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FUTEBOLEJUSTIÇA

Atoupeira do Benfica
Claro que vai ser difícil separar
o processo E Toupeira do
impacto que tem sobre a
atual direção do Benfica O
ambiente de promiscuidade e conflito
no futebol português é de tal ordem que
qualquer processo judicial ou operação
policial que implique buscas no Estádio
da Luz ou arguidos relevantes na estru

APERSONAUDADE

ASSUNÇÃO CRISTAS
A deputada e ex candidata à

Câmara de Lisboa foi como es

perado reeleita no Congresso do
CDS Conseguiu unir algumas vo
zes críticas e projetar
se como representan

tura encarnada se torna imediatamen

te do verdadeiro es

te numa poderosa arma de arremesso

paço de centro direi

comunicacional entre clubes

É preciso repetir isto vezes sem fim a

ta num momento em

que se sucedem as
trapalhadas e as

SAD do Benfica não foi constituída ar

guida nem estamos perante qualquer
caso de corrupção desportiva Não estão
em causa resultados da competição nem
quaisquer títulos nacionais Por muito
que alguns desejassem ou augurassem
não há árbitros envolvidos nesta opera
ção nem trocas ou favores entre clubes
Quer isto dizer que o processo deve ser
ignorado ou analisado como se de uma
vicissitude privada se tratasse Claro
que não Mesmo com as medidas de coa
ção aligeiradas e podendo marcar pre
sença no Estádio da Luz Paulo Gonçal
ves é suspeito de um grave crime de cor
rupção para obter informações indevi
das Mais a solidez e gravidade das sus
peitas acabaram por ser validadas pela
juíza de instrução ao decretar a medida
de coação mais grave prisão preventi
va para o alegado corruptor passivo
O desafio dos próximos tempos vai ser

por isso extraordinário Da parte do
Benfica é fundamental separar as águas

confusões na dire

ção de Rui Rio no
O

entusiasmo

foi tal que já fala

em seria ministra

EUA COREIA DO NORTE

anunciado encontro para

maio entre o Presidente

reno neutro ou inanimado e que as dili

gências a efetuar têm um poderosíssimo
impacto na arena social e mediática

e permitir que a justiça trabalhe com
tranquilidade num ambiente repleto de
conflitualidade e paixão clubística Da
parte do Ministério Público seria sensa
to compreender que este não é um ter

Impõe se prudência assim como uma
melhor comunicação pública
De qualquer forma acima de tudo a
toupeira é um símbolo triste do ADN
português nesta matéria cumplicidades
perigosas e indesejáveis entre institui
ções e pessoas que acabam por colocar
em perigo nunca é demais avisar a
própria democracia

dos EUA Donaid Trump e Kim
Jong un poderá significar um im

portante avanço nas negociações
de paz
GUERRA DIPLOMÁTICA

A intensa guerra diplomática
em curso entre os Estados

Unidos e a União Europeia em ma

téria de tarifas aduaneiras é um

perigoso sinal de protecionismo
económico

