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Toupeira espiava
processos de rivais
todos os dias
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Corrupção Bilhetes

camisolas e prendas
Segundo a investigação os funcioná
rios judiciais Júlio Loureiro e José No

gueira Silva ferrenhos adeptos do

Benfica e com ligações ao futebol te
rão acedido a informações de proces
sos em segredo de justiça a troco de
bilhetes camisolas e artigos de mer
chandising do O Ministério

Desporto
cm

2

S/Cor

Público e a Polícia Judiciária dão rele

vo ao facto de os bilhetes oferecidos

serem para o anel VIP do Estádio
da Luz e também à suposta circuns
tância de aquelas ofertas não lhes
serem acessíveis mediante os seus
rendimentos lícitos No entanto a in

vestigação procura apurar se existem
outras contrapartidas nomeada
mente monetárias a determinara

atuação dos funcionários judiciaisBenfica

E Toupeira Oficial de justiça suspeito de receber subornos do Benfica vigiava

inquéritos em segredo do F C Porto e Sporting todos os dias no computador pessoal

Alexandre Panda Nelson Horais

e Nuno Miguel Haia
O funcionário do Instituto de

Gestão Financeira e Equipamen

tos da Justiça IGFEI indiciado por
ser a principal toupeira do Benfi
ca no sistema judicial é suspeito
de ter acedido no programa Ci
tius a inquéritos em segredo de
justiça envolvendo o clube da Luz

o F C Porto e o Sporting a partir
de casa além do seu computador

Assim Cláudia Pina juíza do
Tribunal de Instrução Criminal de
Lisboa decidiu pela aplicação de
prisão preventiva por considerar
não ser possível controlar os aces
sos a computadores do funcioná

rio especialista em informática a
partir de casa

Neste contexto foi também

considerado o instinto compulsi
vo de Nogueira Silva na vigilância
dos inquéritos que interessavam

das medidas coativas ter sido

afastada a hipótese de prisão do
miciliária com pulseira eletrónica
Isto porque com a possibilida
de de aceder a computadores ou
telemóveis foi considerado que
existem os perigos de continuação
da atividade criminosa e de per
turbação do inquérito

Público de Lisboa dedicada à in

vestigação de crimes de colari
nho branco e agora está a asses
sorar Maria losé Morgado atual
procuradora geral distrital de
Lisboa
As credenciais de utilizador e

palavra passe estariam sem uti
lização desde que a magistrada
saiu do DIAP tendo sido atribuí

dos novos dados pessoais de
acesso em face das novas fun

ções na Procuradoria Distrital

Conhecedor dessa alteração

no Tribunal de Guimarães A es

pionagem decorria todos os dias
em especial no caso dos emails
Ficaram registadas centenas de
consultas por parte de José No
gueira Silva
De acordo com informações re
colhidas pelo IN o facto de a in
vestigação da Unidade de Comba
te à Corrupção da PI ter detetado
acessos aos processos que inte
ressam ao Benfica a partir de
computador pessoal foi determi
nante para aquando da decisão

Ação Penal DIAP do Ministério

por trabalhar no IGFEI embora
ligado aos tribunais da Região do

ao Benfica ao ponto de ficarem
registadas largas centenas de con

sultas conforme resultou de uma
auditoria do IGFEI integrado no
Ministério da Justiça
Esta auditoria apurou que os
acessos ilícitos aos processos
ocorreram mediante a utilização
de credenciais da procuradora
Ana Paula Vitorino que antes
exercia funções na 9 a secção do
Departamento de Investigação e

Minho losé Nogueira Silva terá
visto nela a hipótese de vigiar os
processos como toupeira do Ben
fica sem a hipótese de ser apa
nhado Enganou se porque ape
sar de as credenciais pertence
rem a uma magistrada de Lisboa
ficou registado que os acessos da
Internet ocorreram a partir de
computadores situados em Gui
marães e Fafe

nos tribunais e

em casa de Nogueira Silva A li
gação deste funcionário judicial
ao Benfica veio a ser confirmada

em janeiro quando a PI vigiou no

Estádio da Luz um encontro com

Paulo Gonçalves assessor de
Luís Filipe Vieira e o oficial de
justiça do Tribunal de Guimarães
Júlio Loureiro

