16

Revista de Imprensa

1. Corrupção no andebol do Sporting, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 16/05/2018

1

2. Corrupção no andebol do Sporting, SIC Notícias - Edição da Manhã, 16/05/2018

2

3. Corrupção no andebol do Sporting, SIC Notícias - Edição da Manhã, 16/05/2018

3

4. Andebol - Procuradoria confirma investigação sobre alegada corrupção do Sporting no andebol, Bola (A),
16/05/2018

4

5. Andebol - Grupo B, Bola (A), 16/05/2018

6

6. Andebol - "É um jogo engraçado", Bola (A), 16/05/2018

7

7. Buscas na SAD de Alvalade, Bola Online (A), 16/05/2018

8

8. Andebol - Corrupção Leões arriscam descida, Correio da Manhã, 16/05/2018

9

9. Leões arriscam descida por corrupção no andebol, Correio da Manhã Online, 16/05/2018

11

10. Andebol - ABC/UMinho recebe hoje Madeira Sad, Correio do Minho, 16/05/2018

12

11. Andebol - Domingos Nunes renova e já prepara próxima época, Correio do Minho, 16/05/2018

13

12. Andebol - Grupo B, Correio do Minho, 16/05/2018

14

13. Celorico de Basto vibrou com torneio de selecções regionais de andebol, Correio do Minho, 16/05/2018

15

14. Andebol - Arsenal garante em boa hora a manutenção na I Divisão, Correio do Minho, 16/05/2018

16

15. Andebol - Federação denuncia caso do Sporting ao Ministério Público, Correio do Minho, 16/05/2018

18

16. Andebol - Diretor acusado de corromper árbitros não tem nada a esconder, Destak, 16/05/2018

19

17. Hoje, Diário As Beiras, 16/05/2018

20

18. Andebol Académica estreia-se a vencer na 2.ª fase, Diário As Beiras - Desporto, 16/05/2018

21

19. Andebol - Artística recebe o campeão nacional esta noite, Diário de Aveiro, 16/05/2018

23

20. Árbitros de Leiria terão sido pressionados em alegado caso de corrupção no andebol nacional, Diário de
Leiria, 16/05/2018

24

21. Andebol - PGR confirma investigação ao título de andebol leonino, Diário de Notícias, 16/05/2018

26

22. Andebol - "Desporto em Portugal ainda é muito futebol", Diário de Notícias da Madeira, 16/05/2018

27

23. Andebol - Madeira SAD joga esta noite em Braga, Diário de Notícias da Madeira, 16/05/2018

28

24. Andebol - Árbitros madeirenses ´escapam´ ao escândalo, Diário de Notícias da Madeira, 16/05/2018

29

25. PGR confirma investigação ao título de andebol leonino, Diário de Notícias Online, 16/05/2018

30

26. Andebol - «Era impensável que o andebol pudesse estar ligado a isto», Diário do Minho, 16/05/2018

32

27. Andebol - Benfica joga no Porto, Diário do Minho, 16/05/2018

33

28. A guerra de Alcochete, i, 16/05/2018

34

29. Corrupção. Homem que abriu o jogo diz que compra de árbitros não é exclusiva do andebol, i Online,
16/05/2018

42

30. Agenda, Jogo (O), 16/05/2018

43

31. Andebol - Gilberto perde mas sonha, Jogo (O), 16/05/2018

44

32. Andebol - Clássico "engraçado" após dia tenso, Jogo (O), 16/05/2018

45

33. Terror, Jogo (O), 16/05/2018

46

34. ? Vídeo: O filme do dia: esquema de corrupção no andebol envolve o Sporting, Jogo Online (O),
16/05/2018

53

35. Policia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting, Jogo Online (O), 16/05/2018

54

36. Agenda, Jornal de Notícias, 16/05/2018

55

37. Leões alvo de denúncia por corrupção no futebol e andebol, Jornal de Notícias, 16/05/2018

56

38. Campeãs nacionais de andebol feminino recebidas na Quinta Vigia, Jornal Económico Online (O) - Jornal
Económico Online, 16/05/2018

58

39. Celorico de Basto dedicou fim-de-semana ao Andebol, MetroNews Online, 16/05/2018

59

40. Sporting. Agressões em Alcochete ameaçam final da Taça de Portugal, Público, 16/05/2018

60

41. Andebol arrisca descida em esquema de corrupção, Record, 16/05/2018

64

42. Sporting arrisca perder título de andebol e descer de divisão, Record Online, 16/05/2018

69

43. Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting, Record Online, 16/05/2018

70

44. Sporting virado do avesso, RTP Online, 16/05/2018

71

45. Em atualização Polícia Judiciária faz buscas no Sporting, Sapo Online - Sapo 24 Online, 16/05/2018

72

46. Polícia Judiciária faz buscas no Sporting, Sapo Online - Sapo Desporto Online, 16/05/2018

73

47. Corrupção. Homem que abriu o jogo diz que compra de árbitros não é exclusiva do andebol, Sol Online,
16/05/2018

74

48. PJ faz buscas na SAD do Sporting, Sábado Online, 16/05/2018

75

49. Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting, Sábado Online, 16/05/2018

76

50. Buscas da PJ na SAD do Sporting, TVI 24 Online, 16/05/2018

77

51. PJ faz buscas em Alvalade por suspeitas de corrupção, Visão Online, 16/05/2018

78

A1

Duração: 00:00:38

RTP 3
ID: 75002661
1

OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

16-05-2018 07:42
1

1

Corrupção no andebol do Sporting
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=33450833-9293-4458-823cb7a03c5b9332&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a investigar um alegado esquema de corrupção que
terá permitido ao Sporting sagrar-se campeão nacional de andebol na época 2016/ 2017.
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-05-16 08:39
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OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã
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1

Corrupção no andebol do Sporting
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4db13fbc-7470-4b51-a5ae9c2f63cae034&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O clube não conquistava o título há 16 anos. A SIC revela agora as mensagens de voz a que teve
acesso.
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2018-05-16 07:14
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2018-05-16 08:12
SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2018-05-15 01:36
SIC - Edição da Manhã , 2018-05-16 06:13
SIC - Edição da Manhã , 2018-05-16 07:15
SIC - Edição da Manhã , 2018-05-16 08:12
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2018-05-16 09:17
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SIC Notícias
ID: 75001548
1

OCS: SIC Notícias - Edição da Manhã
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1

Corrupção no andebol do Sporting
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0fab7d1-7601-4d08-aa428e290dc2b0db&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O Sporting está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de compra de árbitros de
andebol. O caso diz respeito à época passada. Os leões venceram após uma luta renhida com o FC
Porto. A SIC teve acesso a várias conversas entre um empresário e um suposto intermediário.
Alegadamente, todos agiam em coordenação com André Geraldes, atual diretor de futebol do
Sporting.
Repetições: SIC Notícias - Edição da Manhã , 2018-05-16 07:11
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2018-05-16 08:09
SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2018-05-15 01:34
SIC - Edição da Manhã , 2018-05-16 06:10
SIC - Edição da Manhã , 2018-05-16 07:12
SIC - Edição da Manhã , 2018-05-16 08:09
SIC Notícias - Edição da Manhã , 2018-05-16 09:14
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Procuradoria
confirma investigação
sobre alegada corrupção
do Sporting no andebol
Federação faz denúncia ao Ministério Público o Compra de arbitragens em causa
o Leões demarcam-se e dizem ser os únicos a defender a verdade desportiva
RUI RAIMUNDO/AS

Leões celebraram
em grande o título
de andebol em
2017: não venciam
a prova desde 2001
e Bruno
de Carvalho
não se conteve
nos festejos

ANDEBOL
Por

FERNANDO URBANO

Procuradoria-Geral da
República confirmou,
ontem, à Agência Lusa,
que está a decorrer um
«inquérito», que será levado a cabo pelo Departamento
de Investigação e Ação Penal
(DIAP) do Porto, sobre um alegado esquema de corrupção das equipas de arbitragem no andebol por
parte do Sporting.
A informação foi avançada ao
mesmo tempo que a Federação Portuguesa de Andebol (FAP) fez uma
denúncia ao Ministério Público sobre o tema, na sequência da manchete de ontem do Correio da Manhã.
«Tendo em vista o apuramento
de eventuais responsabilidades de
natureza disciplinar por parte de
agentes desportivos que exerçam
funções no seio e no âmbito desta
modalidade, a Direção efetuará
participação, de imediato, ao Conselho de Disciplina da FAP» , fez
saber o organismo liderado por Miguel Laranjeiro.
Aquele diário revelou ontem a
existência de vários pagamentos a
árbitros para a conquista do título
de 2016 /2017, que fugia há 16 anos,
numa teia que teria os empresários
de jogadores João Gonçalves e Paulo Silva e dois elementos do clube
leonino: Gonçalo Rodrigues e André
Geraldes, atual team manager da
equipa principal de futebol e braço
direito de Bruno de Carvalho, e responsável pelo Gabinete de apoio ao
atleta à data dos factos.
O Correio da Manhã publicou várias mensagens trocadas entre dois
empresários e Gonçalo Rodrigues
(atual responsável pelo Gabinete de

A

apoio ao atleta) e Geraldes, apelidado de «chefe». Numa dessas mensagens é possível ler-se que um desses jogos alegadamente comprados
foi o Benfica-FC Porto, a 20 de maio
de 2017, que as águias venceram por
28-27, resultado que permitiu aos
leões passarem para a frente dos dra-

gões e darem assim um passo decisivo rumo ao título.
Em declarações àquele jornal, o
empresário de jogadores Paulo Silva confessou ter recebido uma comissão de «350 euros» de um pagamento de «dois mil euros» à equipa
de arbitragem do Benfica-FC Porto.
Os árbitros dessa partida foram Fernando Costa e Diogo Teixeira, como
se pode constatar na ficha de jogo
disponível no site da Federação.
Ainda de acordo com o testemunho de Paulo Silva, os árbitros do
jogo Sporting-Benfica, que os leões
venceram por 25-23 (e cujo resultado garantiu o título), também foram abordados: «Disse-lhes que se
ganharmos têm um brindezinho de
1,5... » A notícia do Correio da Manhã

André Geraldes seria
considerado o «chefe»
pelos empresários que
eram intermediários

EDUARDO OLIVEIRA/ASF

«De consciência tranquila», diz André Geraldes
André Geraldes, o atual team manager dos leões e apontado como o elemento a quem reportariam Gonçalo Rodrigues e os empresários João Gonçalves
e Paulo Silva sobre o esquema da compra de árbitros, reagiu à notícia através de
um post no Facebook.
«Hoje fui surpreendido por notícias
caluniosas que envolvem o meu nome.
Estou de consciência absolutamente

tranquila, confio plenamente na minha
equipa e estou focado na tarefa de preparar o futebol profissional do Sporting

André Geraldes com Bruno de Carvalho

Clube de Portugal para a final da Taça
de Portugal e para a próxima época»,
escreveu o dirigente, garantindo que
«ninguém» o vai desviar «do rumo traçado».
«Nada tenho a esconder e estou inteiramente disponível para colaborar no
apuramento de toda a verdade de um
caso, em relação ao qual sou completamente alheio», salientou o braço-direito
do presidente dos leões, Bruno de Carvalho, cargo que abraçou no início da época após a saída de Otávio Machado.

não menciona o nome dos árbitros,
mas na ficha disponível no site da
FPA constam os nomes de Duarte
Santos e Ricardo Fonseca, dupla da
Madeira e que esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em
2016. A BOLA tentou, sem sucesso,
obter uma reação dos juízes.
«UMA CAMPANHA»

Em comunicado, o clube de Alvaiade garante tratar-se de «uma
campanha que visa exclusivamente denegrir a imagem da instituição
Sporting». «Não nos revemos em
qualquer prática que desvirtue a verdade desportiva ou que sejam ética,
moral ou socialmente censuráveis»,
pode ler-se. O Benfica também foi
visado: «Porque não estamos em
crise, não vamos, em momento algum, constituir qualquer gabinete de
crise, apesar de haver uma intenção
clara de nos confundirem com vouchers, ernags e toupeiras. (...) O Sporting é o único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer
transparência e verdade desportiva
em Portugal.»
Os leões assumem ainda desconhecer os agentes em causa: «Não
deixa de ser espantosa a quantidade de agentes e empresários, que
não conhecemos, que se atrevem a
falar em público sobre o Sporting
CP. Em relação a esses tomaremos as
medidas que em cada caso se imponham para que sejam responsabilizados nas instâncias competentes.»
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Nacional

JUSTIÇA ANDEBOL
RI II RAIMI

/AgF

Funcionário
com processo
disciplinar
-> Gonçalo Rodrigues pediu dispensa do gabinete de apoio ao
atleta; leões «surpreendidos»
Gonçalo Rodrigues, atual responsável
pelo Gabinete de apoio ao atleta e visado
nas mensagens divulgadas pelo Correio
de Manhã, autossuspendeu-se, segundo
revelou a A BOLA fonte oficial leonina.
Os dirigentes da SAD terão sido
«apanhados de surpresa» pela notícia e
decidiram chamar o referido funcionário.
Este defendeu-se, alegando nada ter
feito para «prejudicar o clube» e
garantindo estar de «consciência
tranquila». Ainda segundo a referida
fonte oficial, o clube vai abrir um
«processo de inquérito» que irá «até ás
ultimas consequências».

«Que devolvam
o título
ao FC Porto»
4 Reação a A BOLA de Ricardo
Costa, treinador do FC Porto à
data dos factos

Proximidade
a Bruno
de Carvalho
e alguns negócios
recentes
-> Quem são Paulo Silva e João
Gonçalves, os alegados intermediários para a compra de árbitros
Segundo o Correio da Manhã, João
Gonçalves e Paulo Silva foram os
intermediários do Sporting no
esquema de compra de arbitragens
no andebol. No comunicado em
reação à notícia daquele diário, os
leões garantem «não conhecer» os
empresários em causa, porém os
dados recolhidos por A BOLA
apontam em sentido contrário.
João Gonçalves e Paulo Silva foram
sócios de uma empresa de
agenciamento de jogadores, a qual
esteve envolvida nas contratações
dos egípcios Ramy Rabia (2014) e
Shikabala (2013), Mais recentemente,
João Gonçalves esteve em Buenos
Aires, na Argentina, para tentar a
contratação de Gonzalo Pitty
Martínez, extremo de 24 anos do
River Plate.
Nos bastidores do futebol é tida como
boa a relação que João Gonçalves
mantém com o presidente dos leões,
Bruno de Carvalho,

Dragão sereno, águia
quer saber se há mais
Dragões reagiram mais tarde e dizem esperar pela justiça, ainda que
lançando farpas ao leão o Benfica questiona outras modalidades
Por

FERNANDO URBANO

FC Porto, alegadamente o mais prejudicado
no caso, reagiu ao assunto através de um comunicado divulgado ao

final da tarde de ontem, no site
oficial do clube. «O FC Porto vai
aguardar serenamente que a justiça funcione, aclarando os factos
que o Ministério Público considerou indiciadores de prática de corrupção desportiva na época de
2016/17 no campeonato nacional
RI II RAIMI IND(1/ASF

FC Porto protestou com a equipa de arbitragem no jogo que perdeu para o Benfica, em 2017

da lª divisão de andebol de sete»,
pode ler-se. Na missiva é recordado que os dragões teceram «duras
críticas às arbitragens», «num deles, contra o SL Benfica, entregou
um protesto formal para que fosse repetido na sequência de graves erros de facto. O texto termina com uma direta ao Sporting:
«Também o FC Porto luta e continuará a lutar pela transparência
e verdade desportivas, com uma
única diferença: não nos arrogamos o título de 'único', muito menos de 'único clube que genuinamente' pretende que todas as
competições sejam limpas.
O Benfica também fez questão
de tomar posição sobre o assunto.
Fonte oficial dos encarnados considera que o assunto tem «enorme
gravidade» e pretende saber se «se
essas alegadas práticas por parte do
Sporting se estendem a outras modalidades».

Ricardo Costa, ex-técnico dos dragões

Ricardo Costa era o treinador do FC
Porto na época passada e tem muito
presente o jogo que os dragões
perderam com o Benfica (27-28), cujo
resultado os afastou da liderança e
beneficiou o Sporting. «Houve dois
lances na parte final do jogo que foram
fulcrais: um golo limpo que nos foi
invalidado e uma falta flagrante do
Benfica que daria cartão vermelho e um
livre de sete metros. Estávamos a
perder por um e o empate servia-nos»,
recorda o técnico, acrescentando: «O FC
Porto protestou o jogo, algo que não
costumamos fazer muitas vezes, mas o
protesto foi indeferido pela Federação.»
Considerando que «a comunidade do
andebol foi apanhada de surpresa»,
Ricardo Costa espera consequências:
«É um momento muito delicado para a
modalidade. Andamos anos e anos a

tentar que o andebol tenha projeção e
acontece isto. Espero que a justiça atue,
que se houver responsáveis, estes
sejam punidos e que devolvam o título
ao FC Porto.»
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mais andebol
O GRUPO B. O Arsenal Devesa venceu ontem, em Braga,
o Boa Hora (35-31), jogo que
abriu alia jornada da fase
final do Grupo B, garantindo a
subida ao 4.° lugar da tabela.
A ronda fica completa esta
noite com a realização dos
restantes três jogos.
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ANDEBOL

HELDER SANTOS

Treinador encarnado gosta de jogos que coloquem dificuldades

«É um jogo
engraçado»
-, Resende quer consolidar
2.º lugar no Dragão; Sporting
quer apagar a má imagem
É ainda sob as ondas de choque do
alegado esquema de corrupção
das equipas de arbitragem do
andebol pelo Sporting, para a
conquista do título de 2016/17, que
os leões, já com o campeonato
desta época ganho, mas a
quererem redimir-se da única
derrota, averbada domingo, no
Funchal, visitam esta noite (21
horas) o Avanca. E que o FC Porto
recebe o Benfica no penúltimo
clássico da época, sendo certo que
será o Sporting-FC Porto a fechar
a fase final do Grupo A, sábado que
vem. A equipa da Luz vai ao Dragão
(20.30 h) apostada em selar a
vice-liderança num terreno
sempre difícil. «Se pontuarmos
[empate ou vitória] ficaremos,
garantidamente, no 2.° lugar,
importante, mas queremos vencer
porque somos uma equipa
altamente profissional» garante,
empolgado, o treinador encarnado:
«É um jogo engraçado. Estamos a
falar de uma das melhores equipas
a jogar andebol em Portugal. Para
nós, quer treinadores, quer
jogadores, são aqueles jogos que
são mais fáceis de enquadrar, na
medida em que os índices de

motivação estão elevados. São
também estes jogos que nos
permitem crescer, disputados e
que nos colocam dificuldades», diz
Carlos Resende. Os dragões, claro,
pensam no mesmo: «Queremos
despedir-nos da época em nossa
casa, com uma vitória. Vamos dar
tudo, por jogarmos contra o
Benfica e sobretudo para oferecer
uma vitória aos nossos adeptos,
que merecem pelo apoio que
nos têm dado», antevê o dragão
José Carrillo.

AN DEBOL 1
9.a Jornada-) Hoje
4 Grupo A
FC Porto-Benfica
20.30 h
Dragão Caixa, no Porto
Avanca-Sporting
21.00 h
Pav. Com. Adelino D. Costa, em Avanca
ABC-Madeira, SAD
21.00 h
Pavilhão Flávio Sá Leite, em Braga
▪ Grupo 134 Ontem
Arsenal Devesa-Boa Hora 35-31
-> Hoje
Xico Andebol - Fafe
21.00 h
Maia/ISMAI-A. Santas
21.00 h
S. Bernardo-Belenenses 21.30 h
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Buscas na SAD de Alvalade

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Bola Online (A)

Data Publicação:

16/05/2018

URL: http://www.abola.pt/Modalidades/Noticias/Ver/730633

08:56
Inspetores da Polícia Judiciária encontram-se esta manhã nas instalações da SAD do Sporting,
segundo noticia a CMTV. Em causa está as notícias em torno de alegado esquema de corrupção sobre
a conquista do título de campeão nacional em andebol da época passada.
Em simultâneo estarão também a decorrer outras buscas no centro do País, alegadamente na casa do
empresário Paulo Silva, que denunciou todo o suposto esquema de corrupção sobre árbitros.
Redação
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RUI SILVA

ARMANDO PINHO

FC PORTO

PRESIDENTE DO ABC

OBSERVADOR E EX-ARBITRO DE ANDEBOL

ESPERA PELA JUSTIÇA

"SE HÁ UMA INVESTIGAÇÃO
A DECORRER TEMOS
DE AGUARDAR PELOS FACTOS
APURADOS PELA JUSTIÇA",
DISSE O DIRIGENTE AO CM.

e eu alguma vez soubesse de um esquema de corrupção denunciava-o na hora.
Ponho as mãos no fogo pela idoneidade destes árbitros. Eram incapazes de fazer uma
coisa destas. É mais do que impossível", disse ontem ao CM, indignado com as suspeitas.

O FC PORTO "VAI AGUARDAR
QUE A JUSTIÇA FUNCIONE"
E LEMBRA QUE NA ÉPOCA
PASSADA "TECEU DURAS
CRÍTICAS À ARBITRAGEM".

INVESTIGAÇÃO CM

011111J1)

LEÕES ARRISCAM DESCIDA
ANDEBOL O Esquema de subornos a árbitros em vários jogos, às ordens do Sporting, pode levar à despromoção para escalão
inferior e à perda do título de campeão em 2016 /17 VÍTIMA O Ex- treinador do FC Porto, despedido, pede responsabilidades
TANIA LARANJO/LILIANA RODRIGUES/
/HENRIQUE MACHADO

denúncia do esquema de
corrupção no andebol do
Sporting, numa investigação do CM e da CMTV, pode
atirar o clube para a segunda divisão da modalidade. Tal como
pode ser retirado aos leões o título de 2016 /17. As conversas
reveladas mostram o envolvimento de um responsável do
Sporting - Gonçalo Rodrigues,
que já suspendeu funções - e
ainda há conversas com André
Geraldes, hoje diretor do futebol, que na época passada era o
responsável pelo andebol. Paulo Silva, intermediário que denuncia tudo, diz que subornava
equipas de arbitragem a mando
de pessoas ligadas ao clube.

A

GONÇALO RODRIGUES
JÁ SUSPENDEU ONTEM
AS FUNÇÕES NO SPORTING
EX-TREINADOR DO FCP
FALHA OBJETIVOS E PERDE
MILHARES DE EUROS
ARBITRAGEM POLÉMICA
COM VITÓRIA À TANGENTE
DO BENFICA SOB SUSPEITA
Ricardo Costa, então treinador do FC Porto, está entre as
vítimas. Saiu pela porta pequena dos dragões depois de a sua
equipa ter visto o título de campeão escapar à tangente a 20 de
maio de 2017, quando perderam
com o Benfica por um golo. Os
árbitros estariam subornados
pelo Sporting, que foi campeão.

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, festejou efusivamente a vitória do Sporting num jogo contra ó Benfica eu» resultado terá sido viciado
O treinador do FC Porto não
cumpriu os objetivos estipulados no contrato e foi dispensado. Perdeu vários milhaí-es de
euros de prémios de jogos e do
título nacional de andebol.
Ontem, Ricardo Costa, cauteloso, reagiu ao CM. "Houve um
protesto sobre esse jogo, a Federação deu razão ao FC Porto,
mas nunca me passou pelo cabeça isto. O andebol não merece. Tem de ser investigado". e
NOTICIA EXCLUSIVA
DA EDIÇÃO EM PAPEL

congio

FEDERAÇÃO RECONHECE
ERROS DA DUPLA DE
ARBITRAGEM DE BRAGA
Ao protesto do FC Porto, a
Federação admitiu que "o
erro reconhecido por todos
os intervenientes configura
um erro de observação dos
factos e não um de aplicação
d?s regas de jogo" por parte
da dupla Fernando Costa e
Diogo Teixeira. A queixa acabou arquivada.

Fernando Costa e Diogo Teixeira apitaram a polémica vitória.do Benfica
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VICENTE DE MOURA
EX-VICE-PRESIDENTE DO SPORTING

JAIME MARTA SOARES
PRESIDENTE DA MESA DA AG DO SPORTING

unca me passou que fosse possível tal
coisa. Só conhecia de vista o André Geraldes. Trabalhava próximo do futebol e do Bruno
de Carvalho (...) Espero que nada seja verdadeiro porque seria uma desonra", disse ao CM
Vicente de Moura.

E mas consequências. A ser verdade, é uma

N

preciso apurar as acusações até às últi-

situação grave. E necessária uma ação rápida
da Justiça, para que não haja qualquer suspeição que possa denegrir a imagem do Sporting",
disse Jaime Marta Soares ao CM.

