Revista de Imprensa

1. Operação Cashball tem 3 novos arguidos, TSF - Notícias, 18/05/2018

1

2. Operação Cashball - André Geraldes paga caução de 60 mil Euros, TSF - Notícias, 18/05/2018

2

3. Notícias de desporto, Renascença - Notícias, 18/05/2018

3

4. Operação Cashball, TSF - Notícias, 18/05/2018

4

5. Final da Taça de Portugal em Andebol, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 18/05/2018

5

6. Operação Cashball - André Geraldes paga caução de 60 mil Euros, TSF - Notícias, 18/05/2018

6

7. Rui Caeiro afirma qualidade da equipa de andebol, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 18/05/2018

7

8. Agenda, Correio da Manhã, 18/05/2018

8

9. Crise no Sporting - Mesa da Assembleia demite-se em bloco, Correio do Minho, 18/05/2018

9

10. Resultados e Classificações, Diário As Beiras, 18/05/2018

10

11. Andebol - Artística perde frente ao campeão, Diário de Aveiro, 18/05/2018

11

12. Andebol - Campeões regionais no "assalto" aos Nacionais, Diário de Notícias da Madeira, 18/05/2018

12

13. Sporting: André Geraldes em liberdade com caução de 60 mil euros, Diário de Notícias Online,
18/05/2018

13

14. FILME DOS ACONTECIMENTOS: A crise no Sporting, Diário de Notícias Online, 18/05/2018

14

15. Andebol - Sérgio Rola deixa o Sasja mas fica na Bélgica, Jogo (O), 18/05/2018

19

16. Futebol - Conceição e Costinha os melhores do ano, Jogo (O), 18/05/2018

20

17. Selecção Feminina de Andebol defronta Rússia em Sines., Notícias de Sines Online, 18/05/2018

21

18. Sporting. Operação CashBall tem três novos arguidos, Observador Online, 18/05/2018

22

19. A crise no Sporting, TSF Online, 18/05/2018

23

A1

Duração: 00:00:32

TSF
ID: 75044239

OCS: TSF - Notícias

18-05-2018 09:30

Operação Cashball tem 3 novos arguidos
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d884470e-daf3-4164-bf75dfd8b3edb853&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
A operação "Cashball", que investiga um alegado esquema de corrupção no campeonato de Andebol,
tem 3 novos arguidos. É o que avança o jornal Público, que garante que esses novos arguidos são 3
agentes desportivos ligados ao andebol.
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Operação Cashball - André Geraldes paga caução de 60 mil Euros
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd5ce151-f26a-4bbd-9eb60421be5d1d6d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
Ontem à noite foram conhecidas as medidas de coação do caso Cashball que investiga suspeitas de
corrupção no Andebol e futebol do Sporting. O diretor André Geraldes teve de pagar uma caução de
60 mil euros para ficar em liberdade. Os 4 arguidos do processo foram ouvidos no Tribunal de
Instrução Criminal do Porto saíram todos em liberdade com termo de identidade e residência, mas
proibidos de exercer funções desportivas e de contactar outros arguidos e dirigentes do Sporting.
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Notícias de desporto
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=627196e3-0099-42db-9bbb00a7da2a9008&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
De novo a crise do Sporting - no caso que envolve a alegada corrupção no andebol e no futebol, os 4
arguidos saíram em liberdade com termo de identidade e residência. O diretor de futebol André
Geraldes terá de pagar uma caução de 60 mil euros. Quanto ao caso das agressões na Academia de
Alcochete vão prosseguir esta manhã os interrogatórios aos suspeitos no Tribunal do Barreiro.
Declarações de Fernando Santos.
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Operação Cashball
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85b39060-272f-4a75-b637c59bdb56b7cc&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
No caso "Cashball", que investiga uma alegada manipulação de resultados pelo Sporting no
campeonato nacional de Andebol na época passada, o diretor dos Leões André Geraldes teve de pagar
uma caução de 60 mil euros para ficar em liberdade. Os 4 arguidos no processo foram ouvidos no
Tribunal de Instrução Criminal do Porto, saíram todos em liberdade com medidas de coação ligeiras.
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Final da Taça de Portugal em Andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7dbe5029-8907-4db6-af75cbc832d12e4d&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
A final da Taça de Portugal em Andebol é este fim de semana na Régua. Benfica, Porto e Sporting são
os favoritos. O Futebol Clube de Gaia, da Segunda Divisão, é a grande surpresa da final.
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 07:57
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Operação Cashball - André Geraldes paga caução de 60 mil Euros
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26721805-dfdb-4092-952f839a75732157&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O vice-presidente Rui Caeiro responsável pelas modalidades do Sporting garantiu que a direção está
disponível para esclarecer as suspeitas de manipulação de resultados no Andebol, assegurando que
tudo o que o Sporting conseguiu foi por mérito próprio. No caso "Cashball", que investiga uma alegada
manipulação de resultados no campeonato nacional de Andebol na época passada, o Diretor do
Sporting André Geraldes teve de pagar uma caução de 60 mil Euros para ficar em liberdade. Os 4
arguidos do processo saíram todos em liberdade.
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Rui Caeiro afirma qualidade da equipa de andebol
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18125584-5d0f-4690-9b904ff264845d57&userId=cea27784-a7a8-429c-b774-b23c6950c0bc
O vice-presidente as Modalidades Amadoras afirma que foi a qualidade da equipa de andebol, que
levou à conquista de títulos e não alegados esquemas de corrupção.
Declarações de Rui Caeiro, vice-presidente as Modalidades Amadoras.
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 07:35
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 08:38
RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 09:33
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 06:48
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 07:36
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 08:38
RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2018-05-18 09:33
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AGENDA
HOJE
BASQUETEBOL
Galitos-Benfica
Pavilhão Municipal 'Luís de
Castro, Barreiro, 21h30, terceiro jogo dos quartos de final.
AMANHA

ANDEBOL
Sporting-FC Porto
Campeonato Nacional, I divisão, fase final, Pavilhão João
Rocha, 18h00.
VAI ACONTECER:
Informe agenda@cmjomal.pt
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Crise no Sporting
Mesa da Assembleia
demite-se em bloco
Depois da agressão aos jogadores e treinador, na terça-feira em
Alcochete, o ambiente no Sporting continua a ferro e fogo, pedindo a distituição do presidente
Bruno Carvalho. Para além dos
processos judiciais por alegada
corrupção no futebol e andebol,
ontem a Mesa Assembleia Geral
demitiu-se em bloco, e anunciou que vai instaurar um processo disciplinar ao presidente.
Quanto à equipa, o Sporting joga
domingo a final da Taça de Portugal com o Aves, no Jamor.
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Hoje

Futsal

AFC Honra Masc. Apur. Campeão
21H30 Almalaguês-São João B, Pav.
Gimno. Marco Pereiros
AFC Juniores Taça Encerramento
21H30 Granja Ulmeiro-Prodeco, Pav.
Municipal Granja Ulmeiro