Detetada adulteração
de documento em processo
O técnico do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos

da Justiça IGFEG posto em prisão preventiva na operação

e toupeira é suspeito de ter adulterado elementos de um dos
processos que espiava no sistema informático Citius no inte

resse do Benfica De acordo com informação recolhida pelo JN

a situação envolve José Nogueira Silva no processo que levou à
sua detenção pela PJ a par do assessor da SAD do Benfica e de
Luís Filipe Vieira Esta suspeita integra o conjunto de crimes in
formáticos dos quais está indiciado aquele funcionário encar
regado de gerir a plataforma informática nos tribunais de Fafe

Guimarães Celorico e Cabeceiras de Basto todos integrados na

Comarca de Braga A adulteração do documento presumivel
mente num dos processos relativos ao Benfica foi detetada
numa auditoria do IGFEJ que serviu de ponto de partida para a
investigação da PJ
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Suspeita Polícia procura
mais duas toupeiras
inquérito visa
Ocrimes de corrupção
falsidade informática acesso ilegíti
mo burla informática violação de se
gredo de justiça peculato e favoreci
mento pessoal A Polícia Judiciária
procura também pelo menos outras
duas toupeiras do Benfica detetados
a partir de tribunais da zona Centro
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5

50

arguidos

inspetores da PJ

tem para já o processo e toupeira

participaram nas 28 buscas da
operação e toupeira realizada na
passada terça feira Entre os alvos
estiveram o Estádio da Luz as ca
sas dos cinco arguidos e os tribu

São eles Paulo Gonçalves assessor
jurídico do Benfica os oficiais de
justiça Júlio Loureiro José Nogueira
Silva José Manuel Ribeiro reforma

do e o empresário Oscar Cruz

nais de Fafe e Guimarães

Não acredito em

dubite na justiça
REAÇÂO DE VIEIRA Quero dizer a

todos os benfiquistas que nunca
nem eu nem a Direção manchá
mos a honra ou a dignidade do
Benfica O que se tem passado in
felizmente para nós é que fomos
vítimas de um ataque sem prece
dentes em Portugal Violaram o
nosso espaço a nossa privacidade
e até hoje nada sucedeu afirmou
ontem o presidente do Benfica
Luís Filipe Vieira numa declara
ção após o jogo com o Rio Ave na
qual anunciou a criação de um

gabinete de crise para respon
der a todos os ataques ao clube
Acabou a paródia

Somos uma referência no

mundo do futebol e hoje temos a
marca manchada porque neste
país não há algo que permita às
pessoas defenderem se O direito
ao sigilo não existiu para o Benfi
ca

sublinhou

Vieira insurgiu se contra o fac

to de ter sido alvo de buscas e pe
diu para a justiça atuar de igual
forma quanto a rivais Exigimos
que vão a casa de quem têm de ir
Temos o nosso nome manchado

queremos libertar nos rapida
mente mas todos os que mancha
ram o nosso nome têm de ser cri

minalizados Não podemos acre
ditar que haja clubite na justiça
O dirigente refere que as de

núncias anónimas funcionaram

para o Benfica de forma que ain
da não compreende

É preciso ter a noção exata do

que nos fizeram Não nos conse
guem defrontar pela competência
e quiseram vencer nos ao man
char o nosso nome refere ape
lando à união de todos os adeptos
mas manifestando se triste por
que alguns benfiquistas têm feito
o jogo do adversário
Concretamente sobre a consti

tuição de Paulo Gonçalves como
arguido por suspeitas de corrup
ção o presidente do Benfica não
se pronunciou

