
Justiça norte americana
não entrega bloggers
dos e mails ao Benfica
Tribunal arquivou queixas do clube
contra a Google e aWordpress

Responsáveis por divulgação pública
vão permanecer anónimos Páginas we»
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Justiça americana
trava divulgação de
dados de bloggers
pedida pelo Benfica
Tribunal da Califórnia arquivou queixas contra Google eWordpress
sobre divulgação de e mails mas casos poderão ser reabertos

IvoNeto

investigação A Google e a
Wordpress não têm de divulgaros
dados pessoais dosbloggers Mer
cado do Benfica o Artista do
Dia e o Mister do Café Um tri
bunal da Califórnia veio dar razão

às gigantes tecnológicas numa
queixa apresentada pelo Benfica
contra desconhecidos e empresas
ligados à suposta utilização ilegal
de correspondência do clube
A decisão judicial americana a

que o JN teve acesso tem data de
24 de setembro e não dá segui
mento àpretensão doclube da Luz
que visava responsabilizar a Goo
gle que integra as plataformas
Blogspot aAutomattic que gere a
Wordpress e a Cloudfare uma
empresadedistribuição de conteú
dosnaInternet Aaçãocivildosen
carnados deu entrada em abril
No entanto nos dois primeiros

casos Google eAutomattic o tri
bunal deixa em aberto a possibili
dade de o clube apresentar nova

queixa sobre o mesmo assunto se
surgirem novos elementos
Acresce que no caso da queixa

contra a Google houve um acordo
com o Benfica cujos termos não
são conhecidos Ainda assim o re
sultado foi o mesmo a queixa foi
arquivada tal como aconteceu
coma que visava aAutomattic Inc
Na Blogspot Google estão aloja
dos o OArtista do Dia e o Mis

ter do Café e aWordpress Auto
mattic alberga o Mercado do
Benfica que nos últimos meses
tem divulgado e mails

GOOGLENEGARESPONSABILIDADE

Tal como oJNnoticiou os respon
sáveis pelos três blogues que pu
blicam informação de forma anó
nima foraminformados pelos ad
vogados das empresas processadas
pelo Benfica de que a Justiça nor
te americana tinha recebido uma

queixa exigindo que as platafor
mas divulgassem os seus dados
Na queixa o Benfica exige que

os conteúdos privados publicados
nestas plataformas sejamelimina

dos solicitando que os crimes de
que diz servítima sejamprovados
em tribunal e que o responsável
pela obtenção da informação seja
identificado Alémdisso os encar
nados pedem que os lucros alega
damente obtidos pela divulgação
dos conteúdos sejam entregues e
que os custos judiciais sejam pa
gos pelos acusados

BENFICA SEMARGUMENTOS

Na resposta a Google refere que o
Benfica não temelementos sufi

cientes para apresentar umaquei
xa viável Aempresa defende se
explicandoque não tevequalquer
lucro com a divulgação e que não
tem qualquer relação com os uti
lizadores que divulgaram infor
mação que terá sido extraída dos
servidores do Benfica A Google
garante aindanão saber que os da
dos publicadospoderiamprejudi
car o clube

O blogue Mercado do Benfica
anunciou para a próxima quinta
feira dia 18 de outubro a divul
gação de mais e mails

Jornal Notícias

1/16/17

S/Cor

2040 cm
2

110603

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):16102018

Desporto



reação Ao JN o responsá
vel pelo blogue Mister do
Café intimado pelo tribu
nal para se pronunciar sobre
o caso já tinhamanifestado
receio caso a perda de ano
nimatoviesse averificar se
designadamente por temer
retaliações dos benfiquis
tas Eles podem chegar ao
meu trabalho Não sei o que
pode acontecer confessou
também em entrevista ao

jornal norte americano
NewYorkTimes

Sempre sob anonimato o
autor de Mister do Café

garantiu ainda Todos os
documentos analisados no

meublogue são do domínio
público
Sem dinheiro para pagar a

advogados que interpuses
semuma ação para que a sua
identidade fosse protegida
restou ao blogger esperar
que a sorte e os advogados
dos gigantes tecnológicos o
fizessem comoveio a acon
tecer

Estádio da Luz foi alvo de buscas da Polícia Judiciária

80 dos e mails
atada por revelar
Só a correspondência dos principais dirigentes
foi tomada pública Hacker em parte incerta

roubo De acordo com fon

tes próximas da investiga
ção faltam conhecer cerca
de 80 dos e mails rouba

dos aoBenfíca umavez que
terá sido copiado todo o con
teúdo das mensagens com
origem no endereço

@slbenfica pt o que in
cluirá todos os funcionários
e responsáveis do clube

Porém até agora apenas fo
ramtomadaspúblicas com
a autoria de divulgação iden
tificada ou de forma anóni

ma as mensagens de cor
reio eletrónico dosprincipais
dirigentes e altos quadros
como são os casos de Luís Fi

lipeVieira PauloGonçalves
entre outros A esmagadora
maioria da correspondência

será inócua e relativa à ges
tão quotidiana do clube e
SAD Mas nos e emails ain
da por revelar também po
derão existir conteúdos se

melhantes aos que levaram
o Ministério Público a abrir
em junho do ano passado
uminquéritovisando oBen
ficaporsuspeitas de corrup
ção ativa e passiva na ativi
dade desportiva Foi neste
inquérito que o ex assessor
jurídico da Luz e homem de
confiança de LuísFilipeViei
ra Paulo Gonçalves foi
constituído arguido

HACKERPROCURADO

Segundo o JN apurou os e
mails do clube encarnado
foramfurtados comummé
todo semelhante ao usado

no caso do FootballLeaks
cuja autoria do crime é im
putada a Rui Pinto
Com 30 anos licenciado

em História e autodidata

em informática Rui Pinto é
suspeito deusarumsistema
de pirataria designado
SpearFishing comcontas
de e mails associadas para
ter acesso a correspondên
cia da Doyen Sporting e
Porto

|

Ordena queixa
Através de um e mail
Paulo Gonçalves terá
ordenado a um subal

terno que fosse feita
uma denúncia anóni

ma à Liga contra o
Porto Em causa esta

va a utilização de An
dré Silva em jogos
consecutivos sem que
tivessem decorrido as
72 horas de descanso

Elogios aVieira
Mário Figueiredo na
altura presidente da
Liga escreve uma car
ta aVieira na qual
elogia o presidente do
maior clube portu
guês

Negócio Garay
Uma troca de e mails
em 2014 entre Paulo
Gonçalves e Luís Fili
peVieira sugere que o
negócio do antigo cen
tral do Benfica Garay
envolveu 13 milhões

de euros e não seis
como divulgado pelos
encarnados
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