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PJ segue2milhões
queBruno esbanjou
DENÚNCIAO Sportingjá fez chegar auditoria à Polícia Judiciária SUSPEITASO EquipadeVarandas
duvidade 1 7milhões para advogados 330 mil €paraoBatuque FCe de 60milpara empresade
HENRIQUE MACHADO
NUNO DE SOUSAMOREIRA

Aauditoria feita às contas daSporting SAD destapa so
bretudo três saídas sus

peitas de dinheiro no total de
2 090milhões de euros napre
sidência de Bruno de Carvalho

Fora os casos de alguns paga
mentos de elevadas comissões

nas transferências de jogadores
que já estavamsob investiga

ção a atual direção do clube
fez chegar esta segunda feira à
Polícia Judiciária para averi
guação os casos dos pagamen
tos suspeitos a advogados ao
Batuque FC de Cabo Verde e
ainda auma empresa chinesa

Toda a auditoria daBakertilly
a que o CMteve acesso verpági
nas8e9 seguiuparaaPJ tendo
a equipa jurídica do atualpresi
dente FredericoVarandas real
çadodúvidas quanto a três situa
ções A principal refere se ao

facto de Bruno de Carvalho ter

gastado 1 7milhões de euros em
serviçosjurídicos assuntosda
presidência com a sociedade
de advogados MGRA do sogro
RuiOrneias edeAlexandreGo
dinho vice presidente doclube

entre 2015 e 2018 mais doque o
Sporting gastou nessa área ao
longo dos últimos 16 anos De
resto alguns dos pareceres jurí
dicos que foram faturados pela
MGRA à SAD do clubejá tinham
sido elaboradospelopróprioga
binete jurídico do Sporting
A PJ também passará agora a

investigar e a seguir o rasto dos
330mil euros que os leões paga
ram aoBatuque FC por ordem
deBruno deCarvalho dias antes
de sair do clube no início do úl
timoverão emtroca do alega
do direito de preferência sobre
sete jogadores quando não
existequalquer relatório técni
co de apreciação desses atletas

De resto umarecente investi
gação do CM com reportagem
em Cabo Verde não encontrou

rasto de quatro dos setejogado
res referenciados no protocolo
Nem o presidente do Batuque
explica onde estão esses atletas

Por último estão na mira da
Justiça 60 mil euros embrindes
que o SportingdeBrunopagou a
uma empresa chinesa de nome
Xao Li que desapareceu

ACADEMIA| ESTADODEDEGRADAÇÃO

Quando apresentou alguns dados apurados pela auditoria em fevereiro Frede
rico Varandas também se mostrou chocado
com o abandono a que foram votadas nos úl
timos anos as infraestruturas da academia
desde o mau estado dos relvados à degrada
ção dos ginásios e do mobiliário dos quartos

PORMENORES

Contrato a irmão de atleta
Quando o Sporting contratou
Alan Ruiz em 2016 também as
sinou contrato com o irmão
deste Frederico comprome
tendo se a pagar lhe 250 mil
euros por ano até 2020 Mas os
leões não tinham qualquer inte
resse no irmão deAlan Ruiz que
foi desde logo cedido ao Sin
trense apesar de o ordenado
continuar a cargo dos leões

Comissão por explicar
A auditoria realça o facto de o
Sporting ter contratado Bruno
César em 2015 quando era um
jogador livre Mas na véspera
a 14 de novembro a SAD fez um
contrato com a Costa Aguiar
Sports que recebeu 1 3 milhões
pela intermediação do negócio

Inquérito com ano e meio
As primeiras denúncias de irre
gularidades na gestão de Bruno
de Carvalho por alegada apro
priação de verbas já remontam
ao verão de 2017 A investiga
ção corre na PJ de Lisboa

Fortuna cobrada
por contactos
com o presidente
Aauditoria não consegue
apurar que serviços pres
tou aMGRAao Sporting
contactos como presi
dente ou aconselhamen

to ao presidente muito
menos aúltima fatura

apresentada de 79 mil
pelo período entre maio
ejunho de 2018 quando
Bruno foidestituído
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JOÃO PINHEIRO |SOCIEDADESUSPEITA

O CM descobriu em Cabo Verde uma sociedade a Gold Foot CV entre João Cardo
so presidente do Batuque com quem Bruno
de Carvalho celebrou o protocolo de direitos
de preferência por jogadores fantasma
e João Pinheiro na foto que no negócio
de Tanaka terá pedido dinheiro para Bruno

Luvas milionárias
no casoAlan Ruiz
NEGÓCIO Atleta custava 3 9 milhões mas leões
pagaram oito milhões metade em comissões

As suspeitas de recebimento
indevido de luvas por parte de
Bruno deCarvalho emnegócios
de transferência de jogadores já
estão na mira da PJ há mais de
um ano numa investigação
com recurso aperícias financei
ras e informação bancária pedi
da a entidades

estrangeiras
porviade car
tas rogatórias
sendo que o

caso mais suspeito diz respeito
ao negócio da compra do passe
deAlanRuiz em2016 ao Clube
Atlético Colón daArgentina
O clube vendedor numa si

tuação financeira difícil estava
intervencionado tendo sido
autorizado o negócio de cedên
cia do passe do atleta por 3 9
milhões mas o negócio fez se
por cerca de oito milhões va

lor que foi pago pelo Sporting
Ou seja mais de quatromilhões
de euros saíram dos cofres de