Amanhã
Futebol

Liga Feminina
16H00 Sp. Braga-Cadima, Estádio 1.º
de Maio
Taça AFC – Meias-Finais
16H00
Tocha-Eirense, Complexo Desportivo
da Tocha
Vigor-Condeixa, Complexo Desportivo
Do Vigor
Juniores 2.ª Divisão – Manut. Série C
17H00
Sp. Covilhã-Eirense, Complexo Desportivo Covilhã
Vigor-Gouveia, Campo Carlos Filipe
União FC-Lus. Vildemoinhos, Campo
Feira Nova
AFC 1.ª Divisão – Taça Encerramento
16H00
Góis-Mocidade FC, Estádio Mun. Rui
Manuel Lima
S. Silvestre-Sepins, Campo Das Lages
AFC Juniores - Apuramento Campeão
17H00
COJA-Tocha, Parque Jogos Dr.Armando
Dinis Cosme
Esperança-Condeixa, Campo Comendador Eduardo Filipe
Lousanense-Nogueirense , Campo Dr
José Pinto Aguiar
AAC/OAF-Naval 1893, Academia
Briosa XXI
AFC Juniores - Taça Encerramento
17H00
União 1919-Penelense, Campo da
Arregaça
Adémia-Poiares, Campo Ramos
Carvalho
Carapinheirense-Vinha Rainha,
Campo S. Pedro
Águias-O. Hospital, Parque Jogos Júlio
Jorge Simões
Juniores Femininos – Série Sul
16H00 Estoril-Cadima, Campo N.º
2 Ctfd
Taça Nacional Juniores Fem. – Série E
16H00 Pereira-Souselas, Complexo
Desportivo Santo Estevão
AFC Juvenis – Fase Final
16H00 Vinha Rainha-Nogueirense,
Campo Vinha Rainha
17H00 Tabuense-Casaense, Campo
Dr. A Costa Júnior
AFC Iniciados – Fase final
18H00 Cernache-Lousanense, Campo
Moita Santa
AFC Iniciados – Taça Encerramento
11H00 Pereira-Esperança, Complexo
Desportivo Santo Estevão
AFC Infantis – Apur. Campeão
11H00 Pereira-Esperança, Complexo

Desportivo Santo Estevão
AFC Infantis – Taça Encer. Série A
10H00
Poiares-COJA, Estádio Municipal Rui
Manuel Lima
Moinhos-Góis, Campo das Lapas
11H00
Tourizense-Tabuense, Campo Mauro
Gama
Mociadede-Ac. Gândaras, Campo
Serra
AFC Infantis – Taça Encer. Série B
10H00 Pedrulhense-N10 A, Campo
Pedrulha
11H00 Adémia-Souselas, Campo
Ramos Carvalho
11H30 União 1919 A-Lousanense A,
Campo Arregaça
AFC Infantis – Taça Encer. Série C
10H00 Esperança-AAC/SF B, Campo
Comendador Eduardo Filipe
11H00
Assafarge-Condeixa B, Campo
Assafarge
Eirense B-Vigor B, Campo Vale Fôjo
AFC Infantis – Taça Encer. Série D
10H00
Povoense-Tocha, Estádio Municipal
Cantanhede
Sourense-Sepins, Campo Dr. António
Coelho Rodrigues
AFC Infantis – Taça Encer. Série E
10H00 Montemorense-Ala Arriba,
Campo das Lages
11H00 Ançã-Ereira, Parque Desp. Ançã
16H00 Vinha Rainha B-Cova Gala,
Campo Vinha Rainha
Taça AFC Infantis
11H00 Carapinheirense-Marialvas,
Campo S. Pedro
AFC Banjamins – Apur. Campeão
11H00 Mirandense-Pedrulhense,
Campo Municipal Miranda Corvo
11H30 Povoense-Marialvas, Estadio
Municipal Cantanhede
AFC Benjamins-Taça Encer. Série A
11H00
Arganil-Nogueirense, Campo Dr.
Eduardo Ralha
Ac. Gândaras-O. Hospital, Estádio
Municipal O. Hospital
11H30
Poiares-Tourizense, Estádio Mun. Rui
Manuel Lima
Moinhos-União FC, Campo das Lapas
AFC Benjamins-Taça Encer. Série B
11H00 Vigor A-N10 A, Complexo
Desportivo Fala
11H30 Pedrulhense A-União 1919 B,
Campo da Pedrulha
AFC Benjamins-Taça Encer. Série C
11H00
AAC/SF B-Assafarge, Campo Santa
Cruz
Marialvas A-Eirense B, Complexo
Desportivo Cantanhede
11H30 Esperança-Cernache, Campo
Comendador Eduardo Filipe
AFC Benjamins-Taça Encer. Série D
11H00 Condeixa C-Carapinheirense,
Estádio Municipal Condeixa
11H30
Montemorense-Ançã, Campo das

Lages
Sourense-Povoense A, Campo Dr.
António Coelho Rodrigues
AFC Benjamins-Taça Encer. Série E
11H00
Ereira-Cova Gala, Campo da Ereira
Febres B-Naval C, Complexo Desportivo Febres

Futsal

Taça Nacional Fem. – Norte B
19H00 Tebosa-Ourentã, Pavilhao
Gimnodesportivo De Tebosa
AFC Honra Masc. Apur. Campeão
20H00 Vilaverdense-CRI Alhadense,
Pav. Gimnodesportivo Vilaverdense
AFC Honra Masc – Taça Encerramento
19H00 CM Póvoa- Santa Clara, Pav.
Municipal Pampilhosa Serra
20H00
Ac. Gândaras-Miro, Pav. Bairro
Carvalhos
Sarzedense-Prodema, Pav. Junta
Freguesia Sarzedo
AFC Taça Encerramento Juniores
18H00
Domus Nostra-São João, Pav. Gimnodesportivo Portomar
CP Mir. Corvo-Prodeco, Pav. Municipal
Miranda Do Corvo
AFC Taça Encerramento Iniciados
16H00
Vilaverdense-Granja Ulmeiro, Pav.
Gimnodesportivo Gr Vilaverdense
CP Mir. Corvo-AAC/SF, Pav. Gimn Casa
Povo Miranda Corvo
Miro-São João, Pav. Gimnodesportivo
Penacova
Domus Nostra-Granja Ulmeiro, Pav.
Gimnodesportivo Portomar
Ecol. Tocha-Vila Verde, Pav Gimn.
Escola C+S João Garcia Bacelar
AFC Apuramento Campeão Infantis
10H00 NS Condeixa-AAC/SF, Pav.
Municipal Condeixa A Nova
11H00
São João-CP Mir. Corvo, Pav. Centro
Social São João
Domus Nostra-União 1919, Pav. Gimnodesportivo Portomar
AFC Taça Encerramento Infantis
10H00 CB Montemor-Norte Soure,
Pav. Municipal Montemor-O-Velho
11H00
SM Cortiça-São João, Pav. S. Martinho
Cortiça
CM Povoa-Granja Ulmeiro, Pav. Municipal Pampilhosa Serra
CRI Alhadense-AAC/SF, Pav. Gimnod
Carvalhal
12H00 NS Condeixa-Prodeco, Pav.
Municipal Condeixa
AFC Apur. Campeão Benjamins
11H00
Miro-Granja Ulmeiro, Pav. Gimnodesportivo Penacova
AAC/SF-ADFP Mir. Corvo, Pav. Cent.
Soc. Polivalente Palheira
12H00 CB Montemor-São João, Pav.
Municipal Montemor-O-Velho
AFC Taça Encerramento Benjamins
11H00
CP Mir. Corvo-Domus Nostra, Pav.