PGR CONFIRMA
INVESTIGAÇÃO
AO ANDEBOL
G O Ministério Público está
a investigar o esquema de
corrupção na arbitragem,
no campeonato de andebol na
época 2016/ 2017. A confirmação foi dada ontem pela PGR,
que deu conta cia existência de
um inquérito no DIAP do Porto. A investigação do CM revela, no entanto, que há muitas provas que apontam para
o envolvimento de dirigentes
verdes-e-brancos. Os órgãos
desportivos podem também
ser chamados. ek
O Administração da SAD chamou funcionário para
se explicar ()Gonçalo Rodrigues autossuspendeu-se

ESQUEMA AFASTA
FUNCIONÁRIO
CONVERSAS O Gonçalo mandava corromper
[I Gonçalo Rodrigues é um dos

Gabinete de Marques Vidal atento
PORMENORES
Treinador dispensado
Ricardo Costa saiu do FC Porto
depois da derrota na época
passada para o Sporting - que
está sob suspeita de fraude na
obtenção do título - e assumiu
a equipa de andebol do FC Gaia,
nesta época, que apurou para
a final four da Taça de Portugal.
Reunião de emergência
João Gonçalves, um dos empresários visados no esquema de
corrupção, como intermediário.
entre André Geraldes e Paulo
Silva, que contactava os árbitros e lhes pagava, foi ontem
chamado por Geraldes, diretor
do Sporting, para uma reunião,
conforme apurou o CM.
Arrependido
Paulo Silva, intermediário arrependido, deu uma entrevista ao
CM em que assume vários crimes de corrupção, mas conta
com a benevolência da Justiça
por estar a colaborar.

ting, e Gonçalo alertava o amigo
intermediários identificado nas para que não tratasse de nada
conversas reveladas pelo CM e diretamente. Era preciso respela CMTV. O até ontem coor- peitar João Gonçalves, devido à
denador cio gabinete de apoio sua ligação a Geraldes. "Ouça lá
ao atleta e modalidades profis- uma coisa: você não faça isto à
sionais - auto-suspendeu-se revelia cio João Gonçalves,
após a revelação do esquema de atenção, porque o André (Ge corrupção no andebol -- foi apa- raldes) tem urna relação muito
nhado noutra
boa com o
conversa em AVISA PAULO SILVA PARA
João e tudo
que envolve FALAR COM JOÃO, QUE
isso que é joAndré Geralgadores e enSE DAVA COM GERALDES
des, diretor.
tradas aqui,
O seu número dois nas modali- tem que passar pelo João. Por
dades e seu braço-direito agora isso veja lá, mesmo para não esno futebol falava com Paulo .Sil- tar a arranjar problemas para si,
va, o arrependido que deu urna não faça isso à revelia dele",
entrevista ao CM, e pedia-lhe afirmava Gonçalo Rodrigues
para ter calma. Estava em causa que também trocou centenas de
a tentativa de Paulo Silva me- mensagens com Paulo Silva,
diar a vencia de um jogador bra- durante vários meses. Falaram
sileiro, para o plantei do Spor- de corromper árbitros. o

PENAS ATENUADAS PARA
QUEM COLABORA

CORRUPÇÃO ATIVA DA
ATÉ 5 ANOS DE CADEIA

O A lei da corrupção desportiva, alterada o ano passado,
prevê penas especialmente
atenuadas para quem colabora. Pode mesmo haver lugar a
dispensa de pena. •

O A corrupção ativa, em que
incorrem os homens que corromperam os árbitros do andebol, é punida até cinco anos
de cadeia. Os corruptores passivos arriscam oito. •
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ROSA SANTOS

Nuno Silva e Jorge Rito, em antevisão ao jogo de hoje às 21 horas

Às 21 horas no Pavilhão Flávio Sá Leite

ABC/UMinho recebe
hoje Madeira Sad
ANDEBOL

| Rui Serapicos |

“Tem uma primeira linha muito
forte, com Semedo, Lima, João
Pinto ou Oleg, que rematam dos
10 ou 12 metros. Devia estar
melhor classificado”, frisou o
treinador do ABC/UMinho, Jorge Rito, ontem, na antevisão ao
jogo de hoje, às 21 horas, no
Pavilhão Flávio Sá Leite, frente
ao Madeira Sad.
O central Nuno Silva, que no
defeso se transferiu do Funchal
para Braga, admitiu que jogou
na Madeira “muitos anos”, mas
logo vincou que este já vai ser na
presente época o quarto jogo em

que defronta a anterior equipa.
Os academistas, com 47 pontos, entram na penúltima ronda
do Andebol 1 a jogar para o
quarto lugar e os insulares, com
38 não vão acima do sexto.
Sobre a alegada corrupção no
Sporting (ver abaixo), Jorge Rito
frisou “não ter ainda grande conhecimento do caso”.
Manifestou, porém, “profunda
tristeza” e considerou “impensável ver a modalidade ligada” a
este tema.
9.ª Jornada do Grupo A
ABC/UMinho-Madeira Sad
Avanca - Sporting
FC Porto - Benfica
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Plantel vai ser reajustado

Domingos Nunes renova
e já prepara próxima época
ANDEBOL 1

| Rui Serapicos |

“Sim, vou continuar. Vai haver
conversações, reajustamentos
mas em princípio a espinha dorsal mantém-se, com reforços”,
confirmou, ao Correio do Mi-

nho, Domingos Nunes.
O treinador do Arsenal da Devesa considera que “fizemos
uma fase final excelente, muito
regulares e foi justíssimo termos
conseguido o objectivo da manutenção quando ainda faltam
três jornadas”.
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+ Grupo B
Um dérbi minhoto, com
dois clubes que ocupam
os últimos lugares marca
hoje a 11.ª ronda do Grupo
B, que luta pela
manutenção.
A jornada conclui com
os encontros seguintes:
S. Bernardo - Belenenses
Xico Andebol - AC Fafe
Maia ISMAI - Á. Santas
Sábado, à 12.ª de 14
jornadas, disputam-se
os jogos seguintes:
Belenenses - Xico Andebol
Boa Hora - S. Bernardo
AC Fafe - Maia/ISMAI
Á. Santas - A. Devesa
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Celorico de Basto vibrou com torneio
de selecções regionais de andebol
A EQUIPA DA AA PORTO venceu o Torneio Nacional selecções regionais iniciados masculinos de andebol, que decorreu em Celorico de Basto. A selecção da AA Braga ficou no terceiro lugar do pódio.

DR

Joaquim Mota e Silva, presidente da CM Celorico de Basto, entrega troféu ao vencedor

ANDEBOL

| Redacção |

Celorico de Basto vibrou com
fim-de-semana dedicado ao andebol, tendo sido palco do torneio nacional de selecções regionais iniciados masculinos,
organizado pela AA Braga, com
apoio da Federação.
A selecção da AA Porto venceu
o torneio, derrotando na finala
AA Viseu/ Guarda, por 39-26,
No apuramento para o 3.º e 4.º
lugar, a AA Braga levou a melhor sobre Lisboa, por 34-26.
No jogo que decidiu o 5.º e 6.º

lugar, a AA Algarve venceu a
AA Aveiro, por 33-36.
Na cerimónia de entrega de
prémios esteve o presidente da
Câmara Municipal de Celorico
de Basto, Joaquim Monteiro da
Mota e Silva, e, ainda, pelo presidente da Associação de Andebol de Braga, Manuel Moreira.
“É surpreendente a qualidade
que estes jovens jogadores imprimem nestes jogos. “Estas selecções apresentam jogadores de
alto nível, com uma formação
notável no andebol . O andebol é
de facto, e hoje ficou bem evidente, um desporto apaixonante

DR

Autarca felicita atletas participantes no torneio de andebol

para jogadores e adeptos”, disse
o autarca que assistiu ao jogo
que decidiu o vencedor do torneio.
O presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto mostrou-se orgulhoso pela presença
de cinco jogadores do Beca na
AA Braga, que ficou em 3º lugar
na prova.
“É muito bom ver os nossos
atletas do Beca a jogar em casa e
a demonstrar muita qualidade e
profissionalismo na representação da AA Braga. Se continuarem a trabalhar como têm feito,
certamente que os excelentes re-

sultados surgirão naturalmente”.
O torneio contou as bancadas
do Gimnodesportivo da EB
2,3/S ao rubro para apoiar as diferentes seleções regionais.
No final do torneio o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto entregou também uma recordação de reconhecimento, pelo apoio prestado
ao desenvolvimento do Andebol
em Celorico de Basto, à Federação Portuguesa de Andebol, à
Associação de Andebol de Braga e ao BECA (que contribuiu
com cinco atletas para a Selecção de Braga).
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Arsenal da Devesa
garante Andebol 1

ESCALÃO MAIOR assegurado a três jornadas do fim do Grupo B do
campeonato nacional Andebol 1.
ARSENAL DEVESA, 35
Miguel Marinho e Luís Oliveira (1), (GR),
João Santos (4), Vasco Areias (3), André
Caldas (3), Luís Oliveira (1), Rui Lourenço
(12), João Saraiva, João Cunha, Gonçalo
Areias (2), Carlos Osório, Luís Braga,
Sérgio Caniço (3), Tiago Oliveira, Bruno
Silva (5), Ivo Silva e Rui Rolo (2).
Treinador: Domingos Nunes.

BOA HORA, 31
Denis Tiselita e Alexandre Moura (GR),
Leone Almeida, Pedro Bernardes (1),
Bruno Gaspar (6), Rui Barreto (2),
Alexandre Moura, Nuno Pinto, Luís Nunes,
(14), João Casal, Uros Markovic (4), André
Lima (3) e Henrique Barbosa (1).
Treinador: Luís Santana.
Pavilhão Flávio Sá Leite
Árbitros: Nuno Marques e João Correia
(Aveiro)
Ao intervalo: 18-17.

ANDEBOL 1

ROSA SANTOS

| Rui Serapicos |

Arsenal da Devesa dilatou vantagem nos últimos 20 minutos

O Arsenal da Devesa, que ontem
venceu em Braga o Boa Hora,
por 35-31, garantiu o objectivo
de manutenção no Andebol 1,
escalão maior da modalidade,
quando ainda faltam três rondas
para a conclusão do Grupo B.
Nesta partida contra o clube de
Lisboa, a formação arsenalista
comandou a contagem, quase
sempre com avanço de um ou
dois golos, até aos 10 minutos da
etapa complementar.

Nessa fase, beneficiando da
exclusão temporária de um jogador adversário, aproveitou a superioridade numérica para dilatar a diferença, pela primeira
vez, para quatro golos (26-22
aos 11 minutos).
Na ponta final, a equipa orientada por Domingos Nunes foi
gerindo o evoluir do cronómetro
e, por fim, os adeptos entraram
no rectângulo de 40x20 metros,
a abraçar os jogadores.
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AGRO ‐ 51.ª Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação

Conferência Técnica e tenda da Q.P.
na maior feira de sempre

A Q.P. este ano, preparou um programa inovador, pedagógico e tecnicamente muito atrativo durante o certame. Destacamos aqui na primeira página a
organização da 1ª Conferência Técnica subordinada ao tema “A Agricultura e o Ambiente ao serviço da comunidade educativa” e a presença na zona exterior da
Agro, com uma tenda de dimensões consideráveis. Relativamente à conferência, foi muito participada e foi um sucesso pois foi a primeira vez que durante a
AGRO se organizou uma conferência dedicada à comunidade educativa com a partilha de projetos unicamente municipais da região Norte.
Na nossa tenda, que dinamizamos com alguns parceiros, tivemos presentes alguns dos nossos animais, como a nossa égua “Ginja” que proporcionou
passeios a charrete para os mais pequenos, as nossas aves de capoeira, os nossos ovinos e caprinos de raças autóctones. Desenvolvemos pela primeira vez um
programa com diversas atividades, das quais destacamos os showcooking´s com parceiros que nos ensinaram a cozinhar mais saudável, aprendeu‐se a fazer o
pão à moda antiga e aprendeu‐se a cultivar hortas urbanas e familiares.

A edição de
hoje do 'CM'
inclui um
suplemento
informativo de
quatro páginas
da Quinta
Pedagógica
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Corte: 2 de 2
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Correio
do Minho.pt

ESTE SUPLEMENTO FAZ PARTE DA EDIÇÃO DO JORNAL CORREIO DO MINHO DE 16 DE MAIO DE 2018 E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE
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“Queremos
ser referência
nacional
na defesa
dos animais”
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AMARES PROMOVE EVENTO A 2 DE JUNHO

Prova europeia Urban Fit 2018
cativa mais de 1200 atletas

ROSA SANTOS
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§arbitragem
Noticiado no Correio da Manhã

Federação denuncia ‘caso’
do Sporting ao Ministério Público
A Federação de Andebol de Portugal reagiu ontem, em comunicado, à notícia Correio da Manhã, capa e páginas 4 a 7, sob o título ‘Sporting compra vitória do Benfica – Escândalo – Corrupção no Campeonato de Andebol’.
Eis o teor do comunicado: “1. Tendo tomado conhecimento de noticia que
poderá configurar alegados ilícitos de natureza criminal, efectuará a Direcção, no imediato, denúncia obrigatória ao Ministério Público nos termos e
para os efeitos do Artigo 6º da Lei 50/2007, de 31 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei 13/2017, de 2 de Maio;
2. Tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades de natureza disciplinar, por parte de agentes desportivos que exerçam funções no
seio e âmbito da modalidade, a Direcção efectuará participação, de imediato, ao Conselho de Disciplina da Federação;
3. Os titulares dos órgãos e os colaboradores da Federação estão, e estarão,
inteiramente disponíveis para colaborar com as entidades competentes, no
sentido de apuramento de eventuais responsabilidades desportivas, civis ou
criminais de agentes desportivos filiados na modalidade, nomeadamente
aquelas que se consubstanciem em comportamentos anti-desportivos,
contrários aos valores da verdade, lealdade, integridade e correção,
suscetíveis de alterar fraudulentamente os resultados da competição”.
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ANDEBOL

Diretor acusado
de corromper
árbitros não tem
nada a esconder
André Geraldes, acusado de ser o
responsável por um alegado esquema de corrupção no andebol que envolvia a compra de equipas de arbitragem na época 2016/17, está de
«consciência absolutamente tranquila» e não tem «nada a esconder».
O Sporting abriu um processo de inquérito ao funcionário do gabinete
de apoio ao atleta Gonçalo Rodrigues, que se autosuspendeu das suas
funções. FC Porto e Benfica disseram estar a acompanhar o caso, que
já está a ser investigado pelo Ministério Público.
© DR

ID: 75000585

Meio: Imprensa

André Geraldes e o Sporting pedem
que a investigação seja rápida
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hoje
SIC
19H45 Marselha-Atl. Madrid (Final da
Liga Europa)
PORTO CANAL
20H30 FC Porto-Benfica (Andebol)
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Andebol
Académica
estreia-se
a vencer
na 2.ª fase
Descida à 3.ª divisão é uma inevitabilidade, mas equipa não
desiste de honrar a camisola
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DR

111 A jornada de fim-de-semana foi positiva para a AAC, nos
diversos escalões em competição.
A equipa sénior da Briosa recebeu
e venceu o SIR 1.º de Maio, registando a primeira vitória na 2.ª fase. Foi
um jogo equilibrado, com algumas alternâncias no marcador, mas
onde os jovens jogadores da AAC
conseguiram sempre manter-se
compenetrados no jogo, alcançando uma saborosa vitória, que já lhes
fugia há muito tempo.
Apesar da descida à 3.ª Divisão ser
inevitável, os jogadores mostraram
boa atitude competitiva demonstrando que, independentemente
da descida, vão defender a cor da
Briosa até ao final do campeonato
com a mesma vontade com que

iniciaram a época.
A vitória deveu-se, essencialmente, ao facto da equipa ter conseguido manter o nível exibicional
ao longo de todo o encontro, sem
grandes oscilações, apesar de ter
desperdiçado uma vantagem de
cinco golos, ao terem permitido
que o jogo chegasse ao último minuto empatado. Contudo, com uma
aceleração final, os estudantes conseguiram um livre de sete metros
a 10 segundos do final da partida,
que foi bem concretizado e permitiu chegar à vitória.
Destaque para os oito golos de
Diogo Feijó e os sete de Gonçalo
Felgueiras e Afonso Vítor.
Ainda este fim de semana, os iniciados empatara a 29 golos no ter-

reno do Vacariça. Os infantis foram
derrotados em casa do Estarreja
por 33-22. Já os minis ganharam
no terreno do Alavarium por 16-23.
Os veteranos tiveram dois jogos
de demonstração, no terreno do
Ílhavo, onde registaram uma vitória, e em casa do Avanca, onde
conseguiram um meritoso empate.
No próximo fim-de-semana os
seniores recebem o Benfica B, num
jogo que se antevê empolgante,
no sábado, dia 19 de maio, pelas 18H00. No mesmo dia, pelas
11H30, os infantis jogam em S. Paio
de Oleiros. Os minis, por sua vez, recebem no domingo, dia 20 de maio,
pelas 10H00, a equipa do Espinho.
Os juvenis e iniciados não jogam no
fim-de-semana.
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Hoje,
com o seu jornal,
a revista 1000 Maiores Empresas
da Região Centro

16/05/18

tudo menos futebol

Workshops no Meeting
Cidade de Coimbra
Em simultâneo com o Meeting Cidade de Coimbra, prova
de natação que decorre, em Coimbra, no próximo fim
de semana, vão decorrer dois workshops, que atribuem
créditos para a Cédula de Treinador de Desporto de Grau I, II,
III e IV de Natação Pura, II de Natação artística e II e III de Pólo
Aquático. Na sexta-feira, dia 18, José Machado fala sobre
Centros de Alto Rendimento e, no dia seguinte, Paulo Costa
fará uma intervenção sobre O Trabalho de Velocidade em
natação. Inscrições e mais informações através do email
meetingcoimbra@gmail.com.

neste número

Ténis de Mesa

Distrito com
mais praticantes
mas sem infraestruturas
à altura

Natação // Recordes no Torneio
Internacional de Conímbriga > pág4
Andebol // Primeira vitória para a
Académica na 2.ª fase > pág 4

Presidente da Associação de Ténis de Mesa
de Coimbra traça objetivos e prioridades
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Artística recebe
o campeão
nacional
esta noite
Andebol
Campeonato Nacional 1

Esta noite, disputa-se a 9.ª e
penúltima jornada do Grupo A
do Campeonato Nacional 1 de
Andebol. A Artística de Avanca
recebe, a partir das 21 horas, a
formação do Sporting, que já
festejou a reconquista do título
nacional. A tarefa não se afigura
fácil para o conjunto avancanense, mas importa recordar
que, na última jornada, o Sporting saiu derrotado (31-29) do
embate no recinto do Madeira
SAD.
S. Bernardo joga em casa
Também esta noite, mas às
21.30 horas, entra em campo,
mas no Grupo B, o São Bernardo. A formação aveirense, que
está a lutar pela manutenção,
recebe o Belenenses. A sua tarefa não prevê fácil frente a
uma equipa que já assegurou
a manutenção. Na primeira
volta, as duas equipas empataram a 27 golos.
Refira-se que, em caso de
derrota, o São Bernardo pode
mesmo “cair” em lugar de descida, se o AC Fafe vencer no recinto do Xico Andebol. |
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Árbitros de Leiria terão sido pressionados em
alegado caso de corrupção no andebol nacional
DR

Andebol
Escândalo

José Roque*
O Ministério Público (MP) está
a investigar um alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas
de arbitragem no andebol e
que envolve o Sporting, confirmou a Procuradoria-Geral
da República (PGR), envolvendo ainda, entre outros, dois
árbitros de Leiria – Eurico Nicolau e Ivan Caçador –, que terão sido pressionados por
parte de um elemento ligado
ao emblema de Alvalade.
A propósito do caso ontem
revelado pelo jornal Correio da

Manhã (CM), a PGR confirma
a existência de "um inquérito
relacionado com a matéria" e
dirigido pelo MP do Departamento de Investigação e Acção
Penal do Porto. Segundo publicou o CM, o alegado esquema de corrupção no andebol
envolvia "a compra de equipas
de arbitragem, quer para os
leões ganharem, quer para o
Futebol Clube do Porto, com o
qual disputaram o campeonato até ao fim, perder" e
abrangeu a época de 2016/17,
ganha pelo Sporting.
O CM cita conversas e trocas
de mensagens de voz entre empresários, na aplicação da Internet WhatsApp, e que segundo o jornal "mostram co-

Eurico Nicolau e Ivan Caçador são árbitros internacionais

mo André Geraldes, hoje director de futebol do Sporting,
coordenava toda a batota".
O jornal publica ainda uma
entrevista com um empresário
- Paulo Silva -, alegadamente
intermediário em todo o esquema, que fala em "fraude nas

modalidades", confessando ter
alinhado no esquema de corrupção "ao serviço do seu clube do coração [Sporting]" e diz
que recebia 350 euros por cada
árbitro de andebol que corrompia.
Paralelamente, o mesmo jornal diário revela que os árbitros
leirienses Eurico Nicolau e Ivan
Caçador – cinco vezes nomeados a melhor dupla de árbitros
do País – foram alvo de pressões e ameaças depois do confronto entre o FC Porto e o
Sporting CP, que ditou a derrota dos leões. “Preguei um cagaço do c... ao homem. Ficou
em pânico e jurou por tudo que
não prejudicou o Sporting”,
terá dito Paulo Silva, numa

transcrição de uma conversa
no WhatsApp.
Ontem, ao início da tarde, o
Sporting reagiu à notícia,
adiantando que não se revê
“em qualquer práctica que desvirtue a verdade desportiva ou
que sejam ética, moral e socialmente censuráveis”. Já a Federação de Andebol, mostrou-se
disponível “para colaborar com
as entidades competentes, no
sentido de apuramento de
eventuais responsabilidades
desportivas, civis ou criminais
de agentes desportivos filiados
na modalidade”.
O Diário de Leiria tentou
contactar o árbitro Eurico Nicolau não não obteve qualquer
resposta. *com Lusa
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UNIVERSIDADE
POLITÉCNICA ATÉ
2022 É OBJECTIVO

Árbitros de Leiria
terão sofrido
pressões em alegado
caso de corrupção
Andebol | P15

Jogo de futsal
interrompido
devido a agressões
Martingança | P14

Novo presidente do Instituto Politécnico de Leiria tomou posse e entre os
objectivos quer que instituição seja Universidade Politécnica até 2022 Pág. 3
LUÍS FILIPE COITO

Festival Panda em
Leiria quer atrair
famílias do Centro
15 de Julho | P2
LUÍS FILIPE COITO

Santa Casa tem
novo projecto social
Leiria | P4

Bombeiros festejam
aniversário com
seis novas viaturas
Pombal | P10

Nuno Mangas passou ontem a ‘pasta’ a Rui Pedrosa na direcção do Politécnico de Leiria

Alerta para risco de incêndio até amanhã Pág. 20

Centro Hospitalar
lança Prémio
de Investigação
Leiria | P17
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André Geraldes, o
homem do presidente

Suspeitas. Em causa está o campeonato do ano passado em que o Sporting terá pago a árbitros.
Vicente Moura e Marta Soares querem crer que se trata de uma guerra de comunicação

> André Geraldes, 27 anos,
é um elemento preponderante na estrutura do futebol leonino, pois é ele o
homem que faz a ponte
entre Bruno de Carvalho e
Jorge Jesus, daí o cargo de
diretor desportivo que passou a exercer afzdl-time
desde a saída de Octávio
Machado. E é também o
principal auxílio dos jogadores no dia-a-dia. Mas é,
sobretudo, uma das pessoas
em quem Bruno de
Carvalho mais confia.
Neste caso é visto como o
cérebro de uma operação
que visava a obtenção de resultados desportivos a
troco de pagamentos a árbitros. Ontem, via Facebook,
minutos antes dos tristes
episódios de Alcochete, fez
a sua defesa."Hoje fui surpreendido por notícias caluniosas que envolvem o
meu nome. Estou de consciência absolutamente
tranquila, confio plenamente na minha equipa e
estou focado na tarefa de
preparar o futebol profissional do Sporting Clube de
Portugal para a final da
Taça de Portugal e para a
próxima época. Nada nem
ninguém me vai desviar do
rumo traçado. Nada tenho a
esconder e estou inteiramente disponível para colaborar no apuramento de
toda a verdade de um caso,
em relação ao qual sou
completamente alheio."