Alvalade parapagar comissões
tendoBruno sido denunciado

ao DIAP de Lisboapor suspeitas
de recebimento de luvas

Mas há outros negócios feitos
peloex presi
dente sob in

vestigação
como é sobre
tudo o caso da

transferência de Tanaka para o
Sporting em junho de 2014 A
SAD do clube pagou 750 mil eu
ros mais 250mil do que o agen
te do jogador japonês pedia aos
leões Há denúncias de queBru
no ficou com 250 mil euros em

luvas através da ligação ao em
presário João Pinheiro que foi
mandatado pelo presidente
para tratar deste negócio

CONSIDERADO O MENTOR
DO ATAQUE A ALCOCHETE
Àmargem de crimes eco

nómicos Bruno de Carvalho
já está acusado de 98 crimes
incluindo terrorismo e se
questro por ser considerado
peloMinistério Público men
tor do ataque aAlcochete

DESVIO DE VERBAS
LEVA A CRIMES EM SÉRIE

Caso se demonstre o desvio
de verbas Bruno pode incor
rer em crimes de administra

ção danosa peculato apro
priação ilegítima branquea
mento de capitais fraude
fiscalou abuso de confiança
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SERVIÇOS DE PROSPEÇÃO

Sportinggasta fortuna
em talentos fantasma
POLÉMICA Auditoria revela que Batuque é apenas uma das 26 entidades com as quais os leões gastaram 3 5 milhões no total
emprospeção de atletas sem relatórios DÚVIDA ©Auditora não sabesegastos foram elegíveis razoáveise
NUNO DE SOUSA MOREIRA
HENRIQUE MACHADO

Adireção de Bruno de Carvalho gastou 3 5 milhões
de euros em contratos e

protocolos para identificai no
vos talentos no futebol sobre os

quais pouco ou nada se sabe São
negócios de prospeção que le
vantam suspeitas devido à falta
de contratos documentos as
sinados e relatórios de prospe
ção que expliquemosgastos A
conclusão faz parte d auditoria
àgestão de Bruno de Carvalho à
qual o CMteve acesso Omesmo
documentomostra que o polé
mico protocolo com o Batuque
de CaboVerde é apenas umen
tre tantos outros e é aquele que
mais dinheiro levou dos cofres
de Alvalade 330 mil euros
Para alémdo clube cabo ver

diano hámais 25 entidades que

levaram dezenas ou até cente
nasdemilharesdeeurosao em

blema leonino para encontrar
novas promessas do futebol
Aauditoria feitapelaBakertilly

não consegue arranjar qualquer
justificação para o pagamento
feito a sete entidades que todas
juntas faturaram mais de um
milhão de euros ao Sporting Tal
como o Batuque de Cabo Verde
nenhuma destas empresas deu
provas ou justificação do traba

lho cobrado pelo trabalho de
prospeção Destas destacam se a
SoccerFuture aLegacyPrimeea
Playmaker
A ausência total de relatórios

e de documentos prestados pe
las mesmas à SAD do Sporting
não permite concluir se todos

os gastos de prospeção são ra
zoáveis elegíveis e indispensá
veis conclui a auditoria
Das 26 entidades de prospeção

que trabalharamcomBruno de
Carvalho apenas sete apresen
tamrelatórios ou qualqueroutro
tipo de documento sobre o tra

Batuque FC nega
luvas para Bruno
O presidente do Batuque

negou que o protocolo que
assinou com o Sporting
tenha servido para pagar lu
vas aBruno de Carvalho Em
entrevista à CMTV João
Cardoso garante que o clube
cumpriu a suaparte e que o
Sporting só não recebeujo
gadores porque não quis

balho de terreno efetuado e co
brado ao Sporting mas há ainda
onze empresas do género que
têmvários relatórios emfalta
O documento da Bakertilly

revela ainda que a SAD tempor
pagar cercade 65 mil euros aal
gumas destas entidades por
serviços alegadamente presta
dos A auditoria à gestão de
Bruno de Carvalho foi pedida
pelo atualpresidente Frederico
Varandas e analisa o clube de
junho de 2013 ajunho de 2018

SCP |QUEIXAAPRESENTADA
DEPOIS DA INVESTIGAÇÃO DO
CMAO PROTOCOLO SUSPEITO

ASSINADO COM O BATUQUE
OSPORTINGADMITIU AVANÇAR

COMUMAQUEIXA CRIME
CONTRABRUNODE CARVALHO

LUVAS | DENÚNCIAÀCMTV

Fonte bem colocada no mundo do futebol confessou à CMTVque João
Cardoso presidente do Batuque garan
tiu que os 330 mil euros pagos pelo
Sporting pelo protocolo de prospeção
saíram do clube pouco depois 0 dinhei
ro terá voltado para Bruno de Carvalho

