da Presidência da
República Marcelo Rebelo de
Sousa garante que nunca mani
festou pública nem privada
mente qualquer posição no
que diz respeito à nomeação
da nova PGR Pelo contrário
sempre afirmei que essa maté
ria era apenas objeto de apre
ciação uma vez apresentada a
proposta do primeiro minis
tro disse E C
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