Vicente Moura garante mesmo
rio do Sporting, foi ontem ouvido,
disse-se inocente, viu ser-lhe aber- que consigo isso era impossível suto um procedimento disciplinar e ceder."Para mim isto é falso e menautossuspendeu-se.
tira e não passa de um efeito da
"Estou totalmente surpreendi- guerra de comunicação entre os
do. Não conheço nada disto, para clubes. Mas se por acaso se passou
mim é urna surpresa completa. Em alguma coisa foi totalmente à miabril do ano passado estive ausen- nha revelia porque comigo isto não
te com a equipa de futsal na final se podia passar, seria desmentir
fourquese realizou no Cazaquis- urna vida dedicada ao desporto. Se
tão e foi na sequência disso que eu por acaso for provado que há algum
saí e já não vi aqueles últimos jogos. fundo de verdade, é urna vergonha
E se me pergunta a minha opinião, e sinto-me envergonhado. Se isto
eu acho que não é possível isto ser
verdade", disse ao DN Vicente
Moura, vice-presidente do Sporting para as modalidades à época.
O antigo dirigente leonino mos- Vicente Moura
tra-se surpreendido, inclusivamente com a ligação a André Ge- salienta que
raldes: "Ao meu tempo o André Ge- no seu tempo
raldes nunca colaborou com as
modalidades, era próximo do pre- André Geraldes
sidente, mas nunca se aproximou nunca colaborou
das modalidades, muito menos da
sua coordenação. Nunca falei com com as modalidades
ele sobre Modalidade-s.'. • • • • - ......
do.Sporting
. • • ••• •
•••••

tudo. Acredito que é falso, por isso
não podemos permitir que se crie e
eternize uma situação de dúvida."
A finalizar, Jaime Marta Soares
(que falou com o DN momentos
antes de ser público o terror que se
verificou em Alcochete) não quis
pôr a possibilidade de convocar
uma assembleia geral para decidir
o futuro do clube como fez bem recentemente depois dos assobios
ouvidos por Bruno de Carvalho
com o Paços de Ferreira: "Não vale
a pena estarmos a conjeturar coisas que não se colocaram, isso será
tratado no âmbito dos órgãos sociais, com o presidente e com a direção e o conselho fiscal. Vamos
analisar tudo porque queremos
descobrir quem está por trás deste
complô."
O Sporting reagiu dizendo que
este é "o primeiro capítulo de urna
campanha que visa denegrir a imagem do clube" e pediu que a investigação vá até "às últimas consequências".
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A festa de campeão do Sporting em maio do ano passado, depois de bater o Benfica. É este o título que está sob suspeita

PGR confirma investigação
ao título de andebol leonino
BRUNO PIRES

O título de campeão nacional do
Sporting em andebol da temporada passada está sob suspeita, pois
pode ter sido obtido devido a pagamentos aos árbitros dos seus próprios jogos e também para favorecer o Benfica num encontro com o
FC Porto, que era o principal rival
dos leões no campeonato.
O alegado esquema foi revelado
pelo Correio da Manhãs na manhã
de ontem, e a Procuradoria-Geral
da República confirmou a instauração de um inquérito para averiguar
os supostos crimes. André Geraldes,
atual diretor desportivo do futebol
leonino, é descrito como o mentor
do esquema que se soube devido ao
arrependimento de Paulo Silva,
o homem que alegadamente fazia o
pagamento aos árbitros em colaboração com outros dois elementos—
João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues. Este ultimo, como funcioná-

•• • • • •• •I

ocorreu, quem esteve envolvido,
mesmo que apenas por conhecimento, tem de deixar o clube", sentenciou o antigo presidente do Comité Olímpico de Portugal.
Por seu turno, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, através do
DN, pediu às autoridades uma "investigação profunda que não se arraste no espaço e no tempo porque
a suspeição não pode permanecer".
E continuou: "Naquilo que me
diz respeito como representante
dos sócios não aceitamos uma suspeição destas e não acredito que alguém ligado ao Sporting tivesse desenvolvido algo que pusesse em
causa o rigor e a transparência no
desporto. Se há alguém que é um
defensor acérrimo da verdade desportiva, tem sido Bruno de Carvalho." E prosseguiu: "O que está em
causa é o bom nome do Sporting, é
o bom nome de uma instituição,
por isso esta investigação tem de ser
célere para se apurara origem disto
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• ANDEBOL FEMININO

"Desporto em
ainda é
RENATA TAVARES
A CAPITÃ À BEIRA
DOS 40 TÍTULOS
NO ANDEBOL
PORTUGUÊS
HERBERTO DUARTE PEREIRA

desporto@dnoticias.pt
São 16 anos na Madeira com a camisola do Madeira Andebol SAD
vestida. Renata Tavares uma das
melhores andebolistas portuguesas de sempre soma 37 títulos
pelo Madeira Andebol SAD dos
39 que já leva na sua carreira.
Números impressionantes de
uma andebolista e capitã que este
ano em particular se revelou absolutamente determinante na
equipa comandada pela técnica
Sandra Fernandes para a conquista do 14.° título de campeãs
nacionais. Pelo Madeira SAD já
ganhou 10 campeonatos nacionais 15 Supertaças e 12 taças de
Portugal a que se juntam uma
Taça de Portugal e 1 Supertaça
ganhas pelo Colégio de Gaia clube que representava antes de rumar à Região.
Com o foco já quase virado
para a meia-final da Taça de Portugal 2017/2018 frente ao Colégio
de Gaia, Renata Tavares entende
que o Madeira SAD tem todas as
condições para terminar a época
com mais um resultado de grande
relevo, como confidenciou ao
DIÁRIO, relembrando a esperança de ver o andebol feminino

Portugal
uito futebol"

mais considerado
e a jogar numa casa
nova...
"Sem dúvida que
depois da excelente vitória no campeonato nacional a nossa atenção
está agora para o final da
época com a taça de Portugal.
O Madeira Andebol SAD assume essa responsabilidade, afinal
representamos uma Região e vamos dar tudo por terminar a época com mais um título". Do Campeonato nacional a internacional
portuguesa não tem dúvidas da
justiça da vitória. "Foi mais que
justo este título que resulta de um
trabalho que não se encerra nas
três vitórias da final frente ao
Gaia. O Madeira SAD iniciou a
época como sabe construindo
uma equipa nova onde tudo foi
sendo dia a dia trabalhado de
modo a que o grupo de trabalho
pudesse ter argumentos e ser
mais capaz de contrariar as mais
valias dos nossos adversários. Fomos muito competentes temos
apenas um empate e o resto são
vitórias e assim desejamos continuar". Reforçando. "Muito para
além dos resultados saliento a
postura de grupo que dia a dia se
foi tornando mais forte porque
trabalhamos, dedicamo-nos muito ao projecto e quando se trabalha os resultados surgem com naturalidade". A experiência de algumas andebolistas da SAD foi
determinante nesta fase da época
como destaca.
"Acredito que sim. Todos nós
gostamos de dar o nosso melhor e

quando o plantel é construído
num misto de experiência e jovens
como muito talento,
quero de acreditar que o
nosso trabalho irá deixar
algo de positivo. Com o
trabalho da equipa técnica e um grupo unido
normalmente as nossas fragilidades são
menos evidentes e
este ano fomos
capazes de unir
ainda mais a
equipa tornando-a competitiva". Uma equipa que para
Renata TavaROl
res teve muito
mérito naquilo que foi o
desempenho
no campeonato.
'É como já referi
anteriormente. Fomos campeãs nacionais com muito mérito e não porque o Gaia
estava eventualmente
mais fraco por culpa
de jogadoras lesionadas Nós também tivemos andebolistas e ainda temos fora da competição por lesão, eu
mesmo estive parada. O
mérito deste resultado
ainda é mais relevante
quando todos sabem das
condições de treino que
este ano tivemos no Pavi-

lhão do Funchal. Não foram só
nos jogos que aquele espaço se
revelou impraticável. Foram muitos os treinos onde não pudemos
trabalhar em condições. Dai que
sinta que este título acaba por ser
eu diria especial, mas todos os
outros também o foram". Fala do
Pavilhão, acredita que o andebol
pode um dia ter a sua casa. "Estou na Madeira a cumprir a minha 16.a temporada e sempre o
Pavilhão do Funchal se tem revelado com problemas. Por tudo o
que esta modalidade tem dado ao
andebol nacional e madeirense,
sejam resultados seja no seu crescimento não tenho dúvidas de
que merecemos todos um recinto
novo com todas as condições
para crescermos ainda mais. É
um acto de justiça". E por falar
em títulos especiais Renata Tavares não esconde uma certa mágoa. " Todas as conquistas têm
por detrás pessoas, instituições
que nos ajudam e este resultado
não foge à regra. A Madeira é um
exemplo no apoio que dá ao desporto, mas continuamos a ser um
país demasiado futeboleiro, permita-me a expressão. Basta ver a
recepção que tivemos no aeroporto as diferenças estavam lá. O desporto feminino merece mais consideração. Foi especial no meu
caso particular porque o celebrei
na terra onde nasce e vivi parte da
minha vida e ter a família a nos
acarinhar é sempre importante.
Foí especial também porque trouxemos para a Madeira mais um
grande resultado. Agora que venha a Taça de Portugal".

Ganhar a Taça para "aumentar o ressabiamento"
O presidente do Governo Regional recebeu esta tarde, na Quinta
Vigia, a visita da equipa feminina
do Madeira Andebol SAD, que se
sagrou campeã nacional.
"Nada acontece por acaso, este é
o resultado de uma política desportiva transparente, sem medos e
clara, que foi levada a efeito ao longo destes anos pelo Governo Regional", apontou Miguel Albuquerque, realçando que "em todas
as modalidade estamos a receber
os frutos daquilo que foi o investi-

mento na formação integral da
nossa juventude", fazendo também questão de elogiar as campeãs, que "têm um mérito excepcional, trabalham muito, são pessoas com muita disciplina, determinação e espírito de sacrifício".
O presidente do Governo Regional considerou ainda que a afirmação do desporto madeirense no panorama nacional é uma forma de
se combater o centralismo. "Andam para aí uns indivíduos raivosos pela circunstância de termos

duas equipas na I Liga e estou muito satisfeito. Nas modalidades
amadoras também conquistámos
uma data de títulos e só espero que
a nossa equipa do Madeira SAD
conquiste a Taça de Portugal, pois
isso iria aumentar o ressabiamento
e ressentimento contra a nossa Região", manifestou.
Miguel Albuquerque garantiu
ainda que o pavilhão para o andebol está em marcha e que o projecto será apresentado pelo "presidente Carlos Pereira". F.S.
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Plantei do Madeira Andebol SAD foi ontem parabenizado pelo Governo. FOTO DR
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Madeira SAD joga
esta, noite em Braga
Cumpre-se hoje a partir das 21 horas, no Pavilhão Flávio Sá Leite em
Braga, a 9.° e penúltima jornada da
fase final do campeonato nacional
da I Divisão de andebol seniores
masculinos, grupo A, com o Madeira Andebol SAD a defrontar a
equipa da casa o ABC.
Um encontro sem praticamente
nada para acrescentar a não ser a
disputa dos três pontos. A formação orientada por Paulo Fidalgo
está na sexta posição com 38 pontos enquanto os bracarenses se-

guem no quatro lugar com 47 pontos, estando a cinco pontos relativamente ao terceiro lugar que é
ocupado pelo Benfica.
A ronda de hoje contempla ainda dois jogos, e também pelas 21
horas, o FC Porto-Benfica e o
Avanca-Sporting.
A edição de 2017/2018 do Campeonato da I Divisão encerra este
sábado e com a formação madeirense a voltar a jogar fora de portas, desta feita no reduto do Avanca, pelas 18 horas. H. D. P.

Madeira SAD despede-se esta noite da temporada.
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. MODALIDADES

Árbitros madeirenses
`escapam' ao escândalo
DUARTE SANTOS
E RICARDO FONSECA
NÃO TERÃO SIDO
CORROMPIDOS
POR EMPRESÁRIO
FILIPE SOUSA

fsousa@dnoticias.pt
O nome dos árbitros internacionais
madeirenses, Duarte Santos e Ricardo Fonseca, é mencionado no
alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas
de arbitragem no andebol e que envolve o Sporting.
O caso foi ontem revelado pelo
jornal Correio da Manhã, que relatou conversas e trocas de mensagens de voz entre empresários, na
aplicação da internet WhatsApp, e
que segundo o jornal mostram
como André Geraldes, hoje director de futebol do Sporting, coordenava o alegado esquema.
Numa dessas mensagens, entre
os dois empresários, Paulo Silva e
João Gonçalves, que funcionariam
como intermediários, é relatado o
"descontentamento do chefe, An-

Ricardo Fonseca e Duarte Santos são mencionados num esquema...

dré Geraldes", pelo facto do FC
Porto ter ganho o ABC de Braga,
num jogo disputado a 28 de Abril, e
que foi arbitrado pela dupla madeirenses. "O Paulo não falou nada
com os gajos da Madeira?", terá
questionado o agora homem forte
do futebol leonino, que deita por
terra um eventual viciação do resultado por parte de Duarte Santos e
Ricardo Fonseca, até porque os dragões ganharam folgadamente esse
jogo por 36-24.
Contactados pelo DIÁRIO, disse-

ram que "neste momento não podem abordar o tema", prometendo
para outra altura eventuais declarações.
Certo é que o Ministério Público
está a investigar este alegado esquema de corrupção, confirmou a Procuradoria-Geral da República.
Já o Sporting apelou à celeridade
das autoridades na averiguação do
caso, considerando-se um "alvo a
abater" por continuar a "lutar e a
querer transparência e verdade
desportiva".
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Em causa está o campeonato do ano passado em que o Sporting terá pago a árbitros. Vicente Moura e
Marta Soares querem crer que se trata de uma guerra de comunicação
O título de campeão nacional do Sporting em andebol da temporada passada está sob suspeita, pois
pode ter sido obtido devido a pagamentos aos árbitros dos seus próprios jogos e também para
favorecer o Benfica num encontro com o FC Porto, que era o principal rival dos leões no campeonato.
O alegado esquema foi revelado pelo Correio da Manhã na manhã de ontem, e a Procuradoria-Geral da
República confirmou a instauração de um inquérito para averiguar os supostos crimes. André
Geraldes, atual diretor desportivo do futebol leonino, é descrito como o mentor do esquema que se
soube devido ao arrependimento de Paulo Silva, o homem que alegadamente fazia o pagamento aos
árbitros em colaboração com outros dois elementos - João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues. Este
último, como funcionário do Sporting, foi ontem ouvido, disse-se inocente, viu ser-lhe aberto um
procedimento disciplinar e autossuspendeu-se.
"Estou totalmente surpreendido. Não conheço nada disto, para mim é uma surpresa completa. Em
abril do ano passado estive ausente com a equipa de futsal na final four que se realizou no
Cazaquistão e foi na sequência disso que eu saí e já não vi aqueles últimos jogos. E se me pergunta a
minha opinião, eu acho que não é possível isto ser verdade", disse ao DN Vicente Moura, vicepresidente do Sporting para as modalidades à época.
O antigo dirigente leonino mostra-se surpreendido, inclusivamente com a ligação a André Geraldes:
"Ao meu tempo o André Geraldes nunca colaborou com as modalidades, era próximo do presidente,
mas nunca se aproximou das modalidades, muito menos da sua coordenação. Nunca falei com ele
sobre modalidades."
Vicente Moura garante mesmo que consigo isso era impossível suceder. "Para mim isto é falso e
mentira e não passa de um efeito da guerra de comunicação entre os clubes. Mas se por acaso se
passou alguma coisa foi totalmente à minha revelia porque comigo isto não se podia passar, seria
desmentir uma vida dedicada ao desporto. Se por acaso for provado que há algum fundo de verdade,
é uma vergonha e sinto-me envergonhado. Se isto ocorreu, quem esteve envolvido, mesmo que
apenas por conhecimento, tem de deixar o clube", sentenciou o antigo presidente do Comité Olímpico
de Portugal.
Por seu turno, Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, através do
DN, pediu às autoridades uma "investigação profunda que não se arraste no espaço e no tempo
porque a suspeição não pode permanecer".
E continuou: "Naquilo que me diz respeito como representante dos sócios não aceitamos uma
suspeição destas e não acredito que alguém ligado ao Sporting tivesse desenvolvido algo que pusesse
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em causa o rigor e a transparência no desporto. Se há alguém que é um defensor acérrimo da
verdade desportiva, tem sido Bruno de Carvalho." E prosseguiu: "O que está em causa é o bom nome
do Sporting, é o bom nome de uma instituição, por isso esta investigação tem de ser célere para se
apurar a origem disto tudo. Acredito que é falso, por isso não podemos permitir que se crie e eternize
uma situação de dúvida."
A finalizar, Jaime Marta Soares (que falou com o DN momentos antes de ser público o terror que se
verificou em Alcochete) não quis pôr a possibilidade de convocar uma assembleia geral para decidir o
futuro do clube como fez bem recentemente depois dos assobios ouvidos por Bruno de Carvalho com o
Paços de Ferreira: "Não vale a pena estarmos a conjeturar coisas que não se colocaram, isso será
tratado no âmbito dos órgãos sociais, com o presidente e com a direção e o conselho fiscal. Vamos
analisar tudo porque queremos descobrir quem está por trás deste complô."
O Sporting reagiu dizendo que este é "o primeiro capítulo de uma campanha que visa denegrir a
imagem do clube" e pediu que a investigação vá até "às últimas consequências".
Bruno Pires

Página 31

A32

ID: 75002324

16-05-2018

Meio: Imprensa

Pág: 21

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 17,48 x 30,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

jorge rito, técnico do abc, e o alegado caso de corrupção na modalidade

DM

«Era impensável que o andebol
pudesse estar ligado a isto»
JOsé costa lima

conferência de imprensa de Jorge Rito aos jornalistas,
agendada para ontem à tarde, teria como
tema central a antevisão
ao duelo do ABC/UMinho
com o Madeira SAD (hoje, 21h00, Flávio Sá Leite), mas, no mesmo dia,
foi revelada uma alegada
corrupção a equipas de
arbitragem por parte do
Sporting. O técnico dos
academistas, questionado pelos jornalistas, comentou o caso e reconheceu estar «desapontado».
«Sinceramente, não tenho grande conhecimento do que se está a passar.
De qualquer forma, a primeira reação é de grande
tristeza, pois era impensável que o andebol pudesse estar ligado a estes
casos. Sinto uma profunda tristeza pelo que está a
acontecer e por se estar a
associar a modalidade a
estas coisas. Era impensável e triste. Se há matéria para se investigar que
se investigue!», reforçou
Jorge Rito, depois de ter
feito a antevisão ao duelo de hoje, com o Madeira SAD, numa partida em

A

Nuno Silva e Jorge Rito na antevisão ao jogo

que basta um empate ao
ABC para segurar o quarto lugar.
«De facto, a derrota
com o FC Porto hipotecou as nossas hipóteses
de chegar ao terceiro lugar. Embora não decidisse nada, dávamos a esperança de ficar no pódio...
Mas pronto, em função da
derrota temos de redefinir
objetivos e faltam dois jogos para acabar uma épo-

alegado esquema para favorecer o sporting

Federação de Andebol faz participações
ao Ministério Público e CD da FAP
sobre suspeitas de corrupção
A Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou,
ontem, que vai denunciar ao Ministério Público (MP)
sobre a alegada corrupção a equipas de arbitragem
por parte do Sporting, remetendo ainda o processo
para o Conselho de Disciplina (CD).
Neste comunicado, o organismo diz que a direção
da FAP, «tendo tomado conhecimento de notícia que
poderá configurar alegados ilícitos de natureza criminal», vai fazer, «no imediato, denúncia obrigatória
ao MP», cumprindo a legislação em vigor.
Antes, em resposta enviada à agência Lusa, a PGR
confirmou a existência de «um inquérito relacionado com a matéria» e dirigido pelo MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP)
do Porto.

ca dura. São dois jogos, com o Madeira
SAD e Benfica, que
queremos ganhar», juntou, lembrando que os insulares têm «uma grande
equipa» e até o surpreende o facto de estarem na
sexta posição.
«Têm qualidade suficiente para ter feito um
campeonato diferente;
individualmente são muito fortes», analisou Jorge Rito.
Sobre a nova temporada, o treinador dos bracarenses apenas confirmou
as saídas de Délcio Pina e
de Carlos Martins no final de uma temporada
que está a poucos dias de
chegar ao fim: o ABC recebe hoje o Madeira SAD
e fecha a participação no
campeonato no sábado,
no reduto do Benfica.
«Já estamos a pensar
na próxima época e, juntamente com a direção,
a amadurecer ideias para colmatar as saídas com
jogadores de qualidade»,
disse.
O jogo de hoje à noite com o Madeira SAD,
da penúltima jornada

ABC/
UMinho
despede-se
de casa esta
época ante
o Madeira
SAD (hoje,
21h00).

do Grupo A (apuramento de campeão), marca a
despedida dos academistas do seu pavilhão esta
temporada.
«Passei muitos anos no
Madeira SAD, mas este é
um jogo como os outros,
é mais uma partida que
queremos ganhar», ressalvou Nuno Silva, central do ABC, analisando o
que na sua opinião falhou
para o ABC estar nesta altura num modesto quarto lugar, atrás de Sporting (campeão), Benfica
e FC Porto.
«Sentimos que nos jogos com as equipas grandes houve pormenores
que foram decisivos e isso,
claro, deixou-nos algum
amargo de boca. Que pormenores? Falhas na defesa, ineficácia... Se repararmos, perdemos os jogos
com esses adversários por
margens mínimas. E isso
faz a diferença», resumiu
o andebolista de 27 anos. Página 32
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andebol: penúltima jornada

Benfica joga no Porto
A 9.ª jornada do Andebol 1 (grupo A – apuramento de campeão) disputa-se toda hoje, com
destaque para a visita do Benfica ao reduto do
FC Porto, com os encarnados o encontro para
a partida com quatro pontos de vantagem. Mas
a luta pelo segundo lugar ainda está em aberto.
O Sporting, já virtual campeão, joga no reduto
do AA Avanca, sendo que a equipa de Aveiro ainda
"sonha" com o quarto lugar, ocupado pelo ABC/
/UMinho, que recebe o Madeira SAD.
Eis os jogos de hoje (apuramento de campeão):
FC Porto-Benfica .......................................20h30
AA Avanca-Sporting..................................21h00
ABC/UMinho-Madeira SAD ..................21h00

Arsenal da Devesa venceu Boa Hora (35-31)
Na zona de manutenção, o Arsenal da Devesa bateu, ontem à noite, no Pavilhão Sá Leite, em Braga, o Boa Hora, por 35-31, em partida relativa à
11.ª jornada do Grupo B (manutenção).
Em Guimarães, esta noite, jogam CD Xico Andebol e AC Fafe, pelas 21h00, sendo
que, meia hora mais tarde, arranca o CD São
Bernardo-Belenenses.

Os jogos de hoje (zona de manutenção)
ISMAI-Águas Santas ......................................21h00
CD Xico Andebol-AC Fafe ...........................21h00
CD São Bernardo-Belenenses.....................21h30
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Radar

Dia negro no
Sporting com
agressões e
21 detenções

Cerca de 50 adeptos da Juve Leo
agrediram jogadores e treinador Jorge
Jesus. Sporting em estado de sítio
BRUNO VENÂNCIO

bruno.venancio@ionline.pt
ROSA RAMOS

rosa.ramos@ionline.pt
A tarde de ontem foi de estado
de sítio na Academia do Sporting. Cerca de meia centena de
adeptos do clube leonino invadiram as instalações, em Alcochete, e, de cara tapada, agrediram
jogadores - entre eles Battaglia,
Bas Dost, Misic e Acutia -, o treinador do clube, Jorge Jesus, e
outros elementos das equipas
técnica e médica, deixando um
rasto de destruição no balneário. À hora de fecho desta edição
havia 21 detenções confirmadas.
Segundo adiantou ao i fonte
da GNR - que mobilizou para o
local várias valências, desde a
Unidade de Intervenção à Investigação Criminal do Montijo,
passando por elementos de várias
esquadras da zona -, foram identificados mais de 40 adeptos,
muitos ligados à claque Juve
Leo. As detenções estão ligadas
a crimes como posse de arma
proibida (foi apreendido um taco

de hóquei que terá sido usado
para agredir jogadores) e posse
de artefactos pirotécnicos (petardos e tochas). De acordo com a
mesma fonte, um dos agressores foi detido por resistência e
coação sobre funcionário, depois
de ter tentado abalroar um carro da GNR durante uma perseguição às portas da Academia
do Sporting. O adepto estava ao
volante de um BMW XI onde
seguiam outras sete pessoas e
entrou na localidade de Malhada de Meias, tendo seguido por
uma rua sem saída. Encurralado, terá tendo abalroar a viatura da Guarda.
Ao final do dia de ontem, já
depois de o Sporting ter confirmado e repudiado os incidentes, prometendo fazer "todas as
diligências no sentido de apurar cabais responsabilidades",
o posto da GNR de Alcochete
estava em sobressalto: as instalações, modestas, não chegavam
para a quantidade de detidos.
Enquanto isso, o governo reagia, falando ao país numa conferência de imprensa, e a Pro-

curadoria-Geral da República
anunciava a abertura de um
inquérito. A secretária de Estado da Administração Interna,
Isabel Coreto, repudiou "veementemente" o ato de "vandalismo
criminoso" e garantiu que as
forças de segurança vão "tomar
medidas para que o jogo" do próximo domingo, para a Taça de
Portugal, entre o Sporting e o
Desportivo das Aves "decorra
com segurança" no Jamor.
A análise de risco do jogo está
a ser refeita e o governo prometeu "medidas de coação" que
evitem que eventos semelhantes aos de ontem se repitam.
SMS PARA AS MULHERES Ontem

à tarde, os jogadores tinham treino marcado para as 16h e os incidentes começaram por volta das
17h. Um grupo de cerca de 50
encapuzados entrou na academia. Começaram por ameaçar
os jornalistas que estavam à
entrada e passaram pelas barreiras de segurança. Depois, dirigiram-se ao balneário e, num
espaço de minutos, lançaram o
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SPORTING

Deputados
divididos na
paternidade
das culpas
Hélder Amaral
considera que Bruno
de Carvalho não é o
principal responsável
por estes incidentes;
José Miguel Medeiros
discorda

Um dos agressores,
ao volante de um
BMW, tentou
abalroar um carro
da GNR

pânico, com os alarmes das instalações a tocarem.
"Trancaram os jogadores lá
dentro, começaram a partir tudo,
acenderam tochas e desataram
às chapadas e às cabeçadas", contava ao i, ontem à tarde, fonte
próxima de um dos jogadores do
Sporting. O pânico foi de tal ordem
que houve jogadores a contactar as famílias e a pedir-lhes para
saírem da zona de Lisboa. "Houve quem dissesse às mulheres
para fazerem as malas e regressarem às cidades de origem", descreve a mesma fonte. Entretanto começaram a circular nas redes
sociais vídeos que mostram o
estado em que o balneário ficou,
semidestruído. E fotografias do
holandês Bas Dost, ferido na cabeça com uma barra de ferro e também nas pernas.

Jogadores
contactaram as
famílias e pediram-lhès para saírem
de Lisboa

'TODOS A ALVALADE" A seguir às
agressões, o grupo saiu da academia a pé, mas havia carros à
sua espera nos arredores. Segundo o i apurou, a identificação
dos agressores aconteceu em
dois momentos. Numa primei-

ra fase, a GNR identificou 20
adeptos, ainda nas imediações
da academia, e fez uma detenção. Cerca de uma hora depois
era identificado outro grupo,
nos arredores do centro comercial Freeport. Ao que i apurou,
os adeptos foram denunciados
pela roupa e pelo cheiro a artefactos pirotécnicos.
O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, chegou a Alcochete acompanhado por André
Geraldes, às 18h35. E os jogadores só começaram a abandonar
as instalações por volta das 20h30.
Urna hora depois, mais de mil
adeptos juntavam-se em Alvaiade numa manifestação de apoio
aos atletas. "Todos a Alvaiade,
hoje às 21h30! Vamos condenar as agressões aos jogadores
e apelar a que entrem em campo no próximo domingo rumo
à conquista da 17." Taça de Portugal! Temos de demonstrar
que o que se passou hoje não
é o Sporting!!!", podia ler-se
numa das várias publicações
nas redes sociais que apelavam
ao encontro.