Gimn Casa Povo Miranda Corvo
Prodeco-Vilaverdense, Pav. Gimnodesportivo Covões
NS Condeixa-São João, Pav. Gimnodesportivo Venda Luísa
João Veloso-União 1919, Pav. Municipal
Oliveira Hospital
Serpinense-AAC/SF, Pav. Bairro
Carvalhos - Lousã

Andebol

2.ª Divisão - Grupo B - Zona 2
18H00 Académica-Benfica B, Pav. 1 do
Estádio Universitário

Basquetebol

1.ª Divisão Masculina
18H00 Vale Cambra-Olivais, Pav. ACR
Vale de Cambra
1.ª Divisão Feminina
14H30 Carnide-CAD-UPPC, Pav. Mun.
B.º Padre Cruz
Taça Nacional Seniores Masc.
18H00 Brandoense-Academia Basquetebol, Pav GRIB
Taça Nacional Sub-18 Masc.
18H30 Académico A-Ginásio, Pav.
Académico
Taça Nacional Sub-16 Fem.
14H30 Diogo Cão-Olivais, Pav. Agr.
Escolas D.Cão
Taça Nacional Sub-14 Masc.
18H30 Guifões A-Ginásio, Pav. Eng.º
Ant.º Maia
Taça Nacional Sub-14 Fem.
16H30 Sp. Figueirense-Galitos, Pav.
Esc. Cristina Torres
Torneio Sub-13 Fem.
14H30 Olivais-CP Esgueira, Pav. Engº
Augusto Correia
ABC Minis-12
09H30 Olivais-Académica, Pav 1 do
Estádio Universitário
16H30 Olivais-Sampaense, Pav. Engº
Augusto Correia

Hóquei em Patins

2.ª Divisão – Norte
18H00 HA Cambra-Académica, Pav.
Mun. Vale de Cambra

Râguebi

Taça de Portugal Masc. – Final
16H30 Agronomia-Académica,
Complexo Municipal de Atletismo de
Vale da Rosa

Domingo
Futebol

Promoção Feminina – Série Sul
16H00 Ouriense-Condeixa, Campo
Caridade
Taça Promoção Feminina – 2.ª fase
16H00 Poiares-Ponte Frielas, Estadio
Mun. Rui Manuel Lima
Iniciados – Apur. Campeão
11H00 AAC/OAF-FC Porto, Estádio
Cidade de Coimbra
AFC Juniores – Taça Intercalar
16H00 Mirandense-Casaense, Campo
Municipal Miranda Corvo

AFC Juvenis – Apur. Campeão
09H00
Marialvas-Naval 1893, Complexo
Desportivo Cantanhede
Arganil-Tocha, Campo Dr. Eduardo
Ralha
11H00
Condeixa-Vigor, Estádio Municipal De
Condeixa-A-Nova
AAC/SF-Lousanense, Campo
Pedrulha
Naval 1893-Praia Leirosa, Campo
Treinos Est Munic José B Pessoa
AFC Juvenis – Taça Encer. Série A
10H00 COJA-O. Hospital, Parque Jogos
Dr. Armando Dinis Cosme
11H00 Mirandense-Ac. Gândaras,
Campo Municipal Mir. Corvo
AFC Juvenis – Taça Encer. Série B
11H00
União 1919-Pereira, Campo Arregaça
Esperança-Adémia, Campo Comendador Eduardo Filipe
Brasfemes-Cernache, Campo de
Mualdes
AFC Juvenis – Taça Encer. Série C
09H00
Vigor-Ereira, Complexo Desportivo
Vigor Mocidade
Ançã-Carapinheirense, Parque Desportivo Ançã
10H30 Ginásio-Águias, Parque Jogos
Júlio Jorge Simões
AFC Iniciados Apur. Campeão
11H00
AAC/OAF-União 1919, Academia
Briosa XXI
Vinha Rainha-Naval 1893, Campo
Vinha Rainha
Carapinheirense-Condeixa, Campo
S. Pedro
Marialvas-Tocha, Complexo Desportivo Cantanhede
AFC Iniciados Taça Intercalar
11H00
Marialvas-Condeixa, Estádio Municipal
Cantanhede
Tourizense-Ginásio, Campo “Mauro
Gama”
Nogueirense-Águias, Estadio De St.
António
AFC Iniciados – Taça Encerr. – Série A
11H00
Arganil-Mirandense, Campo Dr.
Eduardo Ralha
Poiares-Mocidade, Estádio Mun. Rui
Manuel Lima
União FC-Marialvas, Campo Feira Nova
AFC Iniciados – Taça Encerr. – Série B
11H00
Eirense-Adémia, Campo Vale Fojo
Souselas-Brasfemes, Campo Do
Calvário
Vigor-AAC/SF, Complexo Desportivo
Do Vigor
AFC Iniciados – Taça Encerr. – Série C
11H00
Vateca-Povoense, Campo 18 De
Agosto
Cernache-Naval 1893, Campo Moita
Santa
Praia Leirosa-Ereira, Parque Desportivo Praia Leirosa

Ançã-Febres, Parque Desportivo de
Ançã
AFC Infantis – Taça Encer. Série D
16H00 Vinha Rainha B-Cova Gala,
Campo Vinha Rainha
AFC Benjamins-Taça Encer. Série D
09H00 AAC/OAF D-Vinha Rainha,
Academia Briosa XXI

Futsal

Taça Nacional Feminina – Série A
18H00 AAC/SF-Pioneiros, Pavilhao Nº
01 Estadio Univer. Coimbra
Taça Nacional Juniores – Série A
18H00 Nogueiró-Chelo, Pav. Parque
Desportivo Nogueiró
Taça Nacional Juvenis – Série I
16H00 CP Mir. Corvo-Oeiras, Pav.
Municipal Miranda Do Corvo
Taça Nacional Iniciados – Série H
16H00 Mor. Granja-NS Condeixa, Pav.
Munic. Águas Santas
Taça Nacional Iniciados – Série I
15H00 Sporting-S. João, Pav. Multidesportivo Sporting
AFC Taça Encerramento Juvenis
11H00
Domus Nostra-Granja Ulmeiro, Pav.
Gimnodesportivo Portomar
Chelo-Miro, Pav. Do União Popular
Cultural Chelo
Lordemão-Nort.Matos, Pav. Gimnod
Lordemão
NS Condeixa-Vila Verde, Pav. Gimnodesportivo Venda Luísa

