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«Haviapolíciasportodoolado» Não tenho nada a ver
commails do Benfica
TÂNIA LARANJO

Rui Pinto recebe nos
sua casa em Budapeste
naHungria paragarantir

que nada temaver coma publi
cação de novosmails doBenfica
Está atualmente semcomputa
dor foi apreendido tal como
vários discos duros e o hacker

explica que esperava pelas 18
horas de sexta feira dial8 para
mostrarquenão foi ele quemen
trouna contademail dos encar
nados Não tenho nada a ver

comosmails doBenfica afirma
mesmoRui Pinto eleque apenas
temacesso à internet atravésda
televisão e do telemóvel Mas

nessa altura explica estava
connosco e nãopoderia ter des
carregado os mails para o blog
Mercadode Benfica

Para provar a sua inocência
Rui Pinto gravamesmo umví
deo emque se podever a televi
são marcar as 18 horas mas
nada diz sobre o facto que se
soubemais tarde osmails afinal

foram carregados dia 10 oito
dias antes e estava preparada
já a sua publicação para as 18
horas dó dia 18 em alusão à
porta 18 doEstádio daLuz
Rui Pinto diz depois que está

proibido pelos seus advogados
de dar entrevistas mas reco

nhece que tem à frente uma
grande batalha OjovemdeVila
Nova de Gaia que há mais de
cinco anos trocou o Norte de
Portugalpela cidade húngara já
assumiu que é um informador

do Football Leaks mas agora
não quer revelar mais porme
nores sobre o seu trabalho
Neste momento não posso

prestarmuitas informações Foi
a primeira de muitas guerras e
tenhode ter calma assegura
RuiPinto está longe deparecer

assustado Mantém se calmo e
é cordato Tambémnãoparece
estar arrependido e vai deixan
do cairque o que fez tevesem
prebons propósitos
Agiu diz ele próprio para

moralizar o futebole a suacola
boração foi pela denúncia da
corrupção

Caso dos mails de fora
O casodos mails está para já de

do pedidode detençãode
PintoO hacker não pode ser

ouvido em Lisboa por suspeitas
crime caso seja extraditado
apenas pelo caso Doyen

Ouvido noTribunal Central
Se o mandado for aceite Rui

Pinto é ouvido no TribunalCentralde Instrução Criminal ou
pelo juiz Carlos Alexandre ou
pela juíza Ana Peres Pode ficar
em prisão preventiva por haver
risco de fuga

E TOUPEIRA | FASEDERECURSO

No processo E Toupeira o Benfica nãofoi pronunciado O caso ainda está em
fase de recurso o que pode ser feito pelo Mi
nistério Público ou pelos assistentes neste
caso o Sporting já admitiu essa possibilida
de Terá de ser depois a Relação de Lisboa a
dizer quem tem razão
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MAILS |LEVAAVÁRIAS

O processo dos mails levou a PJ duas vezesao Estádio da Luz Foram apreendidos vá
rios computadores e os mails então encontra
dos já podem valer como prova As autorida
des investigam um esquema de corrupção e
admitem que o Benfica esteja envolvido em
práticas criminosas

ARGUIDOS | PINTODACOSTA

Pinto da Costa e os restantes administradoresda SAD são arguidos por divulgação ilegítima
dos mails do Benfica Além de Pinto da Costa tam
bém Francisco J Marques responde no mesmo
processo 0 diretor de comunicação responde ain
da por ofensa ao bom nome da instituição depois
de divulgar as conversações no Porto Canal

Espionagem a
a advogados fica
sem castigo

O processo relativo à in
tromissão dos mails dos

advogados tambémnão
será apreciado de momen
to caso Rui Pinto regresse
aPortugal Ao abrigo do
princípio da especialidade
o hacker só poderá serjul
gado no caso daDoyen e os
restantes casos noutro mo

mento

Computadores
apreendidos dão
rasto à Judiciária

O computador apreen
dido pelas autoridades
húngaras pode dar à Polí
cia Judiciária o rasto das
pesquisas feitas por Rui
Pinto Pode ainda revelar

se houve alguém que pa
goupara aceder aos mails e
se foi ojovemnortenho
que forneceu os conteúdos
ao Porto Canal e a Francis
coJ Marques