Invasão ocorreu
por volta das 17h.
Os 21 detidos
acabaram no posto
da GNR de Alcochete
Forros DR

A tarde verdadeiramente surreal que teve ontem lugar em
Alcochete não deixou, como se
podia esperar, ninguém indiferente. Rapidamente começaram a surgir reações de todas
as partes da sociedade mediáfica, com destaque para a política. José Miguel Medeiros, deputado do PS, assumiu-se "envergonhado e revoltado" para com
os acontecimentos e apontou
um "culpado que tem de ser responsabili7ado em primeiro lugar.
Bruno de Carvalho e todos os
dirigentes que pactuaram com
ele durante todo este tempo,
contemporizando com todas as
suas atitudes inaceitáveis miseráveis, indignas de qualquer
pessoa civilizada".
Ao i, Vitalino Canas, também
do PS, realçou que, "mesmo que
se tratasse da pior equipa do
mundo, dos piores jogadores,
equipa técnica, etc. os atos violentos seriam inaceitáveis".
"Acontece, além disso, que o
Sporting fez, em meu entendei;
uma época muito razoável, pelo
que estes atos são particularmente estúpidos. Espero que
os autores destes atos criminosos sejam identificados e exemplarmente punidos".
Helder Amaral, deputado do
CDS-PP, frisou ao i que este "ato
criminoso" tem de significar a
expulsão de sócios dos indivíduos em questão e, apesar de
considerar "evidente que o Sporting tem um problema sério
para resolver na sua estrutura
de futebol", não atribui as responsabilidades a Bruno de Carvalho. "Há várias culpas da estrutura diretiva, dos jogadores e
do treinador, mas tenho de atribuir culpas à irresponsabilidade de tantos comentários e da
comunicação social que patrocina e acicata um clima de ódio.
Tenho assistido a um conjunto
de ações para ver se o Sporting
cai ainda mais", disparou.
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Citações
"Temos que nos
habituar. Isto faz
parte do dia-a-dia.
O crime faz parte
do dia-a dia"
Bruno de Carvalho
PRESIDENTE DO SPORTING

"Sinto-me
envergonhado,
nunca vi isto, nem
na América Latina"
José Maria Ricciardi
ANTIGO MEMBRO DO CONS. LEONINO

"É inaceitável
que algo assim
aconteça"
Pablo del Rio
EMPRESÁRIO DE ACUNA

Rui Patrício tem sido um dos jogadores mais contestados pelos adeptos leoninos nas últimas semanas

Jogadores têm
legitimidade para
rescindir com justa causa
Advogado ouvido pelo i explica que os atletas podem alegar falta
de condições de segurança para deixar o Sporting a custo zero
BRUNO VENÂNCIO
bruno.venancio@ionline.pt

A primeira reação dos jogadores após as agressões de que
foram vítimas, compreensivelmente, foi a de que não estavam
reunidas as condições - a todos
os níveis - para ir a jogo no
domingo, na final da Taça de
Portugal. Embora Bruno de Carvalho tenha garantido depois
dos incidentes - "Temos que nos
habituar. Isto faz parte do diaa-dia" - que "os jogadores estão
tristes mas querem jogar no
domingo". Depois de se terem
recusado a falar com Bruno de
Carvalho, os atletas encetaram
contactos com os empresários
e advogados para perceber se
haverá possibilidade de avançar com pedidos de rescisão unilateral com justa causa.

Bas Dost é o caso mais bicudo.
O avançado holandês - unanimemente reconhecido como um dos
melhores jogadores da equipa foi agredido na cabeça (onde levou
seis pontos), na zona abdominal
e nas pernas, e admitiu que o balneário está "chocado" com o que
aconteceu. "Foi terrível, um drama para todos. Não há palavras
para isto, não estava à espera Foi
realmente angustiante", disse à
imprensa do seu país.
José Maria Ricciardi, antigo
membro do Conselho Leonino
e um dos homens-fortes dos
leões junto da Banca, sublinhou
precisamente essa hipótese dos
atletas avançarem com pedidos
de rescisão com justa causa. Ao
i, o advogado e mestre em Direito Filipe Neto Lopes confirmou
essa possibilidade. "Podem ser
invocadas, entre outras, falta

culposa de condições de segurança no trabalho è ofensa à
integridade fisica ou moral (tendo em conta as agressões que
terão sido alvos os jogadores e
treinador do Sporting). Seja como
for, e mesmo que não tivessem
ocorrido estes últimos desenvolvimentos, poderia ser invocada justa causa tendo em conta o grau de lesão dos interesses do trabalhador, o caráter das
relações entre as partes ou entre
o trabalhador e os seus companheiros e às demais circunstâncias que no caso sejam relevantes", explicou o causídico.
Quanto a uma eventual recusa dos atletas em entrar em campo na final da Taça, como Aves,
Filipe Neto Lopes também a considera viável do ponto de vista
jurídico, embora aqui de um
modo menos evidente: "Efetiva-

MIGUEL RIOPA/AFP

mente os jogadores poderiam
alegar que consideram não estarem reunidag as condições de
segurança que permitam prestar o trabalho. Se o SCP não conseguiu garantir a segurança dos
jogadores dentro dos seus espaços, muito menos conseguirá
condições que permitam garantir essa segurança fora do mesmo. Todavia, a segurança da final
da taça não é da exclusiva responsabilidade do Sporting, pelo
que os jogadores dificilmente
conseguirão invocar esse motivo para faltar ao jogo."
MARTA SOARES CONVOCA ÓRGÃOS
SOCIAIS Nas declarações à CMTV,

José Maria Ricciardi defendeu
ainda a ideia de não estarem reunidas condições para a direção
de Bruno de Carvalho se manter
em funções. "Sinto-me envergonhado, nunca vi isto, nem na América Latina. É inaceitável e não
sei como é que vamos ter condições para jogar a final da Taça.
Estou muito preocupado", disse,
afirmando temer pela "situação
patrimonial, económica e financeira" do Sporting.
Ao fim da noite, Jaime Marta
Soares, presidente da Mesa da
Assembleia-Geral leonina, revelou que irá convocar os órgãos
sociais do clube na próxima
segunda-feira (no dia seguinte
à final da Taça) para "analisar
em conjunto o momento" do
clube e "tomar as posições consentâneas".

"É uma situação
perigosa"
Gunther Neuhaus
EMPRESÁRIO DE BAS DOST

"Os autores
não podem ficar
impunes"
Holdimo
EMPRESA DE ÁLVARO SOBRINHO

"Isto é um
drama para todos.
Estou vazio"
Bas Dost
JOGADOR DO SPORTING

"Hoje, pela
primeira vez,
tenho vergonhá"
Miguel Poiares Maduro
SPOFMNGUISTA

"Ninguém me
disse que queria
sair do clube"
Jaime Marta Soares
PRESIDENTE DA MESA DA A. GERAL

"Estamos a
trabalhar para
que a final da
Taça decorra
com segurança"
João Paulo Rebelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO

Página 36

ID: 74999498

16-05-2018

Meio: Imprensa

Pág: 6

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 22,60 x 31,50 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 4 de 8

Corrupção.
Homem que abriu o
jogo diz que compra
de árbitros não é
exclusiva do andebol
Paulo Silva já foi depor duas vezes ao DIAP do Porto, da segunda,
sabe o i, para esclarecer mensagens recebidas de jogadores de futebol.
Assume que cometeu crimes ao subornar árbitros de andebol,
mas diz que o fez por amor ao clube e que está arrependido
CARLOS DIOGO SANTOS
carlos.santos@ionline.pt

O Departamento de Investigação
e Ação Penal do Porto está a passar a pente fino a alegada compra de resultados por parte do
Sporting em algumas modalidades - com enfoque no título de
andebol da época 2016[2017. Segundo o í apurou, o futebol do primeiro escalão não está fora da
mira dos investigadores, até porque já terão sido recolhidas informações, como mensagens de jogadores do desporto rei, que podem
ser relevantes para o decurso da
investigação.
Paulo Silva, uni dos intermediários do alegado esquema, contou o que sabia e terá mesmo
aceitado entregar o seu telemóvel ao Ministério Público para
que fossem feitas diligências. É
nesse aparelho que constarão
diversas mensagens trocadas
com um elemento alegadamente ligado ao Sporting, segundo
noticiou ontem o "CM", e das
quais resulta que foi posto em
marcha um esquema para que
fossem comprados árbitros de
andebol, De acordo com as mensagens publicadas pelo jornal no
comando estaria André Geraldes, atual diretor de futebol do
Sporting, havendo intermediários que falavam com os árbitros.
Assim que foi noticiado que
estava em curso um inquéritocrime para apurar fraudes nos
resultados do campeonato nacional de Andebol, a ProcuradoriaGeral da República confirmou a

informação, explicando que está
a ser dirigido pelo DIAP do Porto e que neste momento se encontra em segredo de justiça.
Por seu lado, o Sporting fez
saber que não se revê quem situações que desvirtuam a verdade
desportiva e André Geraldes
também reagiu dizendo ser totalmente alheio ao caso.

OS PAGAMENTOS
E O FINAL FELIZ
De acordo com as mensagens
divulgadas e a versão de Paulo
Silva foram terão sido feitos pagamentos a árbitros para que na
fase final do campeonato o Sporting ganhasse jogos e o FC Porto perdesse - uma vez que estava numa posição que ameaçava
a conquista do título pelo clube
de Alvaiade, que já não era campeão nesta modalidade há 16 anos.
Os investigadores acreditam
que o Sportíng terá pago para
que o Benfica ganhasse ao FC
Porto e para que o Benfica perdesse contra os verdes e brancos, a 31 de maio de 2017. E assim
aconteceu no jogo que entregou
o título, tendo o Sporting vencido por 25-23.
Nas conversas trocadas antes
do jogo entre Paulo Silva e um
funcionário do Sporting - Gonçalo Rodrigues apontado como
braço-direito de André Geraldes - divulgadas pelo "CM" pode
mesmo ler-se o que o primeiro disse aos dois árbitros: "Disse-lhes, pá, pronto, 'queremos

muito ser campeões. Se as coisas estiverem complicadas, eh
pá, tem de dar aí uma mãozinha'. Ele garantiu-me que não
nos vai prejudicar E ficou assim
a conversa".
E se a conversa agradou a Gonçalo Rodrigues, o desfecho do
campeonato, com o clube de
Alvaiade a sagrar-se campeão
nacional ainda mais: "Foi, foi,
foi, foi muito bom. Liguei para
o meu pai a chorar, porque a
última vez que fomos campeões
estava com ele na nave de Alvaiade. Eu era pequenino na altura. E foi muito bom. É este o
caminho que a gente tem que...
Temos que ganhar em todas as
modalidades, como no hóquei
e no andebol e urgentemente
temos que ser campeões no futebol também. É este o caminho.
Grande abraço, desfrute!"

. •3
17
.
Investigação esta
a ser levada a cabo
pelo DIAP tio Porto,
confirmou` ontem
a PGR

RECEIO DE QUE FCP
FAÇA O MESMO
Mas se por um lado se fala sobre
os pagamentos do Sporting, por
outro fica claro pelas conversas
que esse tipo de comportamentos é visto como generalizado.
Numa delas é mesmo referido
que não foi oferecido nada ao
árbitro, por este ser próximo do
FC Porto e este clube poder ter
pago mais.
"Este gajo... é um gajo chegado ao Porto, ok? E não quis estar
com conversas muito claras porque estou a falar ao telefone. É
o gajo com quem eu estive na

Intermediário
diz que prática
se estende a outras
modalidades
e a outros clubes
O i sabe que a
investigação do
MP ao Sporting
se estende a outras
modalidades

Madeira, sim. Mas sei lá se o Porto não lhe ofereceu 2500 ou 3000
euros? E se eu lhe vou oferecer
1,5... o gajo diz: 'O pá, este gajo
vem com os putos à missa", disse Paulo Silva a Gonçalo Rodrigues a 10 de maio, quando o clube de Alvaiade se preparava para
jogar com o Águas Santas.

A CONFISSÃO
DO INTERMEDIÁRIO
Paulo Silva, que intermediava a
relação do Sporting com os árbitros, é um empresário de futebol adepto do Sporting. Admite
agora que cometeu crimes, mas
garante que o fez pelo seu "sportinguismo". Ao "CM", refere que
recebia 350 euros por cada árbi-
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Citações

"[O árbitro que
apitou o BenficaPorto] recebeu
dois mil euros.
Encontrei-me com
ele numa zona
residencial perto de
Braga. O valor era
o João Gonçalves
que me transmitia"
Paulo Silva
INTERMEDIÁRIO, AO 'CM'

"Deu merda o
andebol. [...] Fornos
muita roubados.
Aquilo não é estar
connosco. Esquece.
Vinham para nos
f...Quando (Paulo
Silva) não fala mais
vale dizer. Hoje o
que valeu foi a super
equipa"
André Geraldes
MENSAGEM PARA JOÃO GONÇALVES
OFIMEDIÁRV SOBRE JOGO COM O
A
A

tro corrompido, mas adianta
que era o que sentia pelo clube
que o levou a fazer o que fez "Só
fiz isto para combater a fraude
que já existia nas modalidades".
Dizendo que nunca falou com
André Geraldes ou com quem
quer que fosse da estrutura do
Sporting, Paulo Silva confessou
que um árbitro que abordou prometeu ajuda sem querer qualquer valor em troca e que o juiz
que apitou o jogo Benfica-Porto recebeu dois mil euros, que
lhe foram entregues em Braga.
Paulo Silva tem apontado às
autoridades - e confirmou na
entrevista àquele jornal - que
este problema não é só do andebol nem só-do Sporrting, mas
sim de diversas modalidades e
de diversos clubes.

O i sabe que após ter entregue o seu telemóvel no MP oempresário foi novamente chamado a depor por terem sido
encontradas mensagens com
jogadores de futebol.

AS REAÇÕES
À I NVESTIGAÇAO
Logo após a confirmação da
Procuradoria-Geral da República, ontem o Sporting reagiu
falando logo na hipótese de este
caso não se ficar por aqui, referindo que tudo não passa de
uma campanha.
"Estamos perante o primeiro
capítulo de uma campanha, mais
uma, que visa exclusivamente
denegrir a imagem da institui-

ção Sporting CP, a qual se estenderá, já o sabemos, a todas as
modalidades do clube", referiu
fonte oficial do clube de Alvaiade, adiantando: "O Sporting CP
é um alvo a abater porque é o
único clube que, genuinamente, continua a lutar e a querer
transparência e verdade desportiva em Portugal".
A mesma fonte disse que o clube está disponível para colaborar com as, autoridades no apuramento da verdade.
Já André Geraldes disse ter.
sido surpreendido por "notícias
caluniosas" a envolver o seu
nome e disse estar de "consciência absolutamente tranquila".
"Nada tenho a esconder e estou
inteiramente disponível para
colaborar no apuramento de

toda a verdade de um caso, em
relação ao qual sou completamente alheio", disse.
A Federação de Andebol de
Portugal (FAP) também reagiu
durante o dia de ontem, anundando que ao ter "tomado conhecimento de noticia que poderá
configurar alegados ilícitos de
natureza criminal" vai avançar
com uma denuncia para o Ministério Público.
"Tendo em vista o apuramento de eventuais responsabilidades de natureza disciplinar, por
parte de agentes desportivos
que exerçam funções no seio e
âmbito da, modalidade, a direção efetuará participação, de
imediato, ao Conselho de Disciplina da FAP", referiu ainda
em comunicado.

"Estamos perante
o primeiro capítulo
de uma campanha,
mais uma, que visa
exclusivamente
denegrir a imagem
da instituição
Sporting CP, a qual
se estenderá, já
o sabemos, a todas
as modalidades
do clube"
Sporting CP
COMUNICADO ENVIADO ONTEM

"Nada tenho a
esconder e estou
inteiramente
disponível para
colaborar no
apuramento
de toda a verdade
de um caso, em
relação ao qual
sou completamente
alheio"
André Geraldes
REAÇAO ÁS NOTÍCIAS NO FACEBOOK
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Bruno de Carvalho.
A cronologia da novela do leão

24/03/2013
27/03/2011
Eleições perdidas Eleições ganhas

03/11/2014
Primeiras críticas
aos jogadores

07/09/2016
04/06/2015
Caso Marco Silva Atira-se aos
ex-dirigentes
e chama claques

A relação entre Bruno de
Carvalho e os adeptos
leoninos começa bem.
Em março de 2011,
candidata-se pela
primeira vez à
presidência do Sporting
e perde contra Godinho
Lopes. Face aos
resultados, muitos
adeptos sportinguistas
que estavam do lado de
Bruno de Carvalho
reagiram com
indignação. Numa noite
muito tensa, foi Bruno de
Carvalho a pôr água na
fervura e a serenar os
ânimos dos
sportinguistas. Depois
de dois anos de
presidência muito
conturbada de Godinho
Lopes, Bruno de
Carvalho volta a
candidatar-se em 2013.

Meses depois de tomar
posse, as provocações
contra os clubes rivais
eram constantes.
Internamente, o primeiro
sinal de insatisfação do
presidente foi dado em
novembro. Uma derrota
pesada da equipa
principal frente ao
Chaves e uma goleada
da equipa B frente ao
Atlético precipitaram
uma publicação no
Facebook: "Quer a
equipa principal quer a
equipa B brindaram os
sportinguistas com
péssimas exibições que
não dignificaram o nosso
clube e a nossa
camisola".

A relação entre Bruno de
Carvalho e Marco Silva
foi-se deteriorando e,
mesmo depois de
vencer a Taça de
Portugal, em junho de
2015, o treinador
português foi despedido
pela direção. Um dos
pontos mais polémicos
da nota de culpa
entregue por Bruno de
Carvalho a Marco Silva
tinha a ver com a
indumentária: Marco
Silva não terá usado o
fato oficial do Sporting
numa das eliminatórias
da Taça. Para o lugar de
Marco Silva, Bruno de
Carvalho preparou uma
surpresa e foi buscar
Jorge Jesus ao Benfica.

Bruno de Carvalho
nunca saiu de cena,
fazendo sempre
oposição a Godinho
Lopes, e dois anos após
as primeiras eleições,
volta a candidatar-se à
presidência dos leões.
Desta vez vence com o
apoio de mais de
metade dos
sportinguistas. Bruno de
Carvalho superou Carlos
Severino e José
Couceiro nas eleições de
2013. Começava, assim,
uma nova era no
Sporting. Numa
mensagem de
despedida, Godinho
Lopes pedia a Bruno de
Carvalho "unidade e
qualidade".

Os ex-dirigentes
Godinho Lopes, José
Eduardo Bettencourt,
Luís Duque, Nobre
Guedes, Carlos Freitas,
Filipe Soares Franco e
Dias da Cunha, por
exemplo, foram visados
várias vezes nas críticas
de Bruno de Carvalho,
levando-os mesmo a
responder perante a
justiça. Bruno de
Carvalho chamou para a
Comissão de Audição
aos ex-presidentes do
Sporting os
representantes de todas
as claques leoninas,
numa escolha
controversa a que
sportinguistas
classificam como
'Tribunal Popular'.

16/01/2017
Volta à carga contra
os jogadores
No início de 2017, Bruno
de Carvalho voltou à
carga contra os
jogadores. Desta vez,
depois de um empate
em Chaves, o presidente
leonino terá acusado os
jogadores de serem "uns
chulos" e de "só
pensarem em dinheiro".
O "Correio da Manhã"
escrevia, na altura, que a
tensão foi grande no
balneário e que os
jogadores se terão
insurgido contra Bruno
de Carvalho. Os capitães
Rui Patrício e Adrien
foram os primeiros a
reagir mostrando que
não toleravam aquele
tipo de insinuações.
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Bruno de Carvalho é o protagonista de uma novela que já tem mais de cinco
anos. Entre eleições, assembleias-gerais, desabafos no Facebook e castigos,
os sportinguistas não têm tido descanso. Dentro do Sporting já todos serviram
de alvo: ex-presidentes, dirigentes, adeptos, treinadores e jogadores
ANDRÉ VINAGRE

andre.vinagre@ionline.pt
JOANA MARQUES ALVES

joana.alves@ionline.pt

05/03/2017
Reeleito

28/01/2018
Critica adeptos

03/02/2018
05/02/2018
Ameaça demitir-se Fica, mas...

06/04/2018
14/05/2018
Críticas e resposta Suposta suspensão
dos jogadores
de Jorge Jesus

Em março de 2017,
Bruno de Carvalho foi
reeleito. Desta vez, por
larga margem: 86% dos
sócios que foram às
urnas escolheram o
polémico líder. Nestas
que foram as eleições
mais concorridas de
sempre no Sporting, o
candidato derrotado foi
Pedro Madeira
Rodrigues, que reuniu
apenas 9,4% dos votos.
"A partir de hoje eu sou
o presidente de todos os
sportinguistas e isso é o
mais importante", disse
Bruno de Carvalho no
discurso de vitória.

Em janeiro de 2018, os
adeptos foram os alvos:
"Sinceramente nem
tenho palavras... Somos
os primeiros a deitar-nos
abaixo...", escrevia
Bruno de Carvalho
depois de algumas
críticas dos adeptos
visando a exibição da
equipa e os festejos
exuberantes do próprio
presidente depois da
vitória dos leões na Taça
da Liga.

A partir de fevereiro
deste ano, a novela
adensa-se. Durante uma
assembleia-geral
acalorada e perante
alguns insultos dos
sócios, Bruno de
Carvalho deixa no ar a
possibilidade de se
demitir e abandona a
reunião. Na sequência, o
presidente leonino utiliza
o Facebook para deixar
um desabafo: "Triste,
sozinho, cada vez mais
infeliz, sem perceber o
que se passou para eu
sentir, dentro de mim,
tanta ingratidão que me
faz querer ir embora".

Depois da derrota na
primeira mão dos
quartos-de-final da Liga
Europa, frente ao Atlético
de Madrid, Bruno de
Carvalho fez mais uma
publicação controversa
no Facebook, atacando
novamente os
jogadores. Publicação,
essa, que terá sido a
"gota de água" para os
atletas que no dia
seguinte partilharam
uma mensagem
manifestando desagrado
com as declarações do
presidente. Em resposta,
Bruno de Carvalho
suspendeu todos os
jogadores, voltando
atrás com a decisão
depois das críticas dos
adeptos.

Dois dias depois, numa
conferência de imprensa
polémica, anunciava
uma nova assembleiageral e fez um ultimato:
ou os novos estatutos
eram aprovados com
mais de 75% dos votos,
ou demitia-se. Acabou
por ser aprovado com
quase 90% dos votos.
Num discurso de vitória,
Bruno de Carvalho
anuncia que irá
abandonar o Facebook e
lança um ataque contra
a comunicação social.
Depois da assembleia,
no exterior do pavilhão
João Rocha, vários
jornalistas foram
insultados e ameaçados
por sportinguistas.

O episódio mais recente
surgiu este fim de
semana. Antes do jogo
contra o Marítimo, Bruno
de Carvalho diz ao
"Expresso" que "para ter
sucesso, a primeira coisa
a fazer é criar fama de
maluco". O Sporting
acabaria por perder o
jogo e o segundo lugar,
que daria direito aos
milhões da Champions.
O presidente chama
jogadores e equipa
técnica para uma reunião.
As notícias davam conta
de que Jesus seria
suspenso, notícias,
essas, que BdC viria a
desmentir. Tudo isto na
semana que antecede a
final da Taça. Ontem, o
Sporting garantiu que
seria JJ a orientar a
equipa no Jamor.
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A GUERRA DE ALCOCHETE
• Todos pedem a cabeça do presidente do Sporting Bruno de Carvalho: "Temos
de nos habituar. Isto faz parte do dia-a-dia" 50 adeptos ligados à Juve Leo
espancaram jogadores e treinador Oito adeptos abalroaram viatura da GNR
com o seu BMW X1 No meio do caos, jogadores ligaram às mulheres a dizer
que queriam abandonar o Sporting Atletas estudam rescisão por justa causa
©Investigação do MP a corrupção do Sporting vai para além do andebol // PÁGS. 2-9
Almeida Rodrigues,
ex-diretor da PJ, ao i:
"Saio com a sensação
do dever cumprido"

Conheça os
planos da CML
para mudar a face
de Entrecampos

Gaza enterra os
mortos. Pedida
investigação
ao massacre

Estudos
comprovam
que dormir evita
o Alzheimer
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Corrupção. Homem que abriu o jogo diz que compra de árbitros não é exclusiva do
andebol
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Paulo Silva já foi depor duas vezes ao DIAP do Porto, da segunda, sabe o i, para esclarecer
mensagens recebidas de jogadores de futebol. Assume que cometeu crimes ao subornar árbitros de
andebol, mas diz que o fez por amor ao clube e que está arrependido
O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto está a passar a pente fino a alegada compra
de resultados por parte do Sporting em algumas modalidades - com enfoque no título de andebol da
época 2016/2017. Segundo o i apurou, o futebol do primeiro escalão não está fora da mira dos
investigadores, até porque já terão sido recolhidas informações, como mensagens de jogadores do
desporto rei, que podem ser relevantes para o decurso da investigação.
Paulo Silva, um dos intermediários do alegado esquema, contou o que sabia e terá mesmo aceitado
entregar o seu telemóvel ao Ministério Público para que fossem feitas diligências. É nesse aparelho
que constarão diversas mensagens trocadas com um elemento alegadamente ligado ao Sporting,
segundo noticiou ontem o "CM", e das quais resulta que foi posto em marcha um esquema para que
fossem comprados árbitros de andebol. De acordo com as mensagens publicadas pelo jornal no
comando estaria André Geraldes, atual diretor de futebol do Sporting, havendo intermediários que
falavam com os árbitros.
Assim que foi noticiado que estava em curso um inquérito-crime para apurar fraudes nos resultados
do campeonato nacional de Andebol, a Procuradoria-Geral da República confirmou a informação,
explicando que está a ser dirigido pelo DIAP do Porto e que neste momento se encontra em segredo
de justiça.
Leia mais na edição impressa do i desta quarta-feira
16/05/2018 08:01
Carlos Diogo Santos
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ASE\
-,8&TNi6i3Tri-iT Campeonato Nacional- Fase
Final - Grupo A (9.a Jornada);
FC Porto-Benfica, 20h30 Grupo B (11.a Jornada): Xico
Andebol-AC Fafe, 21h00;
Maia/ISMAI-Águas Santas,
21h00; São BernardoBelenenses, 21h30.