Andebol

Regional Minis - 1 Grupo A
10H00 Académica-Sp. Espinho A, Pav.
1 do Estádio Universitário

Basquetebol

Nacional Sub-16 Masc.
16H30 Academia Basquetebol-Académico A, Pav. ES D. Dinis
Nacional Sub-16 Fem.
16H30 CP Natação-Sp. Figueirense,
Pav. Mun. Ermesinde
Taça Nacional Sub-14 Fem.
11H30 Diogo Cão-Olivais, Pav. Agr.
Escolas D. Cão
Torneio Aberto 12/14 Masc.
11H00 Basket 2011-Académica, Pav.
Caras Direitas
14H30 Olivais B-CBSE, Eng.º Augusto
Correia

Hóquei em Patins

Nacional Feminino – 2.ª Fase
15H00 Académica-CH Carvalhos, Pav.
3 do Estádio Universitário
3.ª Divisão – Norte B
17H00 Santa Cita-O. Hospital, Pav.
Gimno. Santa Cita
Nacional Sub-15 – Regional Norte
18H00 FC Porto-Académica, Pav.
Municipal de Fânzeres

Voleibol

Iniciados Fem - Fase 2 - Serie B
16H000 CAIC-Castelo Maia, Colégio
Cernache
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Artística
perde
frente ao
campeão
Andebol
Campeonato Nacional 1

Na noite de quarta-feira disputou-se a 9.ª e penúltima jornada do Grupo A do Campeonato Nacional 1 de Andebol,
que levou até Avanca o Sporting, que matematicamente já
assegurou o título nacional. Os
“leões”, que ao intervalo venciam por 15-14, acabaram por
confirmar o seu favoritismo e
triunfaram por 31-29.
No Grupo B da prova, o São
Bernardo empatou, em casa,
com o Belenenses, a 28 golos.
A equipa aveirense continua
acima da linha de água, mas,
agora, com os mesmos pontos
do AC Fafe, isto numa altura
em que estão por disputar apenas três jornadas.
Já amanhã, pelas 18 horas, o
São Bernardo joga no recinto
do Boa Hora, onde vai procurar regressar às vitórias.|
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Campeões regionais
no 'assalto' aos Nacionais
INICIADOS DO
MARÍTIMO E JUVENIS
DO CS MADEIRA NOS
NACIONAIS DE
ANDEBOL
PAULO VIEIRA LOPES

plopes@dnoticias.pt
Os campeões regionais de andebol
em iniciados masculinos e juvenis
femininos estreiam-se hoje nos
Campeonatos Nacionais, na fase de
apuramento, onde irão lutar por
uma vaga rumo à fase final.
Em Alcanena a equipa feminina do Club Sports Madeira tem
pela frente, como adversários o
JAC-Alcanena, Alavarium e Juventude do Mar, e onde apenas o
primeiro classificado ruma à fase
que irá ditar o campeão nacional.
O `Sports' estreia-se esta noite,
pelas 20 horas, enquanto amanhã
irá defrontar o Alavarium (15 horas) e no domingo a formação da
casa (12 horas).
Quanto a equipa de iniciados
verde-rubra, ruma até Beja, onde
integra a zona 2 da fase de apura-

Verde-rubros jogam apuramento para a fase final nacional em Beja.

mento e onde os dois primeiros
classificados garantem o passaporte para a fase final. Hoje os insulares defrontam o São Bernardo (20 horas), enquanto no sábado mede forças com o Sporting
(17 horas) e no domingo o Zona
Azul (12 horas).
AAM solidária com árbitros
A Associação de Andebol da Madeira expressou ontem a sua total
solidariedade com os árbitros madeirenses Duarte Santos e Ricardo
Fonseca, depois das notícias que

vieram a público sobre corrupção
no andebol português.
"A Direcção da Associação de
Andebol da Madeira, face às notícias que vieram a público nos últimos dias, vem por este meio expressar a sua solidariedade e apoio
aos árbitros Duarte Santos e Ricardo Freitas, dupla de reconhecido
prestígio regional, nacional e internacional que muito tem contribuído com o seu profissionalismo para
o prestígio da arbitragem na modalidade de andebol", lê-se no comunicado enviado à imprensa.
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Sporting: André Geraldes em liberdade com caução de 60 mil euros

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

18/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d047ab8

2018-05-17T23:55:13Z
O diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, ficou hoje em liberdade mediante pagamento de
caução de 60 mil euros, no âmbito de uma investigação sobre viciação de resultados.
À saída do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, André Geraldes manteve-se em silêncio, e o seu
advogado confirmou que, além da caução, o 'team manager' do Sporting fica impedido de exercer
funções desportivas, bem como de contactar os restantes três arguidos.
Na quarta-feira, após buscas na SAD do Sporting, a Polícia Judiciária (PJ) deteve André Geraldes e os
empresários Paulo Silva e João Gonçalves, além de Gonçalo Rodrigues, igualmente funcionário do
clube 'leonino', no âmbito da operação 'Cashball', que investiga manipulação de resultados.
Os representantes de João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues disseram aos jornalistas que os seus
constituintes também ficaram proibidos de exercer funções desportivas e de contactar os restantes
arguidos.
Já Paulo Silva, alegado intermediário na tentativa de aliciamentos de jogadores adversários para
tentar favorecer o Sporting, também proibido de falar com os outros arguidos, ficou impedido de
prestar declarações à comunicação social.
Numa entrevista ao jornal Correio da Manhã, publicada na terça-feira, Paulo Silva confessava ter
alinhando num esquema de corrupção, subornando árbitros para favorecer o Sporting no campeonato
nacional de andebol de 2016/17, no qual os 'leões' se sagraram campeões. O Ministério Público
confirmou então que estava a investigar o caso.
No dia seguinte, a Polícia Judiciária deu conta de buscas na SAD do Sporting, a que se seguiram as
quatro detenções, confirmando-se o alargamento das investigações à esfera do futebol, envolvendo
vários jogos da I Liga em que alegadamente houve tentativa de favorecer o a equipa lisboeta.
Lusa

Página 13

A14

FILME DOS ACONTECIMENTOS: A crise no Sporting

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Diário de Notícias Online

Data Publicação:

18/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ec08d91c

2018-05-18T00:23:10Z
Filme dos acontecimentos sobre a crise vivida no Sporting na última semana:
Dia 13
- Sporting é derrotado por 2-1 no estádio do Marítimo, na última jornada do campeonato, e perde o
segundo lugar para o Benfica e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões da próxima época.
- Os jogadores são insultados à saída do Estádio dos Barreiros, no aeroporto da Madeira, antes do
embarque para Lisboa, e já à chegada da comitiva ao estádio José Alvalade.
Dia 14
- A direção da SAD do Sporting, presidida por Bruno de Carvalho, convoca todo o plantel e as equipas
técnica e médica, em dia de folga, para reuniões em Alvalade.
- À saída, Bruno de Carvalho sente necessidade de explicar que Jorge Jesus não estava suspenso,
contrariando informação veiculada por vários órgãos de comunicação social, que davam conta da
instauração de um processo disciplinar e da suspensão do treinador para o jogo da final da Taça de
Portugal.
- O presidente do Sporting acrescenta que não gostou "da interação entre muitos sócios do Sporting e
os jogadores" durante e após o jogo com o Marítimo.
Dia 15
- A Procuradoria-Geral da República informa que o Ministério Público está a investigar um alegado
esquema de corrupção relacionado com a 'compra' de equipas de arbitragem no campeonato nacional
de andebol de 2016/17, que envolverá o Sporting, noticiado nesse dia pelo Correio da Manhã.
- A Federação de Andebol de Portugal faz uma participação ao Conselho de Disciplina e denuncia o
caso ao Ministério Público, que já estava a investigar.
- O Sporting emite um comunicado, no qual apela à celeridade das autoridades na averiguação à
alegada corrupção no campeonato nacional de andebol, considerando-se um "alvo a abater" por
continuar a "lutar e a querer transparência e verdade desportiva".
- O clube lisboeta informa, através da rede social Twitter, que Jorge Jesus vai orientar a equipa na
final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves, contrariando "notícias vindas a público".
- O Sporting abre um processo de inquérito ao funcionário do gabinete de apoio ao atleta Gonçalo
Rodrigues, que está a ser investigado pela alegada participação no esquema de favorecimento aos
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'leões' no campeonato de andebol.
- Cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadem a Academia de
Alcochete e agridem vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho,
Battaglia e Misic, bem como o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.
- A Liga de clubes repudia as agressões de que foram alvo os futebolistas e treinadores do Sporting,
considerando que "os executores destes comportamentos não são adeptos de futebol, mas sim
criminosos".
- A Federação Portuguesa de Futebol "repudia veementemente as agressões e atos de vandalismo
inaceitáveis" em Alcochete e apela à punição dos responsáveis pelos atos criminosos.
- O presidente dos Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, acusa o
Sporting de não ter sabido "evitar [a invasão da Academia de Alcochete] e garantir as condições de
segurança aos jogadores", que ficaram "muito abalados".
- O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, considera
"inqualificável" as agressões de adeptos a jogadores e equipa técnica do Sporting.
- O Governo repudia os incidentes de Alcochete e confirma a detenção de 21 pessoas
presumivelmente envolvidas, numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo
Rebelo.
- Bruno de Carvalho afirma que os jogadores ficaram "em estado de choque", mas assegura que o
Sporting vai disputar a final da Taça de Portugal, defendendo que o Governo e as entidades que
tutelam o desporto em Portugal têm "muita responsabilidade" nos incidentes de Alcochete.
- A Holdimo, detentora de cerca de 30% da SAD do Sporting, repudia os atos de violência ocorridos na
Academia do clube, manifestando solidariedade com futebolistas e equipa técnica.
- O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, diz que vai convocar os
órgãos sociais do clube para analisar o momento do clube para segunda-feira, 21 de maio, o dia
seguinte ao da final da Taça.
- Centenas de adeptos 'leoninos' concentram-se junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde
entoam cânticos de apoio ao Sporting e condenaram os atos violentos ocorridos na Academia do
clube, em Alcochete.
16 maio
- A Juventude Leonina lamenta os acontecimentos ocorridos na Academia de Alcochete e rejeita
quaisquer responsabilidades no caso.
- A Polícia Judiciária faz, desde o início da manhã, buscas na SAD do Sporting, em Lisboa, relacionadas
com suspeitas de atos de corrupção.
- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz sentir-se "vexado" com as agressões a
futebolistas e treinadores do Sporting e assume ser este o momento de travar a escalada de violência
no desporto.
- A Polícia Judiciária detém quatro pessoas, nomeadamente o diretor para o futebol do Sporting, André
Geraldes, por "suspeitas de corrupção ativa", no âmbito da operação 'Cashball', que incluiu também
uma dezena de buscas domiciliárias.
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-- A GNR anuncia que efetuou 23 detenções, apreendeu cinco viaturas e recolheu depoimentos de 36
pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do Sporting, na
sequência da invasão à academia do clube, em Alcochete.
- A maioria do plantel do Sporting anuncia que vai disputar a final da Taça de Portugal,
independentemente das medidas legais a tomar por cada um após as agressões de que foram alvo.
- O CDS-PP condena e lamenta as agressões registadas na Academia do Sporting e remete para o
Governo a avaliação das condições para a realização da final da Taça de Portugal.
- O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, considera que a invasão à Academia
do Sporting foi de "uma enorme gravidade", por parte de um grupo que "se comporta como uma
milícia".
- A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) confirma que pediu esclarecimentos ao
Sporting sobre as notícias dos últimos dias, no sentido de avaliar a necessidade de a SAD leonina dar
explicações ao mercado.
- O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, diz que tem de haver consequências dos atos de
violência ocorridos em Alcochete.
- O presidente do PSD, Rui Rio, responsabiliza o aproveitamento político dos êxitos desportivos pelo
ambiente "absolutamente insuportável" em torno do futebol e aconselha a classe política a guardar
distâncias para encontrar soluções.
- O presidente da Assembleia da República condena a "situação gravíssima" de violência no treino de
futebol do Sporting e a "perversidade autoritária e totalitária" de dirigentes desportivos, apelando a
"medidas sérias" da Federação Portuguesa de Futebol e do Governo.
- O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) repudia os incidentes ocorridos na Academia
do Sporting e exige da justiça "um castigo exemplar" para os autores das agressões.
- O primeiro-ministro, António Costa, diz que os atos de "selvajaria" ocorridos em Alcochete não
podem ficar impunes e defende que os comportamentos "inaceitáveis" no desporto têm de ser
banidos.
- O BE repudia "todos os atos de violência no quadro desportivo", mostrando disponibilidade para
reavaliar a legislação em vigor, estudar novas medidas de combate à violência no futebol e novos
instrumentos de responsabilização dos agentes desportivos.
- O primeiro-ministro, António Costa, anuncia a criação de autoridade nacional contra a violência no
desporto, que permita às autoridades agir nas situações não contempladas pela lei.
- A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anuncia que vai constituir-se assistente no processo que
envolve futebolistas e dirigentes de várias sociedades desportivas por suspeita de manipulação de
resultados, no âmbito da operação 'Cashball', que alastrou ao futebol.
- O PCP lamenta a violência no desporto, na sequência dos incidentes num treino do Sporting, ligando
o episódio a fenómenos como o populismo, e apela ao cumprimento da legislação já em vigor.
- O ministro da Administração Interna anuncia que o dispositivo policial na final da Taça da Portugal
vai ser aumentado, na sequência das agressões ocorridas na Academia do Sporting.
- O tribunal do Barreiro informa que os 23 detidos na sequência das agressões registadas na Academia
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do Sporting foram identificados, mas só no dia seguinte, quinta-feira, vão começar a ser ouvidos.
- O Ministério Público informa que os detidos pelas agressões a futebolistas do Sporting são suspeitos
de práticas que podem configurar crimes de sequestro, ameaça agravada, ofensa à integridade física
qualificada, e terrorismo, entre outros.
- A Sporting SAD comunica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que não há
suspensão ou rescisão com qualquer elemento da equipa técnica, nem pedidos de rescisão de
contratos de futebolistas.
- A direção do Sporting solicita uma Assembleia Geral extraordinária para analisar a situação do clube,
na sequência das agressões a futebolistas e treinadores.
- Os elementos da Mesa da Assembleia Geral do Sporting convocam, com "caráter de urgência", o
Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal para uma reunião na segunda-feira, 21 de maio, que definirá o
"futuro imediato do clube".
17 maio
- O Sporting diz que "não se revê em atos que desvirtuem a verdade desportiva" e mostra total
disponibilidade em colaborar com a investigação sobre viciação de resultados de andebol e futebol que
visa elementos ligados ao clube.
- O presidente do Sporting anuncia que vai mover um processo contra o Presidente da Assembleia da
República, comentadores e jornalistas por o terem "difamado e caluniado", após os atos de violência
em Alcochete.
- Um membro suplente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Diogo Orvalho, apresenta a
renúncia ao cargo, para o qual foi eleito na lista de Bruno de Carvalho, alegando falta de condições.
- O tribunal do Barreiro informa que nove dos 23 arguidos pelos incidentes ocorridos na Academia de
futebol do Sporting decidem prestar declarações.
- A Mesa da Assembleia Geral do Sporting demite-se em bloco, confirma o presidente, Jaime Marta
Soares, advertindo que o clube tem "princípios de honra e de dignidade, que alguns teimam em
desrespeitar".
- O futebolista Nélson Lenho, do Desportivo das Aves, que viu o seu nome envolvido num alegado
esquema de viciação de resultados para favorecer o Sporting, garante que nunca esteve envolvido
"em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva".
- O presidente e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting apresentam a demissão
e apelam ao presidente Bruno de Carvalho e à restante direção que renunciem também aos cargos.
- O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, apela à
demissão do presidente do clube, Bruno de Carvalho.
- O empresário Álvaro Sobrinho, patrão da Holdimo, detentora de 30% das ações da SAD, pede a
demissão de Brunod e Carvalho e diz que perdeu a confiança na administração.
- Os quatro detidos pela Polícia Judiciária no âmbito da operação 'Cashball' são ouvidos no Tribunal de
Instrução Criminal, do Porto, e André Geraldes fica em liberdade mediante pagamento de caução de
60 mil euros e impeido de exercer funções desportivas. Os arguidos ficam impedidos de contactar-se.
- Ao fim da noite, Bruno de Carvalho, ladeado pelos membros do Conselho Diretivo que não se
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demitiram, por elementos da administração da SAD e e pelo único elemento do Conselho Fiscal que
não renunciou, afirma que não se demite.
- O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, ponder a
hipóteses de marcar uma AG com nota de culpa para destituir Bruno de Carvalho.
Lusa
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SERGIO ROLA DEIXA
O SAS» MAS FICA NA BÉLGICA
Sérgio Rola vai continuar a jogar na Bélgica,
país para onde se transferiu depois de ter jogado no FC Porto e Madeira SAD, mas não
voltará a representar o Sasja, emblema a que
esteve ligado nos últimos três anos. O português, que foi considerado o melhor pontadireita da Bene-League (Bélgica e Holanda),
transferiu-se para o Vise, clube com mais ambição neste contexto regional. -A.F.
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CNID Treinadores, jogadores, equipas e jornalistas distinguidos pela
Associação de Imprensa Desportiva. Cerimónia acontece a 28 de maio