BRUNO |SEMEXPLICAÇÕES
ÀPORTADECASA
O EX PRESIDENTE LEONINO

RECUSOU SE ADAR

EXPLICAÇÕES À EQUIPA
DA CMTV SOBRE O POLÉMICO
PROTOCOLOCOMO BATUQUE
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PORMENORES

Autorização de Vieira
A Sporting SAD pagou a 25
de maio de 2018 os 330 mil
euros do protocolo com o clube
cabo verdianoO pagamento
ocorreu 10 dias depois do ata
que à Academia de Alcochete
Por email Carlos Vieira
presidente do Sporting autori
zou aquele pagamento

Sem relatório técnico
Protocolo com clube de Cabo
Verde dá ao Sporting o direito
de preferência sobre a compra
desetejogadoressobreos
quais o clube de Alvalade nunca
recebeu qualquer relatório téc
nico fotografia ou vídeo Opa
gamento foi feito na mesma

Atletas desconhecem
OCM identificou e localizou

apenas 4 dos 7 jogadores do
protocolo Não tinham conheci
mento de que faziam parte
do acordo com o Sporting Não
há rasto dos restantes três

Agente surpreendido
Pedro Silva agente de Julmiro
da Silva um dos jogadores do
protocolo com o Batuque ga
rantiu ao CM que soube pela
CMTVque o seu jogador estava
no acordo com o Batuque

Empresas suspeitas
Além do Batuque FC outras seis
empresas não entregaram
qualquer relatório de prospeção
ao Sporting apesar de terem
cobrado milhares de euros
por alegados serviços à
direção de Bruno de Carvalho

Ummilhão por ano
a gerir o Facebook
COMUNICAÇÃOO Empresa faz contrato daChina

Aempresa YoungNetwork
de João Duarte Ana Leal e Gua
dalupeMonfreitas faturou en
tre os anos de 2015 e 2017 quase
doismilhões de euros à Sporting
SAD para basicamente gerir a
máquina de comunicação da
presidência de Bruno de Carva
lho nas redes sociais através
do Facebook Isto embora no
contrato tambémse possamler
rubricas com outros itens
como comunicação estratégi
ca JornalSCP Sporting pte

Sporting TV que já contavam
comequipas próprias do clube
Certo é que dos 44 colabora

dores da empresa no final de

2017 quinze estavam suposta
mente a trabalhar para o Spor
ting A auditorianão encontrou
qualquer processo de consulta
ao mercado para a contratação

da YoungNetwork tal como
não encontrou relatórios de ati

vidade daquela empresa que
justifiquem os pagamentos de

quase um milhão de euros por
ano emprestações de serviços
quer na área da comunicação
quer na áreadomarketing

60 mil euros
para comentador
de arbitragem
Oex árbitro Pedro Henri
ques comentador televisivo
foi avençado do Sporting de
2013 a 2018 tendo faturado
ao clube 60 mil euros Estava
previsto dar formação aos
atletas das camadas jovens
masna época 2017 18 por
exemplo sóministrou três
sessões de formação no ve
rão A avença foi recente
mente denunciada pelo presi
dente do SPBraga quando foi
eliminado daTaça da Liga
pelo Sporting No final do
jogo ouvi umex árbitro a co
mentar na SportTV que há

falta do Dyego Sousa sobre
oAcufta Esse ex árbitro é um

avençado do Sporting disse
António Salvador Frederico
Varandas que não sabia
anulou desde logo a avença

Todos jogadores
de segunda linha
Dos quatrojogadores lo

calizados pelo CM só três
estão atualmente em Cabo

Verde Destes apenas um
joga atualmente no Batuque
e nem sequer é titular fre
quente Mais nojogo do
clube a que o CMassistiu
em São Vicente ojogador
nem sequer foi convocado

COMISSÕES |AROTA DECABOVERDE

O Ministério Público está a investigar as denúncias de alegadas comissões pagas
a Bruno de Carvalho pelos negócios de vários
jogadores Entre eles está compra de Junya
Tanaka pelo Sporting em junho de 2014 Bruno
de Carvalho terá recebido luvas de 250 mil eu
ros que terão passado por Cabo Verde

AUDITORIA1391 PÁGINAS
RELATÓRIO DA BAKERTILLY
ÀGESTÃO DO SPORTING TEM
391 PÁGINAS DIVIDIDAS EM 2
DOCUMENTOS UM DEDICADO
À SAD E UM OUTRO RESERVADO
ÀGESTÃO DO SPORTINGCLUBE

JOVANE CABRAL | BRUNOENGANASE
Bruno de Carvalho defendeu se da polémicasobre o protocolo com o Batuque ao dizer que
o acordo já tinha dado frutos uma vez que Joyane
Cabral tinha chegado mediante esse protocolo

Oex presidente leonino esqueceu se que Jovane
Cabral chegou ao Sporting em 2014 0 acordo
com o Batuque só foi assinado em 2017
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