Volta a Itália, com
a participação de José
Gonçalves (Katusha-Alpecin),
a decorrer até dia 27/05 -11.a
Etapa: Assisi-Osino,156 km.
- • .)
Liga Europa - Final: Atl.
Madrid-Marselha,19h45, no
Parc Olympique Lyonnais,
Lyon, França.
Torneio de Desenvolvimento da UEFA Sub-16 Feminino: Portugal-Bélgica,15h00
(Estádio Cidade de Barcelos);
Suíça-EUA,15h00 (Campo
Municipal da Coutada, Arcos
Valdevez).

SifRtF
Circuito Mundial de Surf
WSL - 4.3 Etapa: Rio Pro,
Brasil, com a participação de
Frederico Morais, a decorrer
até dia 19/05.

Belém Open (Challenger),
a decorrer no Club
Internacional de Foot-Ba II
(CIF), em Lisboa, até ao dia
20/05.
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GRBERTO
PERDE NAS SONHA
Gilberto Duarte, com uma
boa exibição, da qual
resultaram seis golos, sendo
o melhor marcador do Wisla
Plock, deu esperanças à sua
equipa, apesar de ter perdido
em casa do Opole, por 33-32,
de chegar à final do campeonato polaco de andebol. O
jogo da segunda mão deste
play-offrealiza-se em Plock,
no sábado, e sua a equipa tem
que recuperar um golo para
seguir em frente -AS.
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Clássico "engraçado" após dia tenso
FC Porto recebe
hoje o Benfica, às
20h30, no último
jogo da época no
Dragão Caixa
••• O FC Porto joga hoje pela
última vez no Dragão Caixa e
é contra o Benfica, às 20h30.
Os portistas já defrontaram os
encarnados três vezes nesta
época, tendo vencido apenas
uma. Apesar disso, as equipas

ainda lutam pelo segundo lugar - em caso de empate ou
vitória, o Benfica assegura-o
de imediato -, faltando depois
uma jornada, no sábado.
Ajomada de hoje surge num
momento conturbado -Sporting acusado de corrupção na
época passada (ler mais nas
páginas 8 e 9) - e se as contas
do clássico favorecem o Benfica, José Carrillo, jogador dos
dragões, diz que a equipa tem
a lição bem estudada. "É um

clássico para o qual estamos
bem preparados. Vamos dar
tudo, não só porjogannos contra o Benfica, mas sobretudo
para oferecer uma vitória aos
nossos adeptos, que o merecem pelo apoio que nos têm
dado", comentou.
Para Carlos Resende, treinador do Benfica, o clássico vai
ser "um jogo engraçado", pois
"são estes jogos que permitem crescer e colocam dificuldades".

Para subir
a segundo,
o FC Porto
tem de vencer Benfica
e Sporting
[sábado] e
o Benfica de
perder dois
Jogos

Grilo e Salina num dos duelos do ano
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U
'NEM 3ESU S E,SCP,PO
A VAGA
DE M
AGRESSÕES,
CASO FEZ ANCOETES
AFORA
PELOMANCHOU A
REPU`TA
ERDES EBRANCOS

Atletas e técnicos
agredidos em plena Academia
e acusações de corrupção no
andebol ensombram clima que
já atinge o inacreditável

Terrorismo em Alcochete
A segurança foi incapaz de deter a fúria de
alegados membros da mais antiga claque
leonina, que provocaram um "arrastão" de
terror, agredindo referências, técnicos,
médicos, jogadores e "staff" de apoio.

11111111111111111

Lao Erm
Meia centena de alegados
membros da Juventude
Leonina deixaram um
rasto de destruição na
Academia e tudo ficou em
causa. Jogadores "acusam"
Bruno de Carvalho e há
quem recuse ir ao jamor
BRUNO PERNAMES
DUARTE TORNESI
FILIPE ALEXANDRE DIAS
Rt1FAEL TOUCEDO

••• Pelas mais tenebrosas
razões, confirma-se: o inacreditável já é expectável no reino do leão, que vive momentos de terror. O dia de ontem

ficará para sempre assinalado
como um dos mais negros da
centenária história do Sporting. Além de acusações de
atos de corrupção no andebol
confessados por um agente
alegadamente amando deAndré Geraldes, figura de relevo
da estrutura leonina (ler mais
informação nas páginas 6-7),
a jornada foi manchada de
sang-ue pelos acontecimentos
que sucederam durante a tardenaAcademia,emAlcoc.hete
(verpáginas4-5). Meia centenade adeptos pretensamente
membros da claque Juventude Leonina invadiram o quar-

tel-general do futebol leonino, intimidaram, cercaram,
agrediram e destruíram, auAS
mentando as dúvidas quanto
à presença dos jogadores do
plantei profissional na final da
Taçade Portugal que se disputa no próximo domingo. Trata-se de uma infâmia sem
precedentes no desporto em
Portugal, que ganhou eco
além-fronteiras. Além dos Faltam quatro dias até que
atletas, nem figuras como o oSporting dispute a final da
técnicoJorgeJesus escaparam Taça de Portugal face ao
ao "arrastão" de violência que Aves. O ambiente é
se abateu sobre °balneário do escaldante e há jogadores
plantelprofissionaldosverdes que querem sair já
ebrancos.

O clima está, desta forma,
mais poluído do que nunca e
tanto o importante compromisso profissional que resta
atétermodatemporada,evale
um troféu, como a própria
continuidade dos principais
ativos da Sporting, SAD- que,
emconjunto,configuramcentenas de milhões de euros -estão em causa. Os jogadores recusam jogar a final do Jamor,
pretendem retirar-se até dacidade de Lisboa e ponderam
igualmente base legal para
deixarem o emblemadeAlvalade, um cenário que, a verificar-se, poderácailRarumrom-

bo financeiro sem precedentes a uma empresa a braços
com um prejuízo já de si consiclerável, fruto do afastamento daLigados Campeões, fixado em 27 milhões de euros.
Entretanto, aterrorizados, os
jogadores temem pela sua segurança e das respetivas famílias e fizeram queixa às autoridades. O caso suscitou todo o
tipo de reações, inclusive estatais.
O universo leonino, a sociedade civil e a comunidade desportivaficam entre a incredulidade e a indignação perante
um ato bárbaro nunca antes
visto, sendo que as consequências não estão ainda devidamente calculadas. Nas
manchetes pelas piores razões, o Sportingenfrentauma
crise aguda, inaudita, afetando-lhe a credibilidade, a estabilidade e o próprio futuro financeiro. O leão sangra.
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BOICOTE
aos
GANHA FORÇA
A quente e em estado de
choque, larga parte do
plantei pondera seriamente nem voltara treinar. Ida
à final da Taça em risco

I» Apesar de Bruno de Carvalho garantir que a equipavai
estar no Jamor (ler peça ao
lado), os jogadores ainda não
decidiram o que fazer. Além
de ter sido proposto um comunicado comum, mais consensual é a vontade -de boicotar a
final da Taça de Portugal do
próximo domingo, cenário já
encarado anteontem, tal
como O JOGO noticiou, após
asérie de reuniões convocadas
para Alvalade pelo presidente
da SAD e da Direção. Embora
nenhuma decisão concertada
estejatomada, a possibilidade
deboicotevoltouaganhar força depois dos acontecimentos
de ontem na Academia.
Os jogadores entendem que
foram ultrapassados todos os
limites do suportável e há
mesmo quem não queira sequer voltar a apresentar-se em
qualquer sessão de treino até
ao término da temporada ainda em curso para os verdes e
brancos.

BRUNO
FERNANDES
QUER SAIR
••• Bruno Femandes (na foto) foi dos mais afetados pela
invasão ontem registada na
Academia. Aterrado e temendo pela segurança da família, o
médio-ofensivo chegou mesmo a dizer em alto e bom som:
"Acabou, vou-me embora!".
Natural do Porto, o camisola
oito dos verdes e brancos decidiu enviar quem lhe é mais
próximo de volta à Cidade Invicta e reuniu-se depois com o
seu advogado para perceber
qual o passo seguinte. Bruno
Femandesnão se mostrou ontem disposto a voltar àAcademia e só as próximas horas poderão revelar algo mais sobre o
futuro do centrocampista.

Percurso dos cerca
de 50 encapuzados
até à Ala Profissional

Balneário da Ala
Profissional do Sporting,
onde jogadores e staff
foram agredidos

ERAM MEIA CENTENA OS
ELEMENTOS
ENCAPUZADOS,
ALEGADAMENTE AFETOS
A JUVENTUDE LEONINA,
QUE ENTRARAM PELO
CENTRO DE FUTEBOL EM
ALCOCHETE COM MAS
INTENÇÕES

RES "CULPAM"
TERROR Plantei vê o líder como principal
responsável pela invasão violenta. Houve
murros, bofetadas, cabeçadas, insultos e
tochas acesas no balneário
O assalto àAcademia foi
encarado como ação
concertada. Atletas
apresentaram queixa na
GNRe indignaram-se com
o presidente, cuja primeira
preocupação não foi com o
bem-estar das vítimas

claque Juventude Leonina.
Além da violência, os profissionais leoninos ficaram, sabe
O JOGO, convencidos de que
se tratou de uma ação previamente concertada, tamanho
o à-vontade com que os invasores se movimentaram nas
instalações da ala profissional
BRUNO
leoninae, mesmo semprovas,
DUARIZTORNESI
veem Bruno de Carvalho
MIPEALEZANDREDIAS
como o principal responsável
elmo Foi deplenoterroratarde por tudo o que tem sucedido,
de ontem na Academia Spor- culminando com as cenas de
ting.Jogadores,"sraff" técnico ontem. Entretreinadores, cae médico foram alvo de agres- pitães, outros elementos, ninsões fisicas e verbais por parte guém escapou à ira dos agresde meia centena de adeptos sores. Bruno de Carvalho foi
alegadamente membros da desprezado pelos jogadores

eosintrusosdividiram-selogo fissional, lançando ameaças e
de seguida. Um grupo entrou destruindo material.
Em pânico, os jogadores fopelo balneário, fechou portas,
deflagrou tochas e dirigiu-se a ram assistidos, vídeos e fotoRui Patrício, William eAcufia, grafiasforamvazados, seguinagredidos prontamente. Bas do-se um "encontro" com
Dost colocou-se à frente, em Bruno de Carvalho que, uma
quando, pouco depoisdosuce- defesa dos companheiros, e vez mais, não correu bem. O
dido, surgiu em Alcochete.
foi também ele atingido, no presidente dirigiu-se àAcadeSegundo informações apu- caso com um cinto na cabeça mia na companhia do team
radas por O JOGO, o grupo as- — o goleador foi suturado pos- managerAndré Geraldes, mas
somou aos portões da Acade- teriormente com sete pontos. apresença do liderfoimalacomia em passo estugado e co- Quem se atreveu a falar foi lhida. À chegada, Bruno de
meçou por ameaçar e intimi- sempre agredido verbal e fisi- Carvalho foi ao balneário e
dar os profissionais da comu- camente. O preparador-físico perguntou, antes de se inteinicação social presentes no lo- Mário Monteiro por pouco rar do bem-estar dos jogadocal. Depois de transporem fa- não sofreu queimaduras pro- res, se o que se passou estava a
cilmente a cancela — onde se vocadas por uma tocha. O ou- darnatelevisão,quando olhou
encontravam apenas dois se- tro grupo infiltrou-seno gabi- para os ecrãs colocados novesguranças —, entraram pela ala nete técnico. O auxiliar Raul tiário. Desagradados, os atleprofissional.Aopassarempelo José veio à porta e foi sur- tas prestaram declarações à
gabinete de scouting, foram preendido com uma chapada GNRe saíram com a sensação
interpelados pelavelha glória no rosto, seguindo-se agres- de que o líder máximo era, em
Manuel Fernandes, que per- sões a Jorge Jesus, que sofreu larga medida, responsável
guntou o que se passava. Foi- uma cabeçada. O bando aban- pela situação e não lhe dirigilhe dito que nada era com ele donou,pouco depois, a ala pro- rama palavra.
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Entrada da Academia,
onde Jornalistas
foram ameaçados

AMEAÇAS (AMUES
REaBERAM AVISOS
Rui Patrício e William,
ambos capitães do Sporting,
já tinham sido ameaçados
antes de se concretizar o
ataque que o plantei acha ter
sido uma ação concertada.
Sabe O JOGO que o guardião
e o médio, ambos em cisão
com Bruno de Carvalho há
várias semanas, tinham
vindo a receber nos últimos
dias algumas mensagens de
anónimos cujo conteúdo era
de uma confusão iminente.
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BRUNO DE CARVALHO Líder demarca-se do ataque e
aponta dedo à falta de tutela perante violência e claques

"Não é o meu
*modas opemndr"

BALANÇO B DETIDOS
ApóSviudas BUSCAS

Surpresa: intrusos

conheciam
os cantos à ala profissional

BRUNO
Proteçao
Agredido, Jorge Jesus continua
a ter polícia à porta de sua casa
Depois de ter sentido na pele a fúria dos
adeptos que ontem instalaram o caos na
Academia Sporting, Jorge Jesus foi
também ele assistido e depois saiu para
sua casa depois de ter prestado depoimento às forças da autoridade que
tomaram conta da ocorrência.
Contudo, e atendendo à gravidade da situação, o treinador do
Sporting foi escoltado até à sua
residência, que continua a ser alvo
de vigilância policial. Acompanhado pelo filho mais novo, Jorge Jesus
chegou a casa ao início da noite,
depois de um dia de emoções tão
fortes quanto negativas'no centro
de futebol do emblema verde e
branco.

Depois de terem sido os
próprios jogadores a darem o
alerta para a Guarda Nacional
Republicana (GNR), a
mesma iniciou uma tarde
de intensas buscas que
terminou em 23 detenções este era o número oficial até
ao fecho desta edição, uma
vez que as diligências
prosseguiram noite dentro.
O Sporting também
prometeu reforçara
segurança da sua Academia.

TRISTE VARANDAS
TAMBÉM ATACADO
Frederico Varandas, líder do
corpo clínico do Sporting, foi
um dos principais visados no
ataque de que jogadores e
staffdos leões foram alvo
na tarde de ontem. Apesar
de não ter ficado ferido,
o médico não escondeu a
tristeza por toda a situação:
primeiro num dos vídeos que
foi tomado público ao final
do dia e depois no Instagram,
onde publicou uma fotografia de um leão a tapar a cara.

Bruno de Carvalho foi mal recebido pelos atletas e deixou a Academia já de noite
Presidente do Sporting diz
estarmos perante um ato
"criminoso" que nada tem
que ver com desporto.
Vinca, numa curta
intervenção, que a equipa
"vai estar no jamor" apesar
da tristeza

***Largas horas após tercruzado os portões da Academia
- já a confusão tinha sido dissipada com a intervenção da
GNR -, Bruno de Carvalho
utilizou a Sporting TV para
falar num "dia triste", "mais
um no futebol português",
demarcando-se de qualquer "Foi chato ver
associação ao triste episódio os familiares dos
que se viveu na ala profissio- jogadores e staff
nal do centro de treinos dos
a ligarem, tal como
leões. Não perdeu, também, a
oportunidade de apontar o a minha familia"
dedo: primeiro a IPDJ e Gover- BranodeCarvallio
no, a quem atira a responsabi- Presidente do Sporting

mal que tenham entrado em
estado de choque, mas agora
estão muito mais calmos. Há
muita especulação, mas claro
que vamos estar noJamor, claro que vamos jogar... Os jogadores estão tristes mas querem jogar a final da Taça de
Portugal", começou por explicar uma situação que considerou, depois, ser desconfortável: "Foi chato ver os familiares dos jogadores e staffa ligaram, tal como a minha família,
mas amanhã é outro dia."
Atermínar, Brunodeixouno
ar uma possível ligação entre
"acontecimentos terríveis": a
suspensão de Jesus -"que afinal não foi" -, a "pseudo-acusação de corrupção" no andebol e a invasão à Academia.
"Aindavamosverquemsão...",
atirou o responsável máximo
do Sporting.

Órgãos sociais vão
reunir segunda-feira

ACADEMIA PASSADO
JÁ COM PROBLEMAS
A falha de segurança de
ontem não foi inédita, pois a
Academia já teve problemas
no passado. Ainda esta época,
as claques já tinham entrado
no centro de treinos do
Sporting para pedir explicações à equipa, existindo
ainda um caso de violência
em 2009, num SportingBenfica de juniores, no qual
adeptos das duas equipas se
envolveram, tendo sido até
arremessadas pedras.

lidade de tutelar estas matérias, depois... aos sportinguistas, que perante mais uma
pedra no seu caminho, preferiram "acreditar" na pedra do
que "confiar" na Direção.
"O que se passou foi um ato
criminoso. [...] O meu `modus
operandi' não é gostar de ver
atletas e staff, a família que escolhi, serem agredidos. É nor-

Marta Soares vai decidir

»e Já a noite ia alta quando
Jaime Marta Soares surgiu à
porta daAcademia e anunciou
aconvocatóriadeuma reunião
dos Órgãos Sociais para a próxima segunda-feira, na qual
será analisada o atual momento do Sporting. "Vamos analisar em conjunto o momento
que o Sporting está a viver e, a
partir daí, tomarmos as decisões consentâneas com esta
realidade", revelou o presidente da Mesa da AG, "fugin-

do" a uma questão sobre se
mantinha, ou não, a confiança
em Bruno de Carvalho. "Confio no Sporting Clube de Portugal. É pelo clube que estou
aqui a fazer esta declaração",
disse. Marta Soares também
pediu uma "investigação célere" para encontrar os culpados
e, garantindo que falou com a
grande maioria dosjogadores,
revelou que nenhum deles
lhe transmitiu que ponderava
falhara final da Taça.
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RISCO Especialista em direito desportivo garantiu a O JOGO que o episódio de ontem fornece
base legal aos atletas para encerrarem os contratos por justa causa, algo que criaria o caos na SAD

RESCISOES PODEM LEVAR
AO COLAPSO DO PROJETO
Perspetiva é encarada com
grande preocupação por
José Maria Ricciardi, que
apelou à saída de Bruno de
Carvalho face aos danos
reputacionais na marca.
Holdimo também repudiou invasão à Academia
BRUNO FERNANDES
DUARTETORNESI
RAFAEL TOUCEDO

sim Face às agressões e intimidações sofridas ontem na
Academia, o cenário de rescisãounilateral e porjusta causa
está na mente de vários jogadores do Sporting que, inclusive, contactaram Joaquim
Evangelista, presidente do
Sindicato de Jogadores, sobre
a possibilidade de avançarem
para um cenário que, a confirmar-se, terá um enorme impacto na situação desportiva e
financeira na sociedade anónima do clube de Alvalade.
Analisando os factos ocorridos ontem em Alcochete, Pedro Rosa, especialista em Direito do Trabalho consultado
por O JOGO, garantiu que
existe uma base legal para os
atletas darem azo ao seu desejo. "É obrigação da entidade
empregadora garantir os
meios e a segurança para a
prestação do trabalho em condições salutares. O Sporting,
certamente, falhou nessa
obrigação, tal como já tinha fa-

lhadonanoite de domingo nas
garagens de Alvalade, onde
uma segurança apta podia ter
impedido a entrada de adeptos. Se existiu uma invasão
desta magnitude, dificilmente se poderá dizer que o clube
cumpriu essa obrigação de defesa dos atletas", analisou.
Perspetivando apartidaprematura de ativos e de milhões
a "voar" da SAD, José Maria
Ricciardi mostrou-se muito
preocupado com o futuro do
projeto financeiro leonino.
"Isto é muito prejudicial do
ponto de vista reputacional e
patrimoffial.Estasituaçãoé de
uma tal gravidade que pode
originar a rescisão por justa
causa de alguns jogadores e
treinadores, algo que pode colocar em causa a situação financeira do Sporting", afirmou o banqueiro e ex-conselheiro leonino, em declarações à CMTV, garantindo que
Bruno de Carvalho não tem
condições para "continuar na
presidência do Sporting".
Por seu lado, a Holdimo - detentora de cerca de 30% do capital da SAD - também repudiou as agressões. "Quem fez
isto não é do Sporting, apesar
de poder julgar que é. Isto envergonha o clube e esperamos
que seja tudo apurado até às
últimas consequências", disse
o adrninistradorNunoCorreia
da Silva à "Sábado".

"É obrigação da
entidade
empregadora
garantir os
meios e a
segurança
dos
trabalhadores"
PedroRosa
Mathieu apresentou queixa na GNR do Montijo...

Especialista
em Direito
doTrabalho

"Isto pode
originara
rescisão de
jogadores,
algo que
pode
colocarem
causa a
situação
financeira
do Sporting"

Secretarias de Estado da
Administração Interna e
do Desporto repudiaram
violência e garantiram
segurança na final da Taça
*ao Criticando o comportamento "violentoecriminoso"
ocorrido em Alcochete, o Governo garantiu que tudo fará
para evitar episódios semelhantes durante a final daTaça
de Portugal, marcada para domingo. "O Governo está, juntamente coma Federação Portuguesa de Futebol, a criar todas as condições para que se
viva a festa do futebol, do desporto e dos verdadeiros adeptos no Jamor. Esta é uma missão que deve ser assumida por
todos, sem exceção", salientou João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto e
da Juventude. Por seu lado,
Isabel Oneto, secretária 'adjunta de Estado da Administração Interna, garantiu que
as forças da autoridade estão
perfeitamente coordenadas
para evitar estes incidentes
que, na sua opinião, podiam
serevitadoscomachamadade
reforços a Alcochete, face ao
clima de crispação no clube.

José Maria
Ricciardi
Ex-conselheiro
leonino

... e Salin seguiu os passos do guardião dos leões

Solidariedade e contestação
Milhares em manifestação em Alvaiade para apoiar os
jogadores e pedir a
demissão de Bruno

"so não são 3,5 milhões " Este foi o lema dos adeptos

GOVERNO
QUER PAZ
HO JAMOR

<o» O grave episódio gerado
por um grupo de adeptos, na
Academia, indignou a maioria
dos simpatizantes do Sporting, que organizaram uma
manifestação de apoio aos jogadores, em Alvaiade, pela
noite dentro. O que começou
porumas centenas de adeptos

tomou-se rapidamente numa
multidão que ocupou a Praça
do Centenário, no estádio, assim como várias zonas envolventes.
Os adeptos que não se reveemnosucedidoemAlcochete e que acudiram âmanifestação levaram bandeiras da Holanda e imagens de Bas Dost,
em solidariedade com o avançadoholandêsquefoi agredido
pelo grupo de adeptos que invadiu as instalações do clube.
Amanifestação foi convocada durante a tarde, quando se

desenrolavam os incidentes
na Academia, na altura com o
"hashtag""AoVossoLado".Já
em Alvalade, o lema passou a
ser "50 não são 3,5 milhões."
Refira-se que a multidão manifestou-se contra o presidente Bruno de Carvalho, pedindo a sua demissão. No entanto, em simultâneo, e na tentativa de abafar essespedidosde
demissão dirigidos ao presidente, os membros afetos às
claques do clube começaram
a entoar gritos de "Sporting,
Sporting".