Conceição e Costinha
os melhores do ano
imir Sem surpresa, a Associação de Imprensa Desportiva
(CNID) elegeu o treinador do
FC Porto, Sérgio Conceição,
como melhor treinador da I
Liga, após a conquista do título de campeão nacional, que
fugia aos azuis e brancos há
quatro épocas.Amesmalógica
serviu para distinguir Costinha, treinador campeão da II
Liga que conduziu os madeirenses de regresso ao principal
palco do futebol, após uma
época de interregno.
Os prémios serão entregues
a 28 de maio, às15 h, na Colunata de Eventos do Bom Jesus, numa parceria entre
CNID, Instituto Português
da Juventude e Desporto e
Braga Cidade Europeia da
Cultura 2018.
Eco dos feitos desportivos,
os jornais e os seus profissionais desempenham um papel
crucial, algo a que o CNID não
é alheio. Por isso, na Imprensa, ajornalista de OJOGOAna
Luísa Magalhães receberá o
prémioRevelação.Aeste reconhecimento do mérito profissional de um dos elementos da
redação junta-se a distinção
com o Prémio Imprensa, galardão que será recebido pelo

EPA/MANUELFERNANDO ARAUJO

Vencedores dos principais
campeonatos nacionais na
época 2017/18 destacamse, bem como a Seleção
Nacional de futsal,
Ricardinho e Ronaldo.
Jornal O JOGO arrecada
dois prémios

Sérgio Conceição recebe prémio do CNID para o melhor treinador da I Liga
diretor, José Manuel Ribeiro.
À lista de desportistas e equipas que recebem galardões transcrita ao lado -vão juntarse os nomes de futebolistas de
I e II liga, a anunciar apenas
hoje, altura em que fecha a votação dos associados do
CNID.
A par do futebol, a Seleção
Nacional de futsal, campeã
Europeia em 2018, merece
destaque. Nas modalidades
destaca-se, entre outros, o reconhecimento dos feitos alcançados por João Sousa, no
ténis, Fernando Pimenta, na
canoagem, ou, pelo segundo
ano consecutivo, Inês Henriques, no atletismo, isto em
termos individuais, não esquecendo os feitos das equi-

pas de hóquei em patins do
Benfica, com a conquista da
Taça Intercontinental ou a
Taça Challenge de andebol do
Sporting.
Repetentes nestes prémios,
na categoria de desportistas
no estrangeiro: Cristiano Ro•

naldo (Real Madrid), Bernardo Silva (Manchester City) e
Ricardinho (equipa de futsal
do InterMovistar). Nuno Espírito Santo recebe o troféu
destinado ao melhor treinador no estrangeiro, sucedendo
a Leonardo Jardim.

• e

Melhor treinador da I Liga
Sérgio ConceIção
Melhor treinador dali Liga

Atletas revelação

»asa Moreira e Rtta Pereira (ginastas
juniores) e, Maria Siderot (jiJdorA

Costinha

Distinção de equipas

Melhor treinador no estxangetro

Seleção portuguesa de futsal, equipa
de hóquei em patins do Be nfica.
equipa de futebol de Praia do Sporting
de Braga e equipa de andebol do
5~

Mano EspiritoSanto
Atletas no estrangeiro

Ronaldo, BernardoSihra (,Ricarclinho
(fursal)
Atletas do ano
1o5o Sousa (ténis), Fernando Pimenta
(canoagem). Joana Sdienker (hndyboard).
João Pereira (triatio). In& lienriques
(at ismo) DlogoGandilnho(ginastal

Desporto adaptado

Cristlano Pereira, Miguel Mancho e
José Macedo
Prémio reconhecimento

Miguel Mala (vo!eily.)41
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Selecção Feminina de Andebol defronta Rússia em Sines.