Saiu para comprar
frango de churrasco
Na sexta feira após a li

bertação do filho opaide
Rui Pinto foi comprar
frango de churrasco nas
imediações da casa Ago
ra preciso de ir às compras
porque ele não pode sair
Tem de ficaremcasa

Acusa Justiça de
aceitar pressões

O pai de Rui Pinto não
esconde a revolta pelo que
diz ser uma perseguição
Garante que o jovem de
nunciou ilegalidades e dei
xa no ar a acusação de que
foi o Benfica quem pressio
nou a prisão do filho

Decisão tem de ser
tomada até março
Até 19 de março terá de

haver uma decisão dojuiz
de segunda instância Rui
Pintojá não terá de estar
presente na diligência
quando o magistrado deci
dir se temmesmo de voltar
para Portugal

Havia vários polícias à civil
nas imediações da casa

O pai de Rui Pinto garante
que foi ameaçado após ser co
nhecida a identidade do filho
Apresentou queixa na Polícia
Judiciária do Porto por ser essa
a área da sua residência depois
do seu Facebook e mail terem

sido devassados Eu imagino
quem foi mas ainda não foi
apanhado diz ao CM
A família de Rui Pinto chegou

na terça feira à Hungria e está
com o filho desde que ele foi li
bertado Vamos agora ficar em
casa comele afirma o pai ga
rantindo que as atividades de
Rui não são ilegais Ele ajudou
a destaparmuita coisa
Para o pai do hacker que

pede para não ser identificado

com receio de represálias a
vida alterou se radicalmente
desde que se soube que Rui era
suspeito de ter atacado os servi
dores do Benfica

O meu filho foi preso à porta
de casa e nem tentou fugir

Apercebi me logo dospolícias
havia os por todo o lado vários
à civil nas imediações Nem
gritei para o avisar conta ga
rantindo que era inevitável a
sua prisão Não sei porque fa
zem isto numpaís democrático
mas já estávamos à espera

Nunca pensei é que o perseguis
sem desta forma disse
Sobre o facto de não ser co

nhecida qualquer atividade
profissional ao filho o pai de Rui
Pinto encolhe os ombros Vive

da minha ajuda Falamos ape
naspelo Facebook não sei o que
faz aqui naHungria conta
Opai do hacker assegura ain

da que o filho não está a gastar
um tostão comos advogados O
francês está a trabalhar de gra
ça e os restantes recebem apar
tir de umafundação americana
Se calhar émuito rico não sei

O que sei é que está a fazer tudo
de graça garante o familiar
que diz que Rui Pinto não tem
qualquer fortuna
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Águias pagammulta
de festa da claque
SEGREDOSOMails roubados ao clube revelam queDomingos Soares Oliveira deu o OK para se pagarmultapelo ruído
petardos e tochas dos No Name Boys INQUÉRITOO PSP foi chamada ao local e processo culminou em coima de 1125 euros
DÉBORA CARVALHO

A festa de aniversário daclaque No Name Boys
que juntou no complexo

do Estádio da Luz mais de 300

pessoas no dia 4 de março de
2015 custou aoBenfica 1125 eu
ros Em causa está a aplicação
de uma coima pela Câmara de
Lisboa no âmbito de um pro
cesso de contraordenação
A PSP foi chamada ao local e

constatou que se tratava deuma
festa da claque Registou o re
bentamento de 26 engenhos ex
plosivos e o acionamento de vá
rias dezenas de tochas lumino

sas entre as 20h00 e as 23h30 0
Benfica sempre negou a exis
tência de claques afetas ao clube
Sobre estamatéria opresidente
Luís Filipe Vieira é categórico
Nunca soube que o Benfica ti

nhaclaques Sei o que são sócios
organizados Mas os novos
mails roubados aos encarna

dos divulgados esta sexta feira
na internet nãodeixamdúvidas
sobre quempagouaconta Pa
gue se a multa e informe se os
aniversariantes que não volta
remos a ter festas por cá afir

mou o vice presidente daBenficaSAD Domingos Soares de
Oliveira O clube acabouporpa
gar apenas 1125 euros porque fez
o pagamento em15 dias e bene
ficiou da redução da coima A lei
prevê nestes casos que a coima
varie entre os 6000 euros e os
22 500 euros