PROENÇA
ATIRA-SE
AO DISCURSO
***Pedro Proença (na foto),
presidente da Liga, pediu "reflexão profunda", atirando-se
ao discurso dos dirigentes,
sem mencionar Bruno de Carvalho... com o qual tentou entrar em contacto. "Ainda não
tive hipótese de falar com Bruno de Carvalho. Tentei e não
consegui_ Umalinhafoi ultrapassada contra osverdadeiros
artistas.Têm de ser tiradas ilaçõ es da responsabilidade de
quem de forma primária tem
utilizado o futebol como meio
para outros fins. Os dirigentes
têm de perceber que no futebol não vale tudo. Já se antecipava. Temos de inverter este
discurso", disse.
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SOARES NAO
VÊ BRUNO EM
ESQUEMAS
Presidente da Mesa da AG
do Sporting nunca viu
indícios de corrupção no
clube, confia nas pessoas e
pede ação rápida da justiça
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ANDEI30L ARRISCA PERDER
Caso se prove o alegado
esquema de corrupção no
campeonato anterior, o
Sporting pode perder o
título e os subsídios
públicos. A Federação
promete colaborar com o
Ministério Público

ao* Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da AG, não
escondeu a surpresa pela notí- PAULA CAPELAZIARTINS
cia avançada ontem pelo diá- RAFAELTOUCEDO
rio "Correio da Manhã" e pe- ••• O Ministério Público
diu a intervenção "rápida da (MP) está a investigarum aleJustiça" neste processo de for- gado esquema de corrupção
ma a limpar o bom nome do relacionado com a arbitragem
Sporting. "Não quero acredi- no andebol, envolvendo o
tar que isto seja possível. Há Sporting e que diz respeito a
necessidade de apurar estas vários jogos da época 2016/17,
acusações até às últimas con- na qual os leões lutavam taco
sequências. A ser verdade, é ataco pelo títulocomoFC Poruma situação muito grave. É to, derrotado num controvernecessário uma ação rápida da so jogo na Luz, que, na altura,
Justiça, para que não haja sus- os dragões protestaram e que
peiçãoquepossadenegriruma agora aparece sob suspeita.
instituição como o Sporting,
°Departamento deInvesticonhecida pela honestidade e gação eAção Penal do Porto intransparência. Mesmo na pre- vestiga o esquema que fez
sidência de Bruno de Carva- manchete no "Correio da Malho, nunca vi iniciativas de nhã", tendo sido divulgadas
corrupção. Considero-o um conversas e trocas de mensahomemde grande honestida- gens de voz, no WhatsApp,
de que jamais se deixaria en- entre empresários, que visam
volver num esquema destes. André Geraldes, atual team
Se existir crime, que haja pu- manager de futebol leonino,
nição", concluiu o dirigente Gonçalo Rodrigues, responleonino.
sávelpelogabinete deapoio
ao atleta e modalidades
profissionais, João Gonçalves, empresário de jogadores de futebol, e com
o empresário Paulo Silva,
alegadamente intermediário, a falar em "fraude
nas modalidades", confessando ter alinhado no esquema "ao serviço do clube do coração [Sporting]" e afirmando
querecebia350euros por cada
árbitro que corrompia.
Caso se provem as alegações,
à luz dos regulamentos, o
Sporting incorre em "multa
••• O vice-presidente do de mil a cinco mil erros e eliSporting para as modalidades minação da prova", o que siaté pouco antes de a tempora- gnificará perder o título de
da 2016/17 terminar, Vicente 2016/17 e despromoção na
Moura (na foto), ficou "passa- épocaseguinte.Nostermos da
do" ao ter conhecimento da lei nacional, enfrenta "susnotícia do CM. "Estou preocu- pensão da atribuição de subsípado, não vi nada, não sei de dios, subvenções ou incentinada, nem do mínimo indício. vos outorgados pelo Estado,
Nunca falei com André Geral- regiões autónomas, autardes. Ou é uma guerra de infor- quias e demais pessoas coletimação que envolve o Benfica, vas públicas". Já os agentes
e espero que seja... Se não é, é desportivos, individualmenuma vergonha que desonra o te, "podem ser "punidos com
Sporting.Comigonuncaacon- a pena de suspensão de 4 a 8
teceria, eu já tinha saído do anos de toda a atividade", à
clube e devia ter saído mais qual pode acrescer uma "pena
cedo. Se soubesse, daria logo de prisão de um a cinco anos".
conhecimento à federação",
Em comunicado, a Federadisse a O JOGO.
ção de Andebol de Portugal

VICENTE
MOURA ESTA
PREOCUPADO

Meio: Imprensa

INVESTIGAÇAO Arbitragem sob
suspeita põe em causa o título de
andebol da época passada
conquistado pelo Sporting, qu
diz ser "um alvo a abater"

O SPORTING SAGROU-SE
CAMPEÃO NACIONAL DE
ANDEBOL EM 2016/17,
AFASTANDO O FC PORTO DO
TITULO POR UM PONTO E
TERMINANDO COM UM
JEJUM DE16 ANOS

(FPA) informou que "efetuará
denúncia obrigatória ao Ministério Público", adiantando
que procederá ainda à "participação imediata junto do
Conselho de Disciplina" e que
estará "inteiramente disponível para colaborar com as entidades competentes".
Recorde-se que na época
passada, na penúltima jornada da fase final do campeonato nacional de andebol, o FC
Porto saiu derrotado da Luz
(28-27) num jogo polémico
que os dragões protestaram,
queixando-se de dois erros
técnicos a fechar o clássico
(anulação do golo de Alexis
Borges por jogo passivo e um
livre de sete metros por assinalar após desqualificação de
Tiago Pereira que resultou
apenas na marcação de lançamento livre no local da falta),

tendo perdido no Conselho de
Disciplina da FPA e recorrido
para o Conselho de Justiça,
que lhe negou provimento. O
resultado, ao qual se seguiu a
derrota com o Sporting, revelou-se crucial nas contas do ti-

"Estamos perante
o primeiro
capítulo de uma
campanha que
visa denegar a
imagem do
Sporting e se
estenderá a todas
as modalidades"
sporth30
Em comunicado

tulo, festejado pelos leões.
tomaremos asmedidasque em
Ontem, o Sporting também cada caso se imponham para
emitiu um comunicado, no que sejam responsabilizados
qual se podia ler. "Estamos pe- nas instâncias competentes."
rante o primeiro capítulo de
"Porque não estamos em critunacampanha,quevisadene- se, nãovamos constituir qualgrir a imagem do Sporting, a quer 'gabinete de crise', apesar
qualseestenderáatodasasmo- de haver uma intenção de nos
dalidades". No documento, o confundirem com vouchers,
clube afirmou "repudiar asno- emails e toupeiras", prosseticias, o modo como são cons- guiu o Sporting que se consitruídas e a intenção que lhes dera "um alvo a abater" e o
está associada", referindo não "único clube que, genuinase "rever em qualquer prática mente, continua a lutar e a
que desvirtue a verdade des- querer transparência e verdaportiva ou queseja ética, moral de desportiva em Portugal".
e socialmente censurável."
O Sporting afirma "confiar
Sobre as afirmações do em- naJustiça e deseja qu e a alegapresário Paulo Silva, o Spor- da investigação anunciada
ting escreveu: "Não deixa de pelo Ministério Público seja
ser espantosa a quantidade de célere e que vá até às últimas
agentes e empresários, que consequências", estando "disnão conhecemos, que se atre- ponível para colaborar em tovem afalarem público sobre o das as diligências que se enSporting. Em relação a esses tendam necessárias".
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"Ninguém me vai
desviar do rumo"

•

O teamman.ager negou

"Já falei com o
homem. Dei-lhe a
entender que se o
ABC ganhasse ao
Porto eu dava-lhe
um prémio. Um
prémio agradável"
Pauloffiva
Alegado corruptor

"Logo lhe [a Paulo
Silva] dizemos.
Deixe analisar
com o André"
Gol
Funcionário do Sporting

"Deu m... o
andebol. Fomos
muita roubados.
Aquilo não é estar
connosco. Quando
[Paulo Silva] não
fala mais vale
dizer"
AndréGeraldes
Team Manager do Sporting

"O FC Porto vai aguardar serenamente que a Justiça
funcione, aclarando os factos", fez saber a SAD portista, em comunicado, através do site oficial. "FC Porto
recorda que teceu duras críticas às arbitragens de
alguns jogos e num deles, contra o Benfica, entregou
um protesto formal para que fosse repetido na sequência de graves erros de facto, o que contribuiu para que
fôssemos afastados da luta pelo título e da participação
na Liga dos Campeões", sublinhou o clube, frisando:
"Tal como o Sporting refere, também o FC Porto luta e
continuará a lutar pela transparência, com uma única
diferença: não nos arrogamos ao título de 'único',
muito menos de 'único clube que genuinamente'
pretende que todas as competições sejam limpas." No
Porto Canal, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, defendeu: "Se isto aconteceu, não vejo
alternativa que não seja castigar o Sporting, retirar-lhe
o título e, eventualmente, atribuí-lo ao FC Porto, se for
esse o caso. (...) O Sporting no andebol não é diferente
do Benfica no futebol."

Pág: 9

ANDRÉ GERALDES Dirigente leonino diz-se disponível
para ajudar no apuramento de responsabilidades

o TITULO

FC Porto 'luta pela transparência"

Meio: Imprensa

"Vou-lhe mandar
um beijo na boca
quando o vir. Está
tudo contente"
GonçaloRocirigues
Funcionário do Sporting

"Tenho que ir a
Lisboa. O chefe
pediu para ir lá ter
com ele, deve ser
para me dar aquilo
para eu depois te
dar. Depois ligo-te"
~Gonçalves
Empresário/Intermediário

envolvimento na tentativa
de corrupção. Gonçalo
Rodrigues, responsável
pelo Gabinete de Apoio ao
Atleta, autossuspendeu-se
e vai ser investigado pelo
clube leonino
sim Os dois funcionários do
Sporting ligados a este caso de
corrupção, André Geraldes e
Gonçalo Rodrigues, dizem
estar de consciência tranquila
e negam qualquer tentativa
de viciar resultados dejogos de
andebol na temporada
2016/17. No momento dos factos relatados pela investigação, André Geraldes, agora
team manager do futebol leonino, era o Oficial de Ligação
aos Adeptos e responsável
pelo Gabinete de Apoio aos
jogadores; já Gonçalo Rodrigues, que ontem se autossuspendeu de funções e viu-lhe
ser instaurado um "processo
de inquérito" pelo clube, é o
responsável do atual Gabinete
deApoioaoAtleta e Modalidades Profissionais.
"Fui surpreendido por notícias caluniosas que envolvem
o meu nome. Estou de consciência absolutamente tranquila, confio plenamente na
minha equipa e estou focado
na tarefa de prepararo futebol
profissional do Sporting para
a final da Taça de Portugal e
para a próxima época. Nada
nem ninguém me vai desviar
do rumo traçado. Nada tenho
a esconder e estou inteira-

André Geraldes está a preparar a final da Taça

"Surpreendido por
notárias caluniosas
e disponível para

colaborar em caso

ao qual sou alheio"
AndréGeraldes
Team Manager do Sporting

mente disponível para colaborar no apuramento de toda a
verdade de um caso, em relação ao qual sou completamente alheio", escreveu ontem
André Geraldes no Facebook.
A O JOGO, fonte do Sporting
disse que "a administração
chamou o funcionário Gonçalo Rodrigues e decidiu abrirum
processo de inquérito", tendo
este respondido que está "de
consciência tranquila".

"Um golo e uma falta grave"
Ricardo Costa,
treinador do FC
Porto em 2016/17,
lembrou o jogo que
o tirou da liderança
soo O alegado esquema de
corrupçãomontadopeloSporting no andebol, relativo à
época passada, fez Ricardo
Costa, que à data orientava o
FC Porto, recuar no tempo,
levando-o a comentar: "Tem
que se investigar. Cabe àJustiça provar se é verdade e, a ser

verdade, obviamente, é um
momento negro para a história do andebol. Temos de esperar que aJustiça esclareça."
Recordando a última temporada e o protesto do FC Porto
ao jogo da Luz com o Benfica,
que terminou com a derrota
dos dragões e a chegada do
Sporting ao topo a uma jornada do fim do campeonato, Ricardo Costa, atualmente no
comando técnico do FC Gaia,
referiu: "Houve um protesto.
São dois lances: um golo mal
anulado e uma falta grave de

umjogadordo Benfica.Acabámos por perder por um golo."
Questionado sobre a arbitragem noutros encontros da
época 2016/17, Ricardo Costa
traçou uma comparação e acabou por deixar um apelo: "O
FC Porto não perdeu nenhum
jogo durante a fase regular e,
curiosamente, não sei, mas
houve bastante diferença entre essa fase regular e a fase final, que era a etapa decisiva,
mas não me quero alongar
muito mais. Vamos dartempo
àjustiça."

Página 51

ID: 74999697

TALA

16-05-2018

O PLACARD LEVA AS APOSTAS
ATE À FINAI. DA TAÇA DE PORTUGAL

?LU:AU

QUARTA-FEIRA 16 MAIO 2018

Diretor José Manuel Rlbe1ro
Diretor adjunto JorgeMala

Ano 34, n.°84
1.00€ IVA Inc.

Meio: Imprensa

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 25,50 x 30,00 cm²

Âmbito: Desporto e Veículos

Corte: 7 de 7

NO DIA

20 MAIO
VISITE O ESPAÇO

PLACARD
www.ojogo.pt

O facebook.com/diariodesportivo.ojogo
O twitter.com/ojogo

SPORTING

OGO

TERROR
Cinquenta indivíduos encapuzados invadiram centro de
treinos e agrediram jogadores e técnicos Houve murros,
bofetadas, cabeçadas e tochas acesas no balneário Policia
já deteve 23 suspeitos _ Jesus foi atacado e colocou policia à
porta de casa Bas Dost suturado na cabeça e ferido nas
pernas Bruno de Carvalho entrou em Alcochete e jogadores
saíram Presidente garante que a equipa vai ao Jamor
Boicote dos jogadores continua em aberto _ Órgãos Sociais
decidem futuro na 2.a feira Corrupção: alegada compra de
jogos pode custar título de campeão 2016/17 no andebol p2-9
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? Vídeo: O filme do dia: esquema de corrupção no andebol envolve o Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jogo Online (O)

Data Publicação:

16/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f135605a

2018-05-15 23:30
O alegado esquema de corrupção no andebol envolvia "a compra de equipas de arbitragem, quer para
o Sporting ganhar, quer para o FC Porto, com o qual disputaram o campeonato até ao fim, perder.
Abrangeu a época de 2016/17, ganha pelo Sporting. O Ministério Público está a investigar um alegado
esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas de arbitragem no andebol e que envolve
o Sporting, confirmou a Procuradoria-Geral da República. A PGR confirma a existência de "um
inquérito relacionado com a matéria" e dirigido pelo Ministério Público do Departamento de
Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.
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Policia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting

Tipo Meio:

Internet
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Jogo Online (O)

Data Publicação:
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8935e98e

2018-05-16 09:08
Jornal Correio da Manhã avança com buscas na SAD do Sporting no âmbito do alegado esquema de
corrupção no campeonato de andebol da passada temporada. EM ATUALIAZAÇÃO
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Agenda
Andebol- ~sio Nacional (2.. Fase) - Grupo A- F. C Porto-Benfica (20.30), ABC-Madern SAD (21),
Avanca-Sportrng (21). Grupo 6 - Aro Andebol-Faie (21). Maka/Ismal-Aguas Santas (26, 5. Bernardo-Belenenses (21,30).

Futebol Fendedno - Torneio de Desenvolvimento da UEFA (Sub-16) - Ponugal-Belgica (10.45 - Estado

Cidade Barcelos). Sulca-EUA (15 - Estado Moreno:ri d,i Coutada/Arcos de Vardevez).
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Investigação Alegado corruptor apresentou participação no Ministério Público. Garante ter comprado futebolistas e árbitros de andebol

Sporting denunciado
por corrupção no futebol
Chaves, Tondela, Aves e Estoril.
Serão estas as equipas a que pertencem atletas que Paulo Silva garantititer abordado, dando conta,
por WhatsApp, dessas diligências
ao outro intermediário.

Alexandre Panda e Óscar Queirós
justica@jn.pt

► Há jogadores da Liga de futebol
que poderão ter sido pagos para
facilitar vitórias do Sporting em
jogos da época passada e do início
deste campeonato. Os valores poderão ter atingido 12 500 euros. O
Ministério Público está a investigar suspeitas que partiram de
uma denúncia de um empresário
de futebol que garante ter corrompido árbitros de andebol e jogadores de futebol a mando do
clube de Alvaiade. O Sporting
nega qualquer esquema de corrupção (ler texto abaixo).
De acordo com informações recolhidas pelo IN, o empresário
Paulo Silva apresentou em março
uma participação formal no Departamento de Investigação e
Ação Penal do Ministério Público
do Porto, onde entregou telemóveis com mensagens áudio de
WhatsApp, uma aplicação que
permite trocar comunicações encriptadas. As mensagens, gravadas e guardadas pelo denunciante, envolvem um outro empresário, que Paulo Silva garantiu estar
ligado ao Sporting.
Nas mensagens escritas (também através de WhatsApp) constam instruções de pagamentos, de
encontros com árbitros e com jogadores de futebol. Outras trocas
de mensagens envolvem Gonçalo
Rodrigues, do Gabinete de Apoio
ao Atleta e Modalidades Profissionais do Sporting, que ontem suspendeu as suas funções no clube.

Jogador nega corrupção
O IN contactou ontem um dos jogadores referidos nas mensagens.
Negou ter participado num esquema de corrupção. "Não conheço
esse senhor [Paulo Silva], nunca
estive com ele, nem nunca entrei
em esquemas destes. Isso é pura
invenção", disse o atleta do Guimarães, que participou num encontro em que o Sporting venceu
por 5-0, a 19 de agosto passado.
Em relação ao campeonato de
andebol, o suposto "arrependido"
Paulo Silva assegurou ao Ministério Público que recebia 350 euros
por cada árbitro que conseguia
corromper. O clube de Alvaiade
também assumiria as despesas
com deslocações.
Um dos jogos em que garante
Atletas adversários do Sporting terão recebido instruções para "dar espaço ao Bas Dost", a fim de este poder marcar golos
ter comprado a equipa de arbitragem foi o Benfica-F. C. Porto do
O outro empresário e o elePaulo Silva entregou ao Minis- ano passado. Uma derrota dos
mento do Sporting serviriam de
tério Público mensagens em que azuis e brancos beneficiava os
tampão entre o corruptor e André Ministério Público
comenta com os dois interlocuto- leões na luta pelo título. Diz que
Geraldes, atual vice-presidente de
res o comportamento dos jogado- no final do encontro terão sido
está
na
posse
de
Alvaiade, que nega qualquer esres de futebol, alegadamente pagos três mil euros à dupla de
quema de corrupção (ler texto em trocas de mensagens
comprados. As instruções dadas arbitragem, em Braga. Assegurou
baixo). De acordo com Paulo Silaos atletas por Paulo Silva seriam ainda ter oferecido dois mil euros
de
WhatsApp
va, este dirigente seria a cabeça do
no sentido de darem "espaço ao a um dos árbitros que apitaram a
esquema de corrupção que terá
Bas Dost", para que este pudesse partida entre Sporting-F. C. Porpermitido aos leões serem cammarcar golos.
to. O árbitro terá aceitado a propeões de andebol na época passaAo que apurámos, estarão a ser posta mas, como o Sporting perda, além de várias vitórias em joinvestigados jogos do Sporting deu a partida, o dinheiro não foi
gos de futebol.
frente ao Guimarães, Feirense, entregue. •

Clube nega batota e afirma
que objetivo é denegrir imagem
REAÇÕES Na sequência de notí-

cias ontem vindas a público, sobre
o alegado esquema de corrupção
no desporto destinado a favorecer
o clube de Alvaiade, a Direção de
Bruno de Carvalho negou interferências na verdade desportiva. A
Federação de Andebol de Portugal anunciou que irá remeter as
suspeitas ao Ministério Público e
ao Conselho de Disciplina.
"Estamos perante o primeiro
capítulo de uma campanha, mais

uma, que visa exclusivamente denegrir a imagem da instituição
Sporting CP, a qual se estenderá,
já o sabemos, a todas as modalidades do clube", diz a nota de imprensa do Sporting, que repudia
as notícias, garantindo não se rever "em quaisquer práticas que
desvirtuem a verdade desportiva
ou que sejam ética, moral e socialmente censuráveis".
Na sua página pessoal de Facebook, André Geraldes, denuncia-

do como sendo o mentor do esquema de corrupção, diz estar de
consciência tranquila e confiar
plenamente na equipa que dirige.
"Estou focado na tarefa de preparar o futebol profissional do
Sporting Clube de Portugal para a
final da Taça e para a próxima época. Nada nem ninguém me vai
desviar do rumo traçado", lê-se na
mensagem.
Ainda do lado do Sporting,
Gonçalo Rodrigues, funcionário

André Geraldes desmente
esquema de corrupção

que terá trocado mensagens com
o arrependido Paulo Silva, reuniu
ontem com a Direção do clube. O
coordenador do Gabinete de
Apoio ao Atleta e Modalidades
Profissionais nega ilegalidades. O
funcionário do Sporting pediu a
suspensão de funções, enquanto
o processo decorrer.
Já o F. C. Porto, que será o grande prejudicado do alegado esquema de corrupção, do que ao andebol diz respeito, recordou, em
comunicado, ter tecido "duras
críticas às arbitragens de alguns
jogos e num deles, contra o SL
Benfica", tendo entregue um protesto formal para que "fosse repetido na sequência de graves erros
de facto". ALEXANDRE PANDA E LUiS MOTA
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Campeãs nacionais de andebol feminino recebidas na Quinta Vigia Patrícia Gaspar 07:43
Miguel Albuquerque garante que a Madeira vai continuar apoiar a prática e a formação desportiva,
nomeadamente com a requalificação das infraestruturas desportivas.
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu esta segunda-feira, na Quinta Vigia,
as campeãs nacionais da I Divisão de andebol feminino o 'Madeira Andebol SAD', altura em que
entregou uma placa comemorativa à equipa madeirense.
Considerando-se orgulhoso pelo "mérito excecional" das atletas, o chefe do Executivo madeirense
defendeu que a Região está a "colher os frutos" do investimento do Governo Regional no desporto.
Albuquerque garante que a Madeira vai continuar apoiar a prática e a formação desportiva,
nomeadamente com a requalificação das infraestruturas desportivas. Continuar a ler
2018-05-16 07:43:16+00:00
Patrícia Gaspar
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Foi num jogo surpreendente entre a AA Porto e a AA Viseu/Guarda que se ficou a conhecer o grande
vencedor do torneio nacional de Andebol de Seleções regionais de iniciados masculinos. Com lances de
grande qualidade de ambas as equipas o resultado final fixou-se em 39-26 com a vitória a sorrir à AA
Porto.
"É absolutamente surpreendente a qualidade que estes jovens jogadores imprimem nestes jogos"
disse o Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, um dos anfitriões
desta prova desportiva, e presente no jogo que decidiu o vencedor do torneio. "Estas seleções
apresentam jogadores de alto nível, com uma formação notável no andebol e que aspiram,
certamente, a voos mais altos, tal a garra e o empenho demonstrados em cada jogo disputado. O
andebol é de facto, e hoje ficou bem evidente, um desporto apaixonante para jogadores e adeptos". O
autarca mostrou-se orgulhoso pela presença de 5 jogadores do Beca na AA Braga, que ficou em 3º
lugar na prova. " É muito bom ver os nossos atletas do Beca a jogar em casa e a demonstrar muita
qualidade e profissionalismo na representação da AA Braga. Se continuarem a trabalhar como têm
feito, certamente que os excelentes resultados surgirão naturalmente".
O torneio contou as bancadas do Gimnodesportivo da EB 2,3/S ao rubro para apoiar as diferentes
seleções regionais. Já na fase final do torneio e mediante os resultados anteriores, a disputar o 5º e 6º
lugar esteve a AA Algarve contra a AA Aveiro com a seleção do Algarve a sair vencedora do jogo por
33-36. A Associação de Andebol de Braga jogou contra a Associação de Andebol de Lisboa e, a jogar
em casa, não dececionou os adeptos tendo vencido o jogo por 34-26, conseguindo o terceiro lugar do
pódio.
A final foi então disputada entre a AA Porto e a AA Viseu/Guarda com a Seleção do Porto a demonstrar
grande eficácia em campo tendo vencido com um surpreendente resultado de 39-26.
Terminado cada jogo, as seleções foram brindadas pelos prémios inerentes a cada lugar, entregues
por várias individualidades que marcaram presença na fase final do torneio Nacional de seleções
Regionais de Iniciados Masculinos, realizada em Celorico de Basto.
No final do Torneio o Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto entregou também uma
recordação de reconhecimento, pelo apoio prestado ao desenvolvimento do Andebol em Celorico de
Basto, à Federação Portuguesa de Andebol, à Associação de Andebol de Braga e ao BECA (que
contribuiu com 5 atletas para a Seleção de Braga).
Partilhar isto:
16 de Maio de 2018
Redacção
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MÁRIO CRUZ/LUSA

Paulo Curado

D

epois da guerra de palavras,
a crise do Sporting descambou para a violência física.
Um grupo de dezenas de
adeptos com os rostos cobertos — alguns com símbolos das claques “leoninas” visíveis — irrompeu ontem à tarde pela Academia
de Alcochete, sem qualquer oposição,
atacando jogadores e equipa técnica
e vandalizando o balneário, antes de
abandonar as instalações desportivas.
A GNR foi chamada ao local e conseguiu identiﬁcar 40 dos atacantes
(detendo 21) e a Procuradoria-Geral
da República já iniciou uma investigação ao incidente. Alguns futebolistas
foram agredidos, nomeadamente Bas
Dost, que sofreu um golpe na cabeça,
que o impedirá de alinhar no ﬁnal da
Taça de Portugal. Mas o plantel “leonino” estava a ponderar não jogar no
Jamor no domingo, por motivos de
segurança, estudando paralelamente
uma eventual rescisão colectiva dos
seus contratos, alegando justa causa.
A equipa técnica foi igualmente visada pelos agressores (assim como
alguns funcionários que trabalham
na Academia), com o adjunto Mário
Monteiro a sofrer também ferimentos, (provavelmente provocados por
uma tocha). O próprio Jorge Jesus foi
vítima de uma tentativa de agressão,
ao que o PÚBLICO conseguiu apurar.
Num curto comunicado, a direcção
do Sporting lamentou e repudiou “de
forma veemente” os actos de violência, garantindo que serão tomadas
“todas as diligências” para apurar responsabilidades: “Não podemos de forma alguma pactuar com actos de vandalismo e agressão a atletas, treinadores e staﬀ do futebol proﬁssional.”
Bruno de Carvalho deslocou-se à
Academia ao ﬁnal da tarde para acompanhar a situação, mas alguns dos jogadores recusaram-se a falar com o
presidente sportinguista. Ao ﬁnal da
tarde, os futebolistas foram abandonando as instalações de Alcochete nos
seus carros, escoltados pela polícia.
Mais tarde, o dirigente voltou a lamentar o sucedido, garantindo que
a equipa estará presente no Estádio
Nacional para disputar a ﬁnal da Taça. “Muita gente não queria mas claro
que vamos estar no Jamor. Os jogadores estão tristes com o que aconteceu mas querem jogar”, avançou,
declinando qualquer responsabilida-

Terror em Alcochete
ameaça Taça e abre
a porta a rescisões
A crise sportinguista levou a crispação no futebol português a um novo e inédito
patamar. O insólito de vários episódios tem espantado os adeptos. O último episódio
deixou vários jogadores feridos
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21

Um grupo de
adeptos de cara
tapada entrou
na Academia
de Alcochete e
agrediu jogadores
(Bas Dost com
feridas na cabeça),
treinadores e staff

de pelos incidentes. “Isto não é um
caso desportivo, é um caso de justiça.
É mais um dia triste no futebol português. Felizmente a polícia actuou
rapidamente e bem.” Paralelamente,
Marta Soares, presidente da Assembleia Geral, anunciava que vai convocar na próxima segunda-feira todos
os órgãos sociais do clube para uma
reunião onde será analisada a crise.