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Sines Online

Data Publicação:

18/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f3c8cc9e

O Pavilhão Multiusos de Sines continua a ser palco para jogos de alto gabarito das modalidades em
Portugal. Desta vez a modalidade é o andebol, cuja selecção nacional feminina defronta em Sines a
congénere da Rússia, no dia 31 de maio, às 17h00. O jogo de Portugal contra a selecção campeã
olímpica é o quinto jogo a contar para o apuramento para o Campeonato Europeu de França 2018. A
entrada é livre. Uma organização da Federação de Andebol de Portugal, com o apoio da Câmara
Municipal de Sines.
Anúncios
Share this:E-mailTwitterFacebookGooglePinterestGostar disto:Gostar A carregar...
2018-05-18 05:25:00+00:00
noticiasdesines
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Sporting. Operação CashBall tem três novos arguidos

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Observador Online

Data Publicação:

18/05/2018

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=80c2b8bf

18/5/2018, 7:54
Os três novos arguidos da Operação CashBall serão agentes desportivos ligados ao andebol, mas não
se sabem os nomes nem os cargos que ocupam.
O inquérito da Operação Cashball tem três novos arguidos por suspeitas de corrupção passiva. O
jornal Público avança na manhã desta sexta-feira que se trata de três agentes desportivos ligados ao
andebol. No entanto, não se sabe ainda quem são ao certo esses arguidos nem o cargo que ocupam.
A operação, coordenada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, investiga o
alegado pagamento a árbitros durante o campeonato de andebol da época 2016/ 2017. Até agora, os
únicos arguidos eram André Geraldes, director-geral do futebol do Sporting; Gonçalo Rodrigues, o
agora ex-responsável pelo gabinete de apoio ao atleta e às modalidades profissionais do clube; e os
intermediários Paulo Silva e João Gonçalves.
Uma nota divulgada pela Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto revela que estes quatro primeiros
arguidos ficaram todos proibidos "de contactos com a estrutura directiva de clube desportivo
identificado, com a sua SAD ou com funcionários dos mesmos", além de não poderem contactar
"dirigentes desportivos, árbitros desportivos, agentes desportivos e jogadores de qualquer modalidade
desportiva". Também não podem frequentar as instalações do Sporting, ausentar-se para o
estrangeiro e contactar com os outros arguidos.
André Geraldes foi esta quinta-feira suspenso de funções por uma juíza do Tribunal de Instrução
Criminal do Porto e ficou em liberdade mediante pagamento de caução de 60 mil euros.
Observador
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Filme dos acontecimentos sobre a crise vivida no Sporting na última semana: Dia 13 - Sporting é
derrotado por 2-1 no estádio do Marítimo, na última jornada do campeonato, e perde o segundo lugar
para o Benfica e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões da próxima época. - Os jogadores
são insultados à saída do Estádio dos Barreiros, no aeroporto da Madeira, antes do embarque para
Lisboa, e já à chegada da comitiva ao estádio José Alvalade. Dia 14 - A direção da SAD do Sporting,
presidida por Bruno de Carvalho, convoca todo o plantel e as equipas técnica e médica, em dia de
folga, para reuniões em Alvalade. - À saída, Bruno de Carvalho sente necessidade de explicar que
Jorge Jesus não estava suspenso, contrariando informação veiculada por vários órgãos de
comunicação social, que davam conta da instauração de um processo disciplinar e da suspensão do
treinador para o jogo da final da Taça de Portugal. - O presidente do Sporting acrescenta que não
gostou "da interação entre muitos sócios do Sporting e os jogadores" durante e após o jogo com o
Marítimo. Dia 15 - A Procuradoria-Geral da República informa que o Ministério Público está a investigar
um alegado esquema de corrupção relacionado com a 'compra' de equipas de arbitragem no
campeonato nacional de andebol de 2016/17, que envolverá o Sporting, noticiado nesse dia pelo
Correio da Manhã. - A Federação de Andebol de Portugal faz uma participação ao Conselho de
Disciplina e denuncia o caso ao Ministério Público, que já estava a investigar. - O Sporting emite um
comunicado, no qual apela à celeridade das autoridades na averiguação à alegada corrupção no
campeonato nacional de andebol, considerando-se um "alvo a abater" por continuar a "lutar e a querer
transparência e verdade desportiva". - O clube lisboeta informa, através da rede social Twitter, que
Jorge Jesus vai orientar a equipa na final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves,
contrariando "notícias vindas a público". - O Sporting abre um processo de inquérito ao funcionário do
gabinete de apoio ao atleta Gonçalo Rodrigues, que está a ser investigado pela alegada participação
no esquema de favorecimento aos 'leões' no campeonato de andebol. - Cerca de 50 pessoas, de cara
tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadem a Academia de Alcochete e agridem vários
jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, bem como
o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica. - A Liga de clubes repudia as agressões
de que foram alvo os futebolistas e treinadores do Sporting, considerando que "os executores destes
comportamentos não são adeptos de futebol, mas sim criminosos". - A Federação Portuguesa de
Futebol "repudia veementemente as agressões e atos de vandalismo inaceitáveis" em Alcochete e
apela à punição dos responsáveis pelos atos criminosos. - O presidente dos Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, acusa o Sporting de não ter sabido "evitar [a invasão da
Academia de Alcochete] e garantir as condições de segurança aos jogadores", que ficaram "muito
abalados". - O presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, José Pereira, considera
"inqualificável" as agressões de adeptos a jogadores e equipa técnica do Sporting. - O Governo
repudia os incidentes de Alcochete e confirma a detenção de 21 pessoas presumivelmente envolvidas,
numa declaração conjunta da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto,
e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo. - Bruno de Carvalho afirma
que os jogadores ficaram "em estado de choque", mas assegura que o Sporting vai disputar a final da
Taça de Portugal, defendendo que o Governo e as entidades que tutelam o desporto em Portugal têm
"muita responsabilidade" nos incidentes de Alcochete. - A Holdimo, detentora de cerca de 30% da SAD
do Sporting, repudia os atos de violência ocorridos na Academia do clube, manifestando solidariedade
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com futebolistas e equipa técnica. - O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, Jaime
Marta Soares, diz que vai convocar os órgãos sociais do clube para analisar o momento do clube para
segunda-feira, 21 de maio, o dia seguinte ao da final da Taça. - Centenas de adeptos 'leoninos'
concentram-se junto ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, onde entoam cânticos de apoio ao Sporting
e condenaram os atos violentos ocorridos na Academia do clube, em Alcochete. 16 maio - A Juventude
Leonina lamenta os acontecimentos ocorridos na Academia de Alcochete e rejeita quaisquer
