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Estudo sobre corrupção realizado pela Transparência e Integridade - Associação Cívica.
Like Francisco Neves, Cristina Lima and 187,136
others like this.

Por António Sérgio Azenha - Correio da Manhã
Cerca de 150 árbitros assumem conhecer casos em que foram oferecidas prostitutas em troca da manipulação de resultados,
revela um estudo sobre corrupção realizado pela Transparência e Integridade - Associação Cívica (TIAC), a que o CM teve acesso,
que será apresentado amanhã.O trabalho centra-se na corrupção no futebol português e foi realizado através de inquéritos
anónimos a juízes inscritos na Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF). A oferta de serviços de prostituição aos
árbitros de futebol em Portugal tem uma dimensão significativa, tanto mais que foi assumida por quase metade dos juízes que
responderam ao inquérito.E, segundo apurou o Correio da Manhã, alguns inquiridos assumem que têm também conhecimento de
oferta de prostitutas a árbitros portugueses em competições internacionais. Quase um quarto dos árbitros inquiridos dizem ainda
ter tido conhecimento da manipulação de resultados no futebol português.
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17:45 () - Seguro convoca reunião
17:33 (Rec.) - José Luís Gonçalves é
do secretariado nacional a 2 de Junho o novo diretor desportivo

10:51 (CM) - Rock in Rio
ultrapassou os dois milhões

12:05 (CM) - Passos Coelho
"profundamente preocupado" com
chumbo do TC

9:09 (CM) - Buscas por Maddie
começam amanhã
8:21 () - Portugal sob risco "muito
alto" de exposição ultravioleta

14:49 () - Moção de censura
chumbada sem nenhuma abstenção
do PS
12:28 () - Passos Coelho volta a
admitir nova subida de impostos

17:30 (Rec.) - Todos querem posar
com os Conquistadores
17:21 (Rec.) - Ricardo Correia e Luís
Oliveira renovam pelo Sporting
17:15 (Rec.) - Miguel Veloso:
«Tentaremos fazer o melhor»
17:10 (Rec.) - Rússia: Lokomotiv
Moscovo confirma Manuel Fernandes

11:27 () - Passos Coelho inicia
debate da moção de censura a
"tentar" impedir voto favorável do PS
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A Direcção
Nuno Rogeiro
Alberto Gonçalves
Edson Athayde
Ricardo Adolfo
Dulce Garcia
Helena Garrido
Eduardo Dâmaso
Pedro Marta Santos
Nuno Costa Santos
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Cristina Fernandes e Susana Casanova
João Pinto Costa
Nuno Amado
Fernando Esteves
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MUNDO

16:53 (CM) - Lusitanos de Viriato
regressam 2000 anos depois

10:31 (CM) - CMTV chega a Angola
e Moçambique

Cão que atacou
menino foi abatido

Jogos

Pedro Fraga
conquista o Ouro

DINHEIRO

15:39 (CM) - Rei Juan Carlos de
Espanha abdica a favor de uma nova
geração

16:59 (Neg.) - Bolsa nacional em
alta pela segunda sessão consecutiva

11:16 () - Soldado americano
libertado após 5 anos de cativeiro

15:02 (Neg.) - Passos Coelho
promove "lusofonia económica e
energética"

15:04 () - Dívida pública aumentou
11:59 () - Filho de Pelé condenado a cinco mil milhões de euros com
33 anos de prisão
inclusão de CP, Carris e STCP

18:09 (CM) - Soldado americano
libertado após 5 anos de cativeiro
17:14 () - Detido quinto suspeito de
violação e morte de duas raparigas
indianas

14:21 (Neg.) - Cavaco deseja "o
maior sucesso" à selecção e pede que
dê "alegrias"
13:56 (Neg.) - Roche adquire
empresa especializada em
investigação genética por 350
milhões de dólares
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