A festa do futebol
Horas antes, também o Governo
reagira à “invasão” da Academia,
repudiando os actos de violência.
“Estamos a poucos dias da ﬁnal da
Taça de Portugal e o Governo está,
juntamente com a Federação Portuguesa de Futebol, a criar todas as
condições para que se viva a festa do
futebol, do desporto, o convívio das
famílias e dos verdadeiros adeptos do
futebol e do desporto”, sublinhou o
secretário de Estado da Juventude e
do Desporto, João Paulo Ribeiro.
Ao seu lado, a secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, sintetizou o
trabalho das forças de segurança
enviadas para a Academia e para as
suas imediações. “Houve a apreensão de viaturas e objectos de agressão, juntámos forças de segurança
para tomarem conta da ocorrência
e darem a resposta adequada. Continuamos a trabalhar no sentido de
esclarecer esta situação e que não
voltem a acontecer” casos destes.
O clima de crispação no futebol
português não é uma novidade,
nem os casos pontuais de violência,
mas a recente crise sportinguista
atingiu um novo e inédito patamar.
Tudo começou após a derrota em
Madrid, frente ao Atlético, na primeira mão dos quartos-de-ﬁnal da
Liga Europa, a 5 de Abril, quando
Bruno de Carvalho criticou publicamente os jogadores, através do Facebook, apontando o dedo à prestação individual de alguns atletas.
Em reacção, o plantel reagiu praticamente em bloco (salvo excepções
pontuais), acusando-o de falta de solidariedade quando a equipa mais necessitava. Uma posição tomada através do Instagram que levou o líder
“leonino” a ameaçar com uma suspensão colectiva aos que partilharam
a publicação, acabando por recuar
mais tarde. Seguiu-se um período de
tréguas, enquanto a equipa somava
seis triunfos consecutivos, ﬁcando a
depender de si própria para alcan-

O número de indivíduos detidos
pelas forças policiais após
as agressões em Alcochete e
confirmado pelas autoridades
às 20h55

Falta jurisprudência
mas há fundamento
para justa causa

L

uís Cassiano Neves,
especialista em Direito
Desportivo, explicou
ao PÚBLICO que
consequências podem
advir para o Sporting como
consequência das agressões
a jogadores e elementos da
equipa técnica no centro
de estágio do clube, em
Alcochete. De acordo
com este jurista, “para um
trabalhador invocar justa causa
de forma a rescindir a ligação
contratual com a entidade
empregadora tem de haver
um facto suficientemente
grave que torne praticamente
impossível a relação laboral e,
para além disso, que este facto
seja imputado, neste caso, à
entidade empregadora”. Ora,
acrescenta, no caso concreto
destas agressões, “trata-se de
uma situação grave, existindo
fundamento para que os
jogadores temam pela sua
segurança física e pela falta de
condições para desenvolverem
a sua prática profissional”.
Isto não significa que, caso
os jogadores avançem para
os tribunais lhes seja dada
razão. Dependerá sempre da
avaliação feita pelo juiz dado
que, segundo diz, “não existe
jurisprudência” em relação
a casos deste género. “No
futebol, não tenho memória de
um jogador ter alegado justa
causa para rescisão contratual
alegando falta de condições
de segurança”, acrescentou.
Já no que diz respeito à recusa
dos jogadores de se treinarem
nos próximos dias, ela pode ser
mais difícil de sustentar. “Caso
o clube demonstrar que foram
tomadas providências de
forma a assegurar condições
de segurança — reforço na
segurança privada, reforço
policial, alteração do local de
treino — esvazia-se a razão dos
jogadores em recusarem-se a
treinar.” J.M.M.

Jesus está pronto para tudo, até
para um ano sabático no Sporting
Paulo Curado
À espera de processo
disciplinar, tem mais uma
época de contrato e não
tenciona procurar clube

J

orge Jesus está decidido a
cumprir integralmente o seu
contrato com o Sporting, que
cessa no final da próxima
temporada. Mesmo que
isso implique que tenha de
passar um ano sabático, caso a SAD
(Sociedade Anónima Desportiva)
opte pela sua substituição.
Na eventualidade de não serem
encontrados motivos para um despedimento por justa causa da actual
equipa técnica, os responsáveis “leoninos” terão de despender perto
de 12 milhões de euros brutos em
salários. Enquanto decide o que fazer, a administração liderada por
Bruno de Carvalho conﬁrmou ontem que Jesus estará no banco
a orientar a equipa na ﬁnal da
Taça de Portugal no próximo
domingo. Pelo menos, era
este o cenário antes
dos acontecimentos
de ontem, em Alcochete.
Jorge Jesus e
os seus adjuntos
(Miguel Quaresma, Raúl José e
Mário Monteiro)
saíram da reunião de segundafeira com Bruno
de Carvalho com
a sensação de terem
sido despedidos. Segundo o PÚBLICO apurou junto de uma fonte
próxima do treinador,
o presidente dos “leões”
(que estava acompanhado
pelos administradores da
SAD Carlos Vieira e Guilherme Pinheiro) comunicou-lhe
que a relação laboral com o

clube teria chegado ao ﬁm e que tudo iria terminar ali, deixando no ar
a hipótese de o técnico ser suspenso
imediatamente.
Tal não se viria a conﬁrmar, com o
próprio Bruno de Carvalho a garantir horas depois que não havia ninguém suspenso. Já ontem, ao início
da tarde, a SAD conﬁrmou, através
da rede social Twitter, que os actuais
treinadores vão orientar a equipa e
estarão no banco do Estádio Nacional, na ﬁnal da Taça.
Uma trégua até ao último jogo da
temporada, que adiaria para a próxima semana novos desenvolvimentos
neste braço-de-ferro entre presidente e treinador. Entretanto, Jesus irá
continuar a aguardar pela nota de
culpa e pelo processo disciplinar que
lhe deveria ser instaurado pela SAD,
com vista ao seu despedimento por
justa causa.
Ainda antes de ter conhecimento
da comunicação da SAD, o técnico,
de 63 anos, apresentou-se
ontem com os seus adjuntos
na Academia de Alcochete, onde chegou à hora
de almoço sem ser
barrado à entrada. Seguiu-se o
enorme susto a
meio da tarde,
quando as instalações foram invadidas por algumas
dezenas de adeptos
e jogadores e equipa
técnica agredidos.
(Ver outro texto).
Em termos formais,
o Sporting não pode
anunciar que o treinador está despedido, já que seria uma
inversão dos termos
do próprio processo
disciplinar. Teoricamente, só após a conclusão deste processo,
depois de recolhidas as
provas e ouvidas as testemunhas, é que o relator
poderá decidir se há ma-

téria para uma demissão unilateral
ou se o assunto merece apenas uma
repreensão, multa ou até que não
justifica qualquer procedimento
disciplinar.
Qualquer nota de culpa terá de
ser entregue ao técnico num prazo
de 30 a 60 dias. Já uma suspensão
poderá ter efeitos imediatos, após
o acusado ser notiﬁcado de que lhe
foi instaurado um processo disciplinar. O que poderá vir a acontecer na
próxima semana, se a SAD mantiver
aquilo que transmitiu verbalmente a
Jorge Jesus.
Parte do plantel entra de férias depois da partida da Taça de Portugal
(alguns jogadores seguirão depois
para uma digressão na China), mas
a equipa técnica continuará a trabalhar para a preparação da próxima
temporada até ao ﬁnal deste mês.
Certo é que o treinador está decidido a não abandonar o Sporting até
ao ﬁnal do seu contrato.
Ao contrário de Marco Silva, seu
antecessor no banco “leonino”, que
também foi alvo de um processo disciplinar de Bruno de Carvalho para
um despedimento por justa causa,
acabando por chegar a acordo para
rescindir e ir treinar o Olympiacos da
Grécia, Jorge Jesus não está interessado em sair para nenhum outro clube.
O treinador, que tem um salário de
7,9 milhões de euros brutos por temporada, está inclusivamente na disposição de cumprir um ano sabático
para apostar na sua formação. E caso
não haja acordo entre as partes para uma rescisão amigável, os “leões”
teriam de continuar a pagar os salários a Jorge Jesus e aos seus adjuntos
(ao ritmo de cerca de um milhão de
euros mensais) ou avançar mesmo
para um despedimento unilateral.
Nesse caso, o treinador recorria para os tribunais. Estes, no caso de lhe
ser dada razão, poderão impugnar
um despedimento por justa causa e
estabelecer uma indemnização.
Seja como for, o processo está longe de ﬁcar encerrado nos próximos
dias ou semanas, independentemente dos próximos desenvolvimentos.
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çar o segundo lugar do campeonato e a hipótese de poder alcançar os
milhões da Chmapions na próxima
época. Um objectivo que fracassou na
última jornada, com o desaire frente
ao Marítimo, entregando o vice-campeonato ao rival Benﬁca.
Mais uma vez Bruno de Carvalho
reagiu a quente à frustração, convocando jogadores e equipa técnica para reuniões de emergência na
segunda-feira. Aqui terá ﬁcado selado
o destino de Jorge Jesus, apesar do
presidente ter garantido que o treinador não está suspenso, contrariando
as notícias divulgadas pelos media. Os
adeptos assistiram a tudo sem esconder espanto pelo insólito da situação.
Numa primeira fase, logo após a dura
troca de palavras, no rescaldo do jogo
de Madrid, colocaram-se ao lado da
equipa. Aconteceu três dias depois,
quando apuparam Bruno de Carvalho
enquanto este assistia no banco de
Alvalade à vitória frente ao P. Ferreira. O dirigente foi à sala de imprensa
criticar os insatisfeitos, provocando
a indignação de muitos notáveis, que
pediram a sua demissão imediata.

Uma paz curta
Seguiu-se um novo período de acalmia, que coincidiu com uma rara fase de maior recato do presidente, a
pedido de alguns dos seus apoiantes.
Abandonou o Facebook e remeteu-se
ao silêncio. Regressou ao banco para
festejar o triunfo frente ao FC Porto
que colocou o Sporting na ﬁnal da
Taça. As expectativas de paz duraram
pouco. A derrota na Madeira, no domingo, também virou o foco da fúria
dos adeptos, que passaram a ter como
alvo os jogadores e o treinador. A tensão começou a sentir-se logo após o
apito ﬁnal da partida com o Marítimo
e estendeu-se à chegada da comitiva
a Alvalade. Bruno de Carvalho não
viajou com o grupo e foi poupado.
Um dia depois convocou atletas
e treinadores, com quem manteve
reuniões tensas. No ﬁnal, admitiu
publicamente que o desaire teve
consequências muito nefastas: “Feznos perder bastantes milhões que já
estavam contabilizados para a próxima época.” Ontem, os adeptos mais
radicais manifestaram a sua frustração de maneira mais contundente.
Horas depois, outros juntaram-se em
Alvalade para condenar a violência e
apoiar a equipa.

As agressões
a jogadores do
Sporting em
Alcochete foram
notícia um pouco
por todo o mundo
na imprensa
desportiva

O QUE ELES DIZEM

Há um repúdio veemente
para com actos de
violência, vandalismo
criminosos como
os que ocorreram esta
tarde. Quero mostrar
solidariedade para
jogadores, técnicos
e quem foi agredido
João Paulo Rebelo
Secretário de Estado
da Juventude e do Desporto

Não há mais nenhuma
condição para a direcção
de Bruno de Carvalho se
manter funções. Nunca
vi isto nem na América
Latina. Não sei como
vamos ter condições
para jogar a final da
Taça. Há probabilidades
razoáveis de jogadores e
treinadores avançarem
para justa causa. O
Sporting tem obrigações
a vencer e o pagamento
tem de ser, no mínimo,
reestruturado
José Maria Ricciardi
Ex-presidente do Conselho
Fiscal do Sporting

A FPF espera que as
autoridades públicas não
olhem a recursos para
levar perante a justiça
os responsáveis por
actos criminosos que
não podem deixar de ser
punidos
Comunicado da FPF

pcurado@publico.pt

“Leões” investigam funcionário
suspeito de corrupção no andebol
MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Jorge Miguel Matias
Um intermediário terá
comprado equipas de
arbitragem de modo a
beneficiar o Sporting sob as
ordens de André Geraldes

A

notícia acabou por passar
para segundo plano após
os acontecimentos da
tarde de ontem, o que é
bem o reﬂexo do caos que,
por estes dias, se vive no
Sporting, mas ela foi conﬁrmada
ao PÚBLICO pela ProcuradoriaGeral da República (PGR) — o
Departamento de Investigação
e Acção Penal (DIAP) do Porto e
a Directoria do Norte da Polícia
Judiciária estão a investigar “há mais
de um mês” uma denúncia segundo
a qual o Sporting teria, através de
intermediários, um sistema de
corrupção para, alegadamente
beneﬁciar os “leões” e prejudicar
o FC Porto, clube contra o qual
os sportinguistas disputaram o
campeonato até ao ﬁm, acabando
por vencer, conquistando um título
de campeão que lhe fugia há 16
anos.
A notícia, avançada pelo Correio da
Manhã (CM), citava Paulo Silva, um
dos supostos intermediários e que
assumiu ter comprado árbitros em
partidas dos rivais, como o BenﬁcaFC Porto. Nesse jogo, Paulo Silva
convenceu a equipa de arbitragem
a beneﬁciar o Benﬁca, de modo a
isolar o Sporting no primeiro lugar.
Um dos árbitros da dupla do encontro entre o Benﬁca e o FC Porto terá
recebido 2000 euros para favorecer
o clube da Luz.
No rescaldo do jogo, os “dragões”
chegaram mesmo a contestar os erros de arbitragem junto da Federação Nacional de Andebol, que indeferiu o protesto por considerar que
não existiram fundamentos, conﬁrmando a vitória do Benﬁca.
O Sporting terá pago para que o

Sporting na festa do título da epóca passada
Benﬁca ganhasse ao FC Porto mas
também para que perdesse, no jogo
do título disputado a 31 de Maio,
que os “leões” ganharam por 25-23.
Nas mensagens divulgadas pelo CM,
Silva diz ter oferecido 1500 euros
aos árbitros: “Já tratei da situação.
Disse-lhes que se ganharmos doulhes um brindezinho, falei-lhes
no valor, claro, 1,5. E disse-lhes,
pá, pronto ‘Queremos muito ser
campeões. Se as coisas estiverem
complicadas, eh pá, têm de dar aí
uma mãozinha’. Ele garantiu-me
que não nos vai prejudicar. E ﬁcou
assim a conversa”.
As conversas de Paulo Silva foram sempre com um intermediário,
João Gonçalo Rodrigues, coordenador do gabinete de apoio ao atleta
e às modalidades proﬁssionais do
clube e através do qual seria feita
a ligação a André Geraldes, antigo
director de modalidades e actual braço direito do presidente do
clube.
Num primeiro momento, o Sporting reagiu em comunicado, qualiﬁcando a informação como “o primeiro capítulo de uma campanha”
destinada a “denegrir a imagem” do
clube. Ao mesmo tempo, o clube
aﬁrmou estar “obviamente disponível para colaborar em todas as

diligências que se entendam necessárias”, depositando conﬁança “na
justiça e no Estado de Direito”.
No entanto, mais tarde, o Sporting
abriu um processo de inquérito ao
funcionário. À agência Lusa, fonte
oﬁcial do clube disse que a “a administração chamou o funcionário
Gonçalo Rodrigues e decidiu abrir
um processo de inquérito para
apurar qual o seu envolvimento”
no caso. Na sequência disso, Gonçalo Rodrigues auto-suspendeu-se de
funções enquanto durar o processo
de inquérito”.
Quanto a André Geraldes, utilizou
o Facebook para negar o seu envolvimento no caso. “Hoje [ontem]
fui surpreendido por notícias caluniosas que envolvem o meu nome. Estou de consciência absolutamente tranquila”, começou por
dizer o actual director de futebol do
Sporting. “Nada tenho a esconder e
estou inteiramente disponível para
colaborar no apuramento de toda
a verdade”, terminou.
Em comunicado, a Federação Portuguesa de Andebol (FPA) informou
que a direcção participará o caso ao
Conselho de Disciplina da Federação. com Mariana Oliveira
jmatias@publico.pt
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Tom Wolfe
Morreu
o grande
provocador
das letras norte-americanas

Moçambique
Renamo “não tem pressa”
em preencher o vazio
deixado por Dhlakama

Cultura, 31
Cult

Ciência, 27

Mundo, 24

Agricultura
Biopesticidas vão ter
centro de investigação
no Alentejo

BRUNO SIMÕES CASTANHEIRA

Portugal
na CEE quase
desaparece
do ensino
da História
Novas “aprendizagens essenciais” colocadas em
consulta pública pelo Governo deixam professores
do básico com orientações mais vagas sobre o que
cada aluno deve aprender. Sociedade Portuguesa de
Matemática fala em “catástrofe absoluta” Sociedade, 12/13

Trabalhadores a contrato
nos hospitais vão poder
progredir na carreira
Trabalhadores dos hospitais EPE poderão progredir
logo que os acordos colectivos assinados entre
Governo, CGTP e UGT sejam publicados Economia, 22

Lone Star dá nota
positiva e reconduz
uz
o
António Ramalho
no Novo Banco

Fogos Governo
cede nas multas
para garantir
meios aéreos

Fundo de investimento
norte-americano podia ter
dispensado comissão executivaa
até Abril sem custos p20

MAI cedeu às empresas que
acusou de cartelização nas
penalidades e no tipo de
helicópteros que aceita p8/9

Sporting
Agressões
em Alcochete
ameaçam final
da Taça de Portugal
Bruno de Carvalho garante
que equipa estará no
Jamor
Jogadores ponderam
rescindir unilateralmente
Destaque, 2 a 4
ISNN-0872-1548

52468a16-6218-4d88-baf9-efc702714606
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SIIORTING ARRISCA
PERDER TÍTULO E
L

DESCER
DE DIVISÃO
Leões na mira do Ministério
Público e da Federação após
empresário Paulo Silva revelar
corrupção de árbitros
voz através da aplicação
que o Sporting vencia o Benfica a
Whatsapp, denuncia um esquema RECORD TENTOU FALAR COM
31de maio de 2017, no jogo que deu
ISM O Sporting, que se sagrou bi- sem precedentes, viciando o cam- JOÃO GONÇALVES E GONÇALO
o título - os leões ganharam 25-23.
campeão de andebol recente- peonato 2016 /17.
Mas a pressão sobre os árbitros
RODRIGUES, MAS OS AGENTES
mente, arrisca-se a perder o título
O principal implicado é Paulo NÃO ATENDERAM A SCIUCITAÇÃO não se ficou por aqui. Segundo o
conquistado na época transata ou Silva, que, em declarações àquele
empresário, também houve tenmesmo descer de divisão.
diário, assume-se autor de cortativa de subornar um árbitro clo
Noticias publicadas ontempelo rupção ativa. Por exemplo, reveEm conversas com João Gonça- Águas Santas-Sporting, sem su`Correio da Manhã' comprome- lou ter comprado, por 2.000 eu- lo, Paulo Silva, que se diz sportin- cesso. Os jogos ABC-FC Porto, FC
tem agentes ligados aos leões que, ros, os árbitros do decisivo Benfi- guista e confessou que fez tudo Porto - Sporting e a final da Taça de
alegadamente, corromperam ár- ca-FC Porto, de 20 de maio de aquilo para ajudar o seu clube - re- Portugal, ABC-Sporting, também
bitros, estando o caso sob alçada 2017, que os encarnados vence- cebendo comissões de 350 euros estão sob investigação judicial.
do Ministério Público e da Federa- ram 28-27, resultado que deixou o -, revela tambémquepagou1.500
Paulo Silva, que jurou estar arção de Andebol de Portugal (FAP). Sporting na frente da tabela.
euros aos árbitros para garantir rependido do que fez, pede que
A sanção pode vira ser desporti va e/ ou mesmo civil, no caso dos
agentes - um ilícito desta ordem
CLÁSSICO DA POLÉMICA
pode ser condenado até cinco
anos de prisão -, perante os alega dos crimes praticados pelos empresários Paulo Silva (dedicava-se
à prospeção de jogadores de futeEfil O clássico entre o Benfica e o
bol) e João Gonçalves, com ligaFC Porto, de 20 maio, corresções a funcionários do Sporting,
pondente à 9' e penúltima jornacomo Gonçalo Rodrigues e André
da da fase final do Campeonato,
Geraldes, ambos do gabinete de
provocou muita polémica, com
apoio ao atleta - este último deos dragões a contestarem a arbisempenha agora funções de team
tragem, após derrota na Luz.
manager da equipa de futebol,
O FC Porto, que tinha estado
sendo o braço-direito do presi35 jornadas na frente da classifidente Bruno de Carvalho.
cação, apresentou um protesto,
A investigação do 'Correio da
contestando a escolha da dupla
Manhã', documentada com agraI
de arbitragem, Fernando Costa e
vação de trocas de mensagens de
CELEUMA. Rui Silva não aceitou decisão do árbitro Diogo Teixeira.
ALEXANDRE REIS

isso seja levado em linha de conta,
alegou também que as práticas ilícitas são crimes correntes e de vários clubes. "Cometivários crimes
pelo meu sportinguismo. Porque
isto é transversal a todas as modalidades, a todos os clubes. Teve de
ser assim para combater a fraude
que existia."
A relação de Paulo Silva como
Sporting acabou porque, segundo
explicou, a equipa de andebol dos
leões "é fabulosa" e não seria preciso maisajudas.

Dragões protestaram
Os dragões queriam a repetição do jogo, com Ricardo Costa,
técnico do FC Porto na altura, a
nomear erros grosseiros na partida, cujo resultado foi alegadamente comprado pelo Sporting:
"Houve uma falta injusta sobre
Matic, um golo mal anulado a
Alexis Borges e a não marcação
do livre de 7 metros e consequente vermelho aquando do
nosso contra-ataque. Vamos lutar até ao fim." o
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Alexandre Reis
Jornalista

Um murro
no estômago
A revelação sobre a alegada
corrupção de árbitros no andebol que implica os leões é um
murro no estômago na modalidade e nos adeptos do Sporting,
que esperaram16 anos para ver
oseu clube reconquistar a título nacional. Curioso é que a denúncia apareceu quando, de
um modo consensual, o nível
da arbitragem tem subido bastante, com várias duplas a afirmarem-se nas provas internacionais. As regras também têm
evoluído, de maneira a que a interpretação dos lances desta
modalidade tão complexa seja
mais objetiva. Ao contrário de
muita coisa que nunca veio a
lume nos anos go, por exemplo,
oandebol tem dado passos significativos para a sua credibilização. Cumpre agora às autoridades competentes averiguarem até às últimas consequências quem anda a estragara
desporto em Portugal, não respeitando as regras elementares
da decência ética.

PENÚLTIMA RONDA
JOÃO PINTO

"Árbitros
erram para
os dois lados"
rgi O lateral-es-

querdo do Madeira
SAD, João Pinto,
foi um dos jogadores a sagrar-se
campeão
pelo
Sporting na época
2016/17, .mas entretanto saiu de
Alvaiade e assinou pela equipa do
Funchal. O artilheiro manifestouse surpreendido com as revela Iões vindas a lume no 'Correio da
Manhã', pois garante que foi uma
temporada como outra qualquer.
"Não me apercebi de qualquer
irregularidade durante o campeonato, sendo uma época normal
como as outras. Também nunca
ouvi falar em subornos à arbitragem, embora haja sempre erros
dos árbitros, que afetam osdois lados. Este tipo de assunto é muito
mau para o andebol e, se for verdade, ainda pior", considerou
João Pinto, de 29 anos. o

Avanca recebe
bicampeão
U1 Já com a questão do título
definida, as duas jornadas que
restam cio Grupo A do Campeonato servem para pouco mais do
que para cumprir °calendário.
O Avanca recebe o bicampeão Sporting, enquanto o FC
Porto, ainda coma possibilidade matemática de chegar ao 2"
lugar, defronta o- Benfica no
Dragão Caixa.
No Funchal, o Madeira SAD
encontra o ABC. o
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DISPONÍVEL
PARA COLABORAR

RE
díjÁID ES

Team manager dos leões
diz-se de "consciência
tranquila" e fala em
"notícias caluniosas"
André Geraldes afirmou estar
"de consciência completamente
tranquila" após ter visto o seu
nome envolvido no alegado caso
de corrupção no andebol para favorecer os leões. "Hoje fui surpreendido por notícias caluniosas
que envolvem° meu nome. Estou
de consciência absolutamente
tranquila, confio plenamente na
minha equipa e estou focado na tarefa de preparar o futebol profissional do Sporting Clube de Portagalpara a final da Taça de Portugal
e para aproxima época", escreveu
na sua página de Facebook.
"Nada nem ninguém me vai
desviar do rumo traçado. Nada te-

CLUBE DE ALVAIADE QUEIXA-SE
DE "CAMPANHA QUE VISA
EXCLUSIVAMENTE DENEGRIR A
IMAGEM DA INSTITUIÇÃO"
nho a esconder e estou inteira-.
mente disponível para colaborar
no apuramento de toda a verdade
de um caso, em relação ao qual sou
completamente alheio", rematou
o homem que é acusado de ser o
coordenador do.alegado esquema
de corrupção.
O Sporting também emitiu um
comunicado ande aponta "uma
campanha que visa exclusivamente denegrir a imagem dainstituição
Sporting". "Não nos revemos em
qualquer prática que desvirtue a
verdade desportiva ougue seja éti-

SEM MEDO. André Geraldes garante nada ter a esconder

ca, moral e socialmente censurável", sublinhamos leões, garantindo que não irá ser criado "qualquer
`gabinete de crise', apesar de haver
uma intenção clara de nos confundirem com vouchers, emails e toupeiras", numa indireta ao Benfica.
O clube de Alvaiade garante
que "confia na Justiça e no Estado
de Direito e deseja que a alegada
investigação anunciada pelo Ministério Público seja célere e que
vá até às últimas consequências
no apuramento da verdade",
mostrando-se "obviamente disponível para colaborar em todas
as diligências que se entendam
necessárias". o

Visados juntos
após o almoço
A notícia do 'Correio da Manhã' sobre o alegado esquema de corrupção que viciou
o campeonato de andebol da
época passada levou dois
dos visados a reunirem de
urgência, divulgou a edição
online do diário. André Geraldes e o empresário João
Gonçalves- acusado de ser a
ponte de ligação a Paulo Silva-terão estado juntos a seguir ao almoço.