responsabilidades no caso. - A Polícia Judiciária faz, desde o início da manhã, buscas na SAD do
Sporting, em Lisboa, relacionadas com suspeitas de atos de corrupção. - O Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, diz sentir-se "vexado" com as agressões a futebolistas e treinadores do
Sporting e assume ser este o momento de travar a escalada de violência no desporto. - A Polícia
Judiciária detém quatro pessoas, nomeadamente o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes,
por "suspeitas de corrupção ativa", no âmbito da operação 'Cashball', que incluiu também uma dezena
de buscas domiciliárias. -- A GNR anuncia que efetuou 23 detenções, apreendeu cinco viaturas e
recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao
serviço do Sporting, na sequência da invasão à academia do clube, em Alcochete. - A maioria do
plantel do Sporting anuncia que vai disputar a final da Taça de Portugal, independentemente das
medidas legais a tomar por cada um após as agressões de que foram alvo. - O CDS-PP condena e
lamenta as agressões registadas na Academia do Sporting e remete para o Governo a avaliação das
condições para a realização da final da Taça de Portugal. - O presidente da Câmara Municipal de
Lisboa, Fernando Medina, considera que a invasão à Academia do Sporting foi de "uma enorme
gravidade", por parte de um grupo que "se comporta como uma milícia". - A Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM) confirma que pediu esclarecimentos ao Sporting sobre as notícias dos
últimos dias, no sentido de avaliar a necessidade de a SAD leonina dar explicações ao mercado. - O
ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, diz que tem de haver consequências dos atos de
violência ocorridos em Alcochete. - O presidente do PSD, Rui Rio, responsabiliza o aproveitamento
político dos êxitos desportivos pelo ambiente "absolutamente insuportável" em torno do futebol e
aconselha a classe política a guardar distâncias para encontrar soluções. - O presidente da Assembleia
da República condena a "situação gravíssima" de violência no treino de futebol do Sporting e a
"perversidade autoritária e totalitária" de dirigentes desportivos, apelando a "medidas sérias" da
Federação Portuguesa de Futebol e do Governo. - O Instituto Português do Desporto e Juventude
(IPDJ) repudia os incidentes ocorridos na Academia do Sporting e exige da justiça "um castigo
exemplar" para os autores das agressões. - O primeiro-ministro, António Costa, diz que os atos de
"selvajaria" ocorridos em Alcochete não podem ficar impunes e defende que os comportamentos
"inaceitáveis" no desporto têm de ser banidos. - O BE repudia "todos os atos de violência no quadro
desportivo", mostrando disponibilidade para reavaliar a legislação em vigor, estudar novas medidas de
combate à violência no futebol e novos instrumentos de responsabilização dos agentes desportivos. O primeiro-ministro, António Costa, anuncia a criação de autoridade nacional contra a violência no
desporto, que permita às autoridades agir nas situações não contempladas pela lei. - A Liga
Portuguesa de Futebol Profissional anuncia que vai constituir-se assistente no processo que envolve
futebolistas e dirigentes de várias sociedades desportivas por suspeita de manipulação de resultados,
no âmbito da operação 'Cashball', que alastrou ao futebol. - O PCP lamenta a violência no desporto, na
sequência dos incidentes num treino do Sporting, ligando o episódio a fenómenos como o populismo, e
apela ao cumprimento da legislação já em vigor. - O ministro da Administração Interna anuncia que o
dispositivo policial na final da Taça da Portugal vai ser aumentado, na sequência das agressões
ocorridas na Academia do Sporting. - O tribunal do Barreiro informa que os 23 detidos na sequência
das agressões registadas na Academia do Sporting foram identificados, mas só no dia seguinte,
quinta-feira, vão começar a ser ouvidos. - O Ministério Público informa que os detidos pelas agressões
a futebolistas do Sporting são suspeitos de práticas que podem configurar crimes de sequestro,
ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, e terrorismo, entre outros. - A Sporting SAD
comunica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que não há suspensão ou rescisão
com qualquer elemento da equipa técnica, nem pedidos de rescisão de contratos de futebolistas. - A
direção do Sporting solicita uma Assembleia Geral extraordinária para analisar a situação do clube, na
sequência das agressões a futebolistas e treinadores. - Os elementos da Mesa da Assembleia Geral do
Sporting convocam, com "caráter de urgência", o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal para uma
reunião na segunda-feira, 21 de maio, que definirá o "futuro imediato do clube". 17 maio - O Sporting
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diz que "não se revê em atos que desvirtuem a verdade desportiva" e mostra total disponibilidade em
colaborar com a investigação sobre viciação de resultados de andebol e futebol que visa elementos
ligados ao clube. - O presidente do Sporting anuncia que vai mover um processo contra o Presidente
da Assembleia da República, comentadores e jornalistas por o terem "difamado e caluniado", após os
atos de violência em Alcochete. - Um membro suplente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting,
Diogo Orvalho, apresenta a renúncia ao cargo, para o qual foi eleito na lista de Bruno de Carvalho,
alegando falta de condições. - O tribunal do Barreiro informa que nove dos 23 arguidos pelos
incidentes ocorridos na Academia de futebol do Sporting decidem prestar declarações. - A Mesa da
Assembleia Geral do Sporting demite-se em bloco, confirma o presidente, Jaime Marta Soares,
advertindo que o clube tem "princípios de honra e de dignidade, que alguns teimam em desrespeitar".
- O futebolista Nélson Lenho, do Desportivo das Aves, que viu o seu nome envolvido num alegado
esquema de viciação de resultados para favorecer o Sporting, garante que nunca esteve envolvido
"em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva". - O presidente e vários membros do Conselho
Fiscal e Disciplinar do Sporting apresentam a demissão e apelam ao presidente Bruno de Carvalho e à
restante direção que renunciem também aos cargos. - O presidente demissionário da Mesa da
Assembleia Geral do Sporting, Jaime Marta Soares, apela à demissão do presidente do clube, Bruno de
Carvalho. - O empresário Álvaro Sobrinho, patrão da Holdimo, detentora de 30% das ações da SAD,
pede a demissão de Brunod e Carvalho e diz que perdeu a confiança na administração. - Os quatro
detidos pela Polícia Judiciária no âmbito da operação 'Cashball' são ouvidos no Tribunal de Instrução
Criminal, do Porto, e André Geraldes fica em liberdade mediante pagamento de caução de 60 mil
euros e impeido de exercer funções desportivas. Os arguidos ficam impedidos de contactar-se. - Ao
fim da noite, Bruno de Carvalho, ladeado pelos membros do Conselho Diretivo que não se demitiram,
por elementos da administração da SAD e e pelo único elemento do Conselho Fiscal que não
renunciou, afirma que não se demite. - O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral do
Sporting, Jaime Marta Soares, ponder a hipóteses de marcar uma AG com nota de culpa para destituir
Bruno de Carvalho.
Lusa
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