OBenfica não detinha naque
la data nenhuma licença espe
cial de ruído APSP recebeuvá

rias queixas provocadas pelo
ruído passível de perturbar o
descanso dos moradores nas

proximidades lê se no auto
da polícia A PSP refere ainda
que após ter sido dada ordem
para que a festa terminasse
ainda se encontravam no local
cerca de cem indivíduos pelas
00h30 Osmembros dos NoNa

me Boys ainda acenderam to
chas tendo sido ouvidas três
detonações de petardos

Parece que a regra
é não pagarmos
multa diz gestor
Noutro mail um funcioná

rio pede autorização a Do
mingos Soares de Oliveira
para apresentar umamulta
por excesso de velocidade no
valor de 120 euros Parece

me que a regra é não pagar
mosmulta É assim ou
não perguntaovice pre
sídente e administrador da
SAD Soares de Oliveira

RECIBOS AVENÇADE 4000

O comentador Carlos Janela é unrdos visados pelo ataque informáti
co aos servidores da Luz Envia três
mails a solicitar o pagamento de 12 mil
euros três recibos de 4 mil pelos servi
ços prestados O CM tentou contactar
Janela mas sem sucesso
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PREÇO|CORTAVA ASGARRAFASVINHO

A festa de Natal do Benfica foi orçamentada em 78 mil euros em 2015 Os detalhes
do evento 1200 pessoas foram enviados para
Soares de Oliveira que considerou demasia
do Foi a vontade do presidente não vejo
como dizer não Sobre as garrafas de vinho
por mim cortava deixo ao vosso critério

PEDIDO| RECUSA PORTADOCAVALO

Num mail de 17 de agosto de 2012 Soares deOliveira é informado de que o V Setúbal soli
citava o pagamento dos bilhetes em cash porque
estavam com problemas de penhoras 0 adminis
trador diz que não pode pagar sem papéis Isto é
uma casa de bem e não podemos andar a tratar das
coisas pela porta do cavalo conclui

Mails truncados e
descontextuaiizados

O CMcontactou oriteitn o
Benficaparapedir um co
mentário sobre a divulgação
de 5 gigas de novos mails que
visam dirigentes da Luz Fonte
oficial diz que não comentam
mails truncados falseados e

descontextuaiizados

Queixa se de não
voar em 1a classe
MiguelMoreira quei

xou se nummail em 2012
de nem ele nem Paulo

Gonçalves ex diretorju
rídico da Luz viajarem em
classe executiva

Puxão de orelha com
jantar de 90 euros

No caso de Londres
está aqui um almoço de 90
euros Não vou levantar

problemas mas peço
contenção em casos futu
ros informou Soares de
Oliveira

Ter JorgeMendes na mão
Numa troca de mails entre

Domingos Soares de Oliveira o
número 2 da Benfica SAD Mi
guelMoreira diretor financei
ro e Bernardo Faria de Carva
lho diretor para a expansão in
ternacional a 27 de novembro
de 2015 é feita uma referência

ao superagente Jorge Mendes
É importante termos o Jorge
Mendes na mão comenta o
vice presidente da Benfica
SAD Soares de Oliveira Alei
tura dos mails anteriores não

permite perceber qual era a li

gação de Jorge Mendes ao as
sunto em discussão Em causa

estava a deslocação de um fun
cionário da Luz à China a con

vite da embaixada de Portugal
emPequim e ao mesmo tem
po estava a ser tratadaumavi
sita do embaixador português
emPequimao Estádio daLuz A
relação do Benfica com Jorge
Mendes é antiga É pública a
amizade entre o empresário de
Cristiano Ronaldo e o presi
dente das águias Luís Filipe
Vieira Jorge Mendes foi res
ponsável pela transferência de
muitos jogadores do Benfica
para o estrangeiro Nos últimos
anos foi o responsável pelos
casos de Renato Sanches e

Gonçalo Guedes dois habituais
na seleção portuguesa Foi
também o agente de Fábio
Coentrão
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