ALVO DE INQUÉRITO INTERNO

Gonçalo Rodrigues afasta-se

GRUPO A
9.' jornada
FC PORTO 20h30 BENFICA
AVANCA 21hoo SPORTING
ABC whoo MADEIRA
SAD

CLASSIFICAÇA0
P .1 V E D ChILS

°SPORTING 60 8 7 O 1 248-207
O9BENFICA
56 8 6 O 2 237-211
02KPORTO 52 8 3 2 3 226-214
02 ABC
47 8 3 1 4 204-217
43 8 2 1 5 193.221
02AVANCA
02MADEIRASAD38 8 1 O 7 190-228

Última jornada: 19 de maio
SPORTING-FC PORTO, BENFICA-ABC E MADEIRA SADAVANCA

fla A direção do Sporting
foi "apanhada de surpresa" com a notícia da investigação a eventual
corrupção no campeonato de andebol, segundo
explicou a Record fonte
oficial do clube. Por isso,
decidiu pedir explicações a Gonçalo Rodrigues, funcionário do
clube e ex-braço-direito de André Geraldes no gabinete de
apoio ao atleta, que, de acordo

com a reportagem divul- sim, o clube decidiu abrirumprogada ontem pelo 'Cor- cesso de inquérito para averiguar
reio da Manhã', manti- asmas responsabilidades.
Ao mesmo tempo, Gonçalo
nha contacto com os
empresários que fariam Rodrigues pediu suspensão de
depois os alegados paga- funções até que tudo seja esclarecido, alegando que não quer
mentos aos árbitros.
Amesmafonte do clube que o seu sportinguismo possa
explicou que o funcionário, quan- prejudicar a imagem do clube. O
do confrontado com os factos on- Sporting aceitou o pedido de
tem divulgados, disse estar de suspensão, pelo que o funcionáconsciência tranquila, garantindo rio está agora afastado do gabinada ter feito de errado. Ainda as- nete de apoio ao atleta. o
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REAÇÕES DOS RIVAIS

RICARDO COSTA DESPEDIDO DO DRAGÃO NO FINAL DA ÉPOCA 2016/17

"Uma página negra
para a modalidade"

"O andebol, em geral, é distinguido pela ética, os jogadores
respeitam-se e é um desporto
que prima pelo fair play"
RUI SILVA, PRESIDENTE DO ABC
"Espero que não seja verdade,
que seja apenas mais uma
guerra entre clubes que agora
atingiu as modalidades"
JOSÉ RAMOS,

PRESIDENTE DO BOA HORA
"Tudo o que envolve o desporto está inquinado e viciado.
Até o sistema de apostas desvirtua as competições. Que se
investigue, com coragem, até
às últimas consequências"

Treinador do FC Porto
em 2016/17, saiu depois
de perder o título e agora
clama por justiça

JOÃO FLORÊNCIO,

ALEXANDRE REIS E LUÍS MAGALHÃES

TREINADOR DO BELENENSES
R
O treinador Ricardo Costa,
que esta época cometeu a proeza
de levar o FC Gaia à final four da
Taça de Portugal (dias 26 e 27, em
Peso da Régua), sentiu-se bastan te injustiçado e prejudicado com a
derrota dos dragões no Pavilhão n"
2 da Luz, a 20 de maio de 2017,
quando era o técnico do FC Porto.
Instado a comentar a alegada
viciação desse jogo para beneficio
do Sporting, o antigo internacional português recordou ao nosso
jornal que a arbitragem desse
clássico teve erros muito grosseiros, levando o FC Porto a apresentar uma queixa à Federação, num
processo que adiou a homologa -

"FICÁMOS COM A SENSAÇÃO
DE VÁRIOS ERROS COMETIDOS
PELOS ÁRBITROS NESSE JOGO
DA LUZ", DISSE RICARDO COSTA

ção do campeonato: "O que sei a
respeita desse assunto é ciue no
jogo decisivo que jogámos com o
Benfica, na Luz, ficámos com a
sensação de vários erros cometidos pela dupla de arbitragem. O
FC Porto, a quem bastava o empate para se manter na frente cia
classificação, levantou um processo junto cia Federação, foi ad

"Custa-me muito acreditar.
Colocaria as mãos no fogo pelos árbitros. Estamos a falar
de um clube de primeira linha,
que duvido que entrasse nesse tipo de coisas"
JOSÉ CARLOS CORREIA, DIRETOR

DESPORTIVO DO XICO AN DEBOL

INCONFORMADO. Ricardo Costa foi quem mais protestou pela derrota do FC Porto na Luz

RUI SILVA,

mitido que houve erros, mas de
nada adiantou e acabámos por
perder o campeonato", considerou Ricardo Costa em declarações
a Record.
Ricardo Costa clama agora por
justiça, para mais porque a perda
do campeonato foi a principal
causa para ser dispensado pelo FC
Porto, sendo substituído pelo dinamarquês Lars Whalter, que
também já foi dispensado cio Dragão: "A ser verdade o que hoje
[ontem] é publicado, trata -se de
urna página negra do andebol nacional. Mas acredito na justiça e
espero que as investigações apurem toda a verdade e que se apurem responsabilidades", concluiu
antigo jogador do FC Porto. c::4

"Como o Benfica no futebol"
R Francisco J. Marques, diretor
de comunicação do FC Porto,
adiantou que o clube "quer o esclarecimento cabal desta situa ção" . "A ser verdade, o FC Porto
viu ser-lhe sonegado um titulo.
Convém recordar que no jogo no
Pavilhão da Luz foi muitíssimo
prejudicado, ao ponto de ter
apresentado um protesto que a
justiça desportiva não veio a considerar. Afinal havia mesmo motivos para que fosse analisado
bem, porque havia mesmo marosca", acusou, no programa
'Universo Porto', cio Porto Canal.

"Defendemos para estes caso o
mesmo que para os que envolvem o Benfica no futebol. Para
nós não há diferença entre Benfica no futebol e Sporting no andebol. Quem comete irreg,ularid a cies destas, tem de ser severamente castigado" , vincou o responsável dos dragões, lançando
depois alguns recados para Alvaiade: "No comunicado, o Sporting demonstrou a arrogância de
ser o único clube que luta pela
limpeza no desporto. O FC Porto
luta, e tem-no demonstrado, por
um desporto limpo. "ci

APURAR RAMIFICAÇÕES

ÁRBITROS EM SILÊNCIO

Benfica pretende investigação

Federação delega para a Justiça

R O Benfica, que é um dos intervenientes diretos no jogo que mais
suspeitas levanta, segundo as notí cias do 'Correio da Manhã', reagiu
às alegações levantadas, considerando que as mesmas são de
"enorme gravidade".
Os encarnados esperam que seja
promovida a investigação pelas
autoridades competentes e que
seja apurada toda a verdade. No
entanto, as águias pretendem ain-

"Estamos a falar de rumores e
suspeitas, é necessário muita
tranquilidade e seriedade.
Caso se confirmem as suspeitas, devem ser castigados"

da que esta acusação de suborno
em torno do Sporting, relativa ao
campeonato de andebol da temporada 2016/17, possa ser utilizada
para se perceber a total dimensão
deste caso.
O Benfica ainda vai mais além e
considera mesmo que é necessário
apurar se estas "alegadas práticas
se estendem a outras modalidades", segundo fonte do clube divulgou a Record. o

ui A Federação de Andebol de
Portugal (FAP) reagiu ontem, em
comunicado, a estas acusações e
divulgou que vai denunciar ao
Ministério Público a alegada corrupção a equipas de arbitragem,
por parte do Sporting. Mas também remete este processo para o
Conselho de Disciplina cia FAP.
No comunicado oficial é ainda
dada agarantia de total colaboração: "A FAP vai colaborar com as

entidades competentes, no senti do de apuramento de eventuais
responsabilidades desportivas,
civis ou criminais de agentes desportivos filiados na modalidade."
Já o presidente do Conselho de
Arbitragem, António Maneiros,
contactado por Record, não comentou o caso, assim como Eurico Nicolau, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros é
Oficiais de Mesa de Andebol.

TREINADOR DO MALA ISMAI
"Tenho muitas dúvidas de
que tal se tenha passado. Tendo em conta as pessoas envolvidas e a seriedade das mesmas, foi uma total surpresa"
JOSÉ ANTÓNIO SILVA,

TREINADOR DO AC FAFE EM 2016/17
"Uma primeira página de andebol não deveria ser por estes
motivos. Nunca me passou
pela cabeça ter jogado com árbitros que estavam beneficiar
uma equipa de propósito"
FREDERICO MACHADO,
PRESIDENTE DO MADEIRA SAD
"É preciso perceber tudo. Não
quero acreditar que essas coisas sejam verdade. Já ando há
muitos anos nisto e nunca vi
acusações como estas"
PAULO FERRO,

PRESIDENTE DO SÃO BERNARDO
"Os árbitros falham, como todos. Tem de se deixar a justiça
fazer o seu trabalho"
JOSÉ COSTA,
PRESIDENTE DO AVANCA
"Estão a passar as guerras do
futebol para o andebol e isso é
péssimo. Autoridades têm de
averiguar e punir"
JOAQUIM CARVALHO. PRESIDENTE

DO ÁGUAS SANTAS EM 2016/17
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WE I TE MOURA
NÃO QUER ACREDITAR
A
Viti
ET

Ex-responsável pelas
modalidades dos leões
recorda que festejou esse
título em lágrimas

Insultado
e ameaçado
no meio do trânsito

ALEXANDRE REIS E LUÍS MAGALHÃES
R Vicente Moura, antigo vicepresidente do Sporting para as
modalidades, garante desconhecer o alegado esquema de corrupção de árbitros levado a cabo pelos leões na época passada e que
culminou na conquista do título
nacional, por parte da equipa de
Alvaiade. A notícia foi divulgada
ontem pelo 'Correio da Manhã' e
caiu como uma bomba no universo sportinguista, especialmente naqueles que vivem as
modalidades do clube de forma
bastante intensa.
"Desconheço totalmente o assunto visado pela notícia, nunca
me passou pela cabeça que fosse
possível tal coisa. Das pessoas
envolvidas, só conhecia de vista
o Geraldes. Trabalhava próximo
do futebol e de Bruno de Carva-

"ESPERO QUE NADA SEJA
VERDADEIRO PORQUE SERIA
UMA DESONRA PARA O CLUBE",
REFERE O COMANDANTE
lho", contou o antigo dirigente a
Record.

Moura menciona ainda que a
surpresa é tão grande, porque já
não estava sequer dentro da estrutura do Sporting, no fim dessa

INCRÉDULO. Antigo líder do COP apanhado de surpresa com noticia

temporada desportiva (2016 /17),
inclusive passou um período fora
do pais. "Na fase final do campeonato eu já não estava em funções,
porque pedi a demissão em abril.
Antes disso estive umperíodo fora
do país, no Cazaquistão", revelou,
em claro tom de desalento.
Completamente
incrédulo
quando confrontado com a situa-

ção, Vicente Moura ainda fez referência à forma como festejou e
toda a felicidade que viveu com a
conquista do título nacional de
andebol que está, agora, a ser posto em causa, por suposta prática de
corrupção. O antigo dirigente
menciona mesmo, caso se confirmem todas as suspeitas, que o
nome do clube fica muito malvis-

Ex-presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), Vicente
Moura tem uma cultura desportiva de longa data, pelo que
se manifestou indignado com o
clima de crispação que se está a
viver no desporto português,
revelando que ontem até foi
ameaçado. "Estou completamente inocente, mas indignado, porque fui desde logo associado ao que se está a passar.
Cheguei a ser ameaçado e insultado no meio do trânsito por alguém que disse: 'Então agora
andas a comprar árbitros?", revelou Vicente Moura. O dia de
ontem foi, aliás, de desilusão
para o antigo dirigente, ao ouvir as sucessivas bombas a rebentarem no clube de Alvaiade,
não só no andebol, mas também no futebol. Para breve
está a prometida a publicação
de um livro de memórias, onde
o comandante vai recordar
muitas das suas vivências.
to na praça pública e que a própria
instituição é posta emcausa, devido a estes esquemas.
"Espero que nada seja verdadeiro, porque seria uma desonra
para o clube. Foi com lágrimas que
vi o Sporting conquistar o título
nesse ano...", acrescentou o antigo líder do Comité Olímpico de
Portugal (COP).

Marta Soares surpreendido

VERDADE. Dirigente pretende oue a iustica seia célere e eficaz

"Se for verdade,
demissão"
GB "O Sporting tem de provar
urgentemente a sua inocência.
Tem de vira terreiro dizer de sua
justiça, porque quem cala consente. Temos de dar a prestmção
da inocência, porque ainda está
a ser investigado, mas se se provar, o que lamento e me preocupa grandemente a mim e aos
sportinguistas, só há um caminho: a demissão da direção." o
DIAS FERREIRA

"Comunicado
desmente..."
R O antigo dirigente dos
leões garante que não tem conhecimento profundo sobre a
as alegadas suspeitas de corrupção. "Há um comunicado
cio Sporting a desmentir o que
está publicado. Para além disso, não tenho nada a comentar.
Não conheço o assunto, tirando
notícias que vêm da comunicação social" , mencionou. o

ISABEL TRIGO MIRA

"Sporting terá
de assumir"
EB A antiga vice-presidente do
Sporting espera que sejam apurados os culpados, caso se confirmem as suspeitas, e que paguem por isso. "Se for verdade
tudo isto, o Sporting tem de assumir e os culpados terão de ser
penalizados por isso. E doa a
quemcloer, independentemente de quem seja", referiu. o

1-1ÉLDER AMARAL

ASSUNTO DE JUSTIÇA

R. Jaime Marta Soares, presidente da mesa da Assembleia Geraldo Sporting, considera que, "a
ser verdade", as suspeitas de o
Sporting ter subornado equipas de
arbitragem de andebol é "uma situação muito grave", salientando
que "há necessidade de a justiça
apurar os factos até às últimas
consequências".
O dirigente leonino foi apanhado completamente de surpresa e
considera que os interesses da instituição devem ser defendidos,

CARLOS SEVERINO

apelando para que o processo seja
célere. "Com toda a sinceridade,
não quero acreditar que isto seja
possível. Há necessidades de apurar estas acusações até às últimas
consequências. A ser verdade, é
uma situação muito grave. É necessário uma ação rápida da justiça, para que não haja suspeição
que possa denegrir uma instituição corno o Sporting, conhecida
pela honestidade e transparência", disse o dirigente leonino à revista'Sábado' . o

"Espero mão
dura e pesada"
"Espero que nãoseja verdade e que o Sporting colabore. A
ser verdade, espero mão dura e
pesada para quem eventualmente pôs o clube nessas circunstâncias. isso, sim, é matéria
para meter muita coisa em causa. Para mim, é inaceitável que
isso possa acontecer no Sporting. Mas reitero que ainda bem
que está a ser investigado." o
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Sporting arrisca perder título de andebol e descer de divisão
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Record Online
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a69eecab

Leões na mira do Ministério Público e da Federação após empresário Paulo Silva revelar corrupção de
árbitros
2018/05/16
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Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting
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Avança o Correio da Manhã
A Polícia Judiciária está a fazer buscas na SAD do Sporting, avança o '
Correio da Manhã".
Em causa estão as suspeitas de corrupção relativas ao campeonato de andebol da temporada passada.
O esquema foi revelado terça-feira pelo diário da Cofina.
O Sporting, que se sagrou bicampeão de andebol recentemente, arrisca-se a perder o título
conquistado na época transata ou mesmo descer de divisão.
A investigação do 'Correio da Manhã', documentada com a gravação de trocas de mensagens de voz
através da aplicação Whatsapp, denuncia um esquema sem precedentes, viciando o campeonato
2016/17.
O principal implicado é Paulo Silva, que, em declarações àquele diário, assume-se autor de corrupção
ativa. Por exemplo, revelou ter comprado, por 2.000 euros, os árbitros do decisivo Benfica-FC Porto,
de 20 de maio de 2017, que os encarnados venceram 28-27, resultado que deixou o Sporting na
frente da tabela
2018/05/16
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Sporting virado do avesso
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Mário Aleixo - RTP
Comentários
16 Mai, 2018, 09:00
/ atualizado em 16 Mai, 2018, 09:00
| Futebol Nacional
O Sporting vive dias difíceis | Mário Cruz-Lusa
O Sporting Clube de Portugal é uma das maiores instituições do desporto português. Os incidentes
ocorridos na quarta-feira à tarde, na Academia de Alcochete, onde meia centena de indivíduos
encapuzados invadiu o espaço e agrediu jogadores e treinadores, abalou a agremiação centenária.
O clube de Alvalade enfrenta uma crise profunda perante acontecimentos que extravasam o desporto
e lhe afetam a estabilidade e o futuro financeiro.
Na tarde de quarta-feira, ao mesmo tempo que Bruno de Carvalho chegava a Alcochete, após os
incidentes, os jogadores saíam. O presidente garantiu que a equipa estará domingo no Jamor mas o
boicote dos jogadores está em cima da mesa.
Ao que se sabe a equipa principal de futebol só volta a treinar na sexta-feira e o presidente da
Assembleia Geral do clube e da SAD, Jaime Marta Soares, manifestou a intenção de convocar os
órgãos sociais para a próxima segunda-feira.
Faltam quatro dias para a final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Aves e, do lado da equipa
verde e branca, o ambiente é escaldante, havendo jogadores que já manifestaram o desejo de sair já.
As dúvidas sobre a presença dos jogadores do plantel profissional na final da taça estão presentes.
Há jogadores que ameaçam rescindir os contratos com o clube com justa causa, o que faz com que os
principais ativos da Sporting SAD, no valor de centenas de milhões de euros, sejam postos em casa.
E se estes acontecimentos não bastassem na mesma quarta-feira surgiram acusações de alegados
atos de corrupção no andebol confessados por um agente supostamente a mando de André Geraldes,
figura cimeira da estrutura leonina.
Tal denúncia da alegada compra de jogos pode pôr em causa a conquista do título de campeão de
andebol da época 2016/17.
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
2018-05-16T09:00:03+01:00
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Em atualização Polícia Judiciária faz buscas no Sporting
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O Correio da Manhã avança esta quarta-feira, 16 de maio, que estão a decorrer buscas no Sporting no
âmbito da alegada corrupção no andebol.
Escreve o diário na sua edição online que "estão a decorrer buscas na SAD do Sporting" e na
residência de Paulo Silva, alegado intermediário no esquema de compra de árbitros.
Em causa está o caso relevado ontem por esta publicação de alegadas irregularidades cometidas para
favorecer os 'leões' na época 2016/17, quando conquistou o título de campeão nacional, após 16 anos
de jejum.
Na sequência da notícia do Correio da Manhã, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou a
denúncia deste caso ao Ministério Público (MP), que já tinha confirmado a existência de "um inquérito
relacionado com a matéria" e dirigido pelo MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP)
do Porto.
Segundo o jornal, o alegado esquema de corrupção no andebol envolvia "a compra de equipas de
arbitragem, quer para os 'leões' ganharem, quer para o FC Porto, com o qual disputaram o
campeonato até ao fim, perder" e abrangeu a época de 2016/17.
O Correio da Manhã cita conversas e trocas de mensagens de voz entre empresários, na aplicação da
internet WhatsApp, e que segundo o jornal "mostram como André Geraldes, hoje diretor de futebol do
Sporting, coordenava toda a batota".
O jornal publica ainda uma entrevista com o empresário Paulo Silva, alegadamente intermediário em
todo o esquema, que fala em "fraude nas modalidades", confessa ter alinhado no esquema de
corrupção "ao serviço do seu clube do coração [Sporting]" e diz que recebia 350 euros por cada
árbitro de andebol que corrompia.
2018-05-16
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Polícia Judiciária faz buscas no Sporting
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Operação está relacionada com o alegado esquema de corrupção no andebol leonino
Polícia Judiciária faz buscas no Sporting
SAPO Desporto
O jornal Correio da Manhã avança esta quarta-feira que a Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas no
estádio de Alvalade no âmbito do alegado esquema de corrupção no andebol.
A mesma publicação escreve que a PJ está a coordenar as buscas na SAD leonina, sendo que a casa
de Paulo Silva também está a ser alvo de buscas.
O CM garante ainda que deverão existir algumas detenções no decorrer do dia de hoje.
Estas buscas acontecem depois de ontem este jornal ter denunciado alegadas irregularidades
cometidas para favorecer os leões na época 2016/17, quando conquistou o título de campeão
nacional de andebol, após 16 anos de jejum.
Na sequência da notícia do Correio da Manhã, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou a
denúncia deste caso ao Ministério Público (MP), que já tinha confirmado a existência de "um inquérito
relacionado com a matéria" e dirigido pelo MP do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP)
do Porto.
Segundo o jornal, o alegado esquema de corrupção no andebol envolvia "a compra de equipas de
arbitragem, quer para os leões ganharem, quer para o FC Porto, com o qual disputaram o
campeonato até ao fim, perder" e abrangeu a época de 2016/17.
O CM cita conversas e trocas de mensagens de voz entre empresários, na aplicação da internet
WhatsApp, e que segundo o jornal "mostram como André Geraldes, hoje diretor de futebol do
Sporting, coordenava toda a batota".
O jornal publica ainda uma entrevista com o empresário Paulo Silva, alegadamente intermediário em
todo o esquema, que fala em "fraude nas modalidades", confessa ter alinhado no esquema de
corrupção "ao serviço do seu clube do coração [Sporting]" e diz que recebia 350 euros por cada
árbitro de andebol que corrompia.
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Corrupção. Homem que abriu o jogo diz que compra de árbitros não é exclusiva do
andebol
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Paulo Silva já foi depor duas vezes ao DIAP do Porto, da segunda, sabe o i, para esclarecer
mensagens recebidas de jogadores de futebol. Assume que cometeu crimes ao subornar árbitros de
andebol, mas diz que o fez por amor ao clube e que está arrependido
O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto está a passar a pente fino a alegada compra
de resultados por parte do Sporting em algumas modalidades - com enfoque no título de andebol da
época 2016/2017. Segundo o i apurou, o futebol do primeiro escalão não está fora da mira dos
investigadores, até porque já terão sido recolhidas informações, como mensagens de jogadores do
desporto rei, que podem ser relevantes para o decurso da investigação.
Paulo Silva, um dos intermediários do alegado esquema, contou o que sabia e terá mesmo aceitado
entregar o seu telemóvel ao Ministério Público para que fossem feitas diligências. É nesse aparelho
que constarão diversas mensagens trocadas com um elemento alegadamente ligado ao Sporting,
segundo noticiou ontem o "CM", e das quais resulta que foi posto em marcha um esquema para que
fossem comprados árbitros de andebol. De acordo com as mensagens publicadas pelo jornal no
comando estaria André Geraldes, atual diretor de futebol do Sporting, havendo intermediários que
falavam com os árbitros.
Assim que foi noticiado que estava em curso um inquérito-crime para apurar fraudes nos resultados
do campeonato nacional de Andebol, a Procuradoria-Geral da República confirmou a informação,
explicando que está a ser dirigido pelo DIAP do Porto e que neste momento se encontra em segredo
de justiça.
Leia mais na edição impressa do i desta quarta-feira
16 de maio 2018
Carlos Diogo Santos
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Operação policial acontece depois da investigação sobre a alegada compra de árbitros no campeonato
de andebol.
Estão a decorrer buscas na SAD do Sporting, esta quarta-feira, avança o Correio da Manhã.
As buscas estão a ser feitas pela Polícia Judiciária e deverá haver prisões ainda durante o decorrer do
dia desta quarta-feira.
Trata-se de uma operação policial que está a ser executada no âmbito da investigação à corrupção
desportiva no sporting, depois da investigação do Correio da Manhã sobre a alegada compra de
árbitros no andebol.
08:58
[Additional Text]:
PJ faz buscas na SAD do Sporting
Correio da Manhã
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Polícia Judiciária faz buscas na SAD do Sporting
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Avança o Correio da Manhã
Por Record
A Polícia Judiciária está a fazer buscas na SAD do Sporting, avança o 'Correio da Manhã". Em causa
estão as suspeitas de corrupção relativas ao campeonato de andebol da temporada passada. O
esquema foi revelado terça-feira pelo diário da Cofina.O Sporting, que se sagrou bicampeão de
andebol recentemente, arrisca-se a perder o título conquistado na época transata ou mesmo descer de
divisão.A investigação do 'Correio da Manhã', documentada com a gravação de trocas de mensagens
de voz através da aplicação Whatsapp, denuncia um esquema sem precedentes, viciando o
campeonato 2016/17.O principal implicado é Paulo Silva, que, em declarações àquele diário, assumese autor de corrupção ativa. Por exemplo, revelou ter comprado, por 2.000 euros, os árbitros do
decisivo Benfica-FC Porto, de 20 de maio de 2017, que os encarnados venceram 28-27, resultado que
deixou o Sporting na frente da tabela
08:55
Record
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2018-05-16T09:22:00
Ação da Polícia Judiciária está relacionada com as suspeitas de alegada corrupção no campeonato de
andebol
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PJ faz buscas em Alvalade por suspeitas de corrupção
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16.05.2018 às 9h43
Lisboa, 16 mai (Lusa) - A Polícia Judiciária está desde o início da manhã de hoje a fazer buscas na
SAD do Sporting, em Alvalade (Lisboa), relacionadas com suspeitas de atos de corrupção, disse à Lusa
fonte da PJ.
As buscas envolvem elementos da Unidade nacional de Combate à Corrupção.
Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou que o Ministério Público estava a
investigar um alegado esquema de corrupção relacionado com a compra de equipas de arbitragem no
andebol e que envolvia o Sporting.
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