
Novos e mailscomprometemVieiraePaulo Gonçalves

Juíza manda toupeira do clube daLuz
para prisão domiciliária por entender
que não há risco de espionagem na Justiça
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Juíza já não temmedo
de espionagem da
toupeira das águias

AlexandrePanda
alexandre panda@jn pt

E TÒÚPEIRADepois de 197dias em
prisão preventiva em Lisboa Jo
sé Nogueira Silva acusado de ser a
toupeira do Benficano sistemaju
dicial saiu da cadeia para regres
sar a casa emFafe onde irá aguar
darjulgamento emprisão domici
liária com pulseira eletrónica A
juíza de instrução criminal enten
deu já não existir perigo de que o
técnico informático doMinistério

da Justiça que acedia a processos
em segredo de justiça a pedido de
Paulo Gonçalves agora ex asses
sot jurídico da SAD encarnada
continuar a atividade criminosa

no sistema judicial ou perturbar a
prova Mas o Ministério Público
MP queria mantê lo na cadeia
Foi depois de ser deduzida a acu

sação quemandaparajulgamento
José Silva Júlio Loureiro outro
funcionário judicial Paulo Gon
çalves e a SAD do Benfica acusa

dos de corrupção violação de se
gredo de justiça falsidade infor
mática que a juíza Cláudia Pina
decidiu mandar a toupeira para
casa

Para os procuradores do MP José
Silvatem conhecimentos infor
máticos suficientes para a partir
de casa com acesso à Internet
voltar a aceder a processos em se
gredo de justiça e tentar influen
ciar o apuramento da verdade em
julgamento
O MP que deverá recorrer da

decisão argumenta que este ar
guido pode ainda ter na sua posse
outras credenciais demagistrados
desconhecidas dá investigação
Até agora a PJ ainda não sabe
como José Silva obteve a palavra
passe da procuradora Ana Paula
Vitorinò com a qual acedeu en
tre outros aos processos dos e
mailsevouchers O MP também

teme que as testemunhas possam

ser influenciadas e que os arguidos
entremem contactopara combi
nar estratégias de defesa

As 14 20 horas em ponto uma car
rinha dos serviços prisionais que
tinha saído horas antes da cadeia

anexa à PJ de Lisboa chegou a Fa
fe para deixar José Silva em casa
momento que o JN acompanhou
em exclusivo À porta de casa es
tavamfamiliares que acolheram o
homem Foi uma receção marca
dapela emoção lágrimas e muitos
abraços Num ápice José e a famí
lia recolheram para o interior da
habitação No local estavaumtéc
nico dos serviços da Reinserção
Social para colocar a pulseira ele
trónica ao funcionário judicial
Contactado pelo JN Paulo Go

mes advogado que pediu a liber
tação após ser conhecida a acusa
ção disse estar satisfeito com a al
teração das medidas de coação
¦COMCARLOS RUIABREU

Jornal Notícias

1/22/23

S/Cor

2444 cm
2

110603

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):20092018

Justiça



Libertados novos
segredos do Benfica
Milhares de e mails internos dos encarnados tornados públicos
Documentação compromete Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves

revelaçãoMilhares de documen
tos internos doBenfica comprome
tedores para o ex assessor jurídico
do clube da Luz Paulo Gonçalves
para o presidente Luís Filipe Viei
ra e ainda ex dirigentes da Liga de
futebol foram revelados ontem
pelo blogue Mercado de Benfica
Correspondem supostamente à
caixade correio eletrónico de Gon
çalves do ano 2014
Num dos e mails agora conheci

dos e divulgadosmassivamente por
múltiplos blogues e páginas de re
des sociais é revelado que a transfe
rência de Ezequiel Garay do Benfi
ca para o Zenit concretizou se pôr
13milhões de euros e não pelos seis
milhões anunciados O Real Ma
drid que tinhadireito a 50 do va
lorda transferência terá ficadopre
judicado ler mais casos na coluna
ao lado
Só por pouco tempo as medidas

implementadas pelo clube da Luz
impediram a divulgação no blogue
Mercado de Benfica A revelação
foi anunciadapara as 18 horas de an
teontem mas o conteúdo ficou in

disponível poucosminutos depois
¦¦¦AoJN fonte oficial doBenficaad

mitiu ter alertadohámeses as pla
taformas internacionais para o tipo
de crime que estava a ser cometido
e provavelmente serão esses me
canismos de prevenção que estão a
acionar normais quando se tratade
cibercrime e neste caso coma agra
vante de roubo e adulteração dessa
correspondência privada No en
tanto ontem os emailsvoltaram a
ficar disponíveis para descarregar
no Mercado do Benfica

Assim foi umaquestão de tempo
para que vários blogues sites e pá
ginas de redes sociais começassem
apartilharde formamassiva e apa
rentemente organizada a infor
mação dos encarnados
As autoridades estão ainvestigar a

autoria da divulgação desta docu
mentação dos responsáveis encar
nados através do MercadodoBen
fica Ao que soube o JN entre os
suspeitos não estará Rui Pinto pi
rata informático associado ao rou
bo de e mails Ontem Paulo Gon
çalves esteve na Luz a assistir ao
jogo com o Bayem ao lado de João
Gabriel ex diretor de comunicação
das águias®
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