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Toupeira do

Benfica estará
no tribunal

CASO DOS EMAiLS O alega

net que têm divulgado mas

uma reação a eventuais

propósito da investigação

ponsáveis do clube da Luz
Nessa publicação na Inter
net não surge esclarecida a
origem do documento

talações do Estádio da Luz e

do informador do Benfica a

do caso dos emails poderá

ser um funcionário do Tri

bunal de Instrução Crimi
nal a prestar serviço no
Campus da Justiça de Lis
boa A hipótese é colocada

pela Policia Judiciária Pf na
informação interna de se
tembro passado que pro
põe a abertura de um in
quérito para averiguar pos
síveis crimes de violação do
segredo de justiça e corrup
ção passiva para ato ilícito
O processo terá sido

sivamente emails de res

De acordo com tal infor

mação de serviço a denún

cia anónima foi recebida

por telefone pelo responsá
vel da UNCC que deu a co

nhecer a existência de ca

nal privilegiado no Cam
pus da Justiça que teria

blica ainda não se ter pro
nunciado sobre a questão
desde que no passado dia 3
o JN pediu esclarecimentos
dado acesso a documentos

do inquérito pendente na
9 secção do DIAP do Mi

nistério Público de Lisboa

Segundo o mesmo alega

do interlocutor não identi

ficado este material que
deveria em segredo de jus

Word

assinada pelo

árbitros e ex dirigentes da
Federação n m m

foi alvo de duas buscas da

cional de Combate à Cor

coordenador Pedro Fonse
ca num dos sítios da Inter

Pedro Guerra bem como

No âmbito do caso dos

rupção da PJ foi revelada

em ficheiro do programa

o comentador e

ex diretor da Benfica TV

emails o Estádio da Luz já

A existência de uma tou

de processamento de texto

tre os quais o presidente
Luís Filipe Vieira o assessor
jurídico Paulo Gonçalves
único arguido confirmado

Estádio da Luz

Expresso apesar de a Pro
curadoria Geral da Repú

através da exposição públi
ca da informação interna

aos domicílios dos princi
pais implicados no caso en

Duas buscas no

aberto noticiou ontem o

peira no sistema de Justiça
que terá vindo a informar os
responsáveis do clube da
Luz sobre os passos da in
vestigação da Unidade Na

buscas da Judiciária às ins

no caso

tiça

terá sido transmitido

aos escritórios de advoga

dos que colaboram na defe

sa no escândalo dos emails

Por sua vez a informação
terá servido para antecipar

2

cm

PJ A primeira aconteceu a
17 de outubro do ano pas
sado em diligências que
terminaram com a consti

tuição de Paulo Gonçalves

como arguido A segunda
ocorreu no passado dia 30
em simultâneo com uma

busca no âmbito da Opera

ção Lex Nesta investida

das autoridades foi consti

tuído arguido o presidente
do Benfica Luís Filipe
Vieira por suspeitas de
tráfico de influências a par
do juiz Rui Rangel

