CD (DIA 15/10/08)
DECLARAÇÕES DE CARLOS CRUZ
Inicio de declarações do Arguido Carlos
Pereira Cruz.
Juiz Presidente
… fica dispensado a partir, portanto, da hora referida … Exactamente para
…portanto, ficar o despacho em relação ao Sr. José Manuel Abrantes. Verificou
Paula? Não está? Não está. Pronto. Iniciar a gravação. O seu nome por favor,
só para ficar no início da gravação.
Carlos Pereira Cruz
Carlos Pereira Cruz.
Juiz Presidente
Advertido, comunicou que pretendia prestar declarações, mas a advertência
que o tribunal tem feito sempre, só presta declarações se quiser na medida em
que o fizer, o seu silêncio não o pode prejudicar. E portanto declarações dentro
do objecto do processo, é evidente … O que é que pretende, então, dizer ao
tribunal?
Carlos Pereira Cruz
E pretendo prestar alguns esclarecimentos exactamente sobre os documentos
cuja junção foi agora deferida por V. Excelência, relativamente a uns sábados,
documentos que complementam a informação que já se encontra no processo
que eu deixaria para o fim, começaria por documentos referentes a domingos
do último trimestre do ano 2000.
Juiz Presidente
Portanto, fica consignado documento de folhas 60.202 a 60.236.
Carlos Pereira Cruz
Sr.ª Dr.ª Juiz, eu não tenho a numeração aposta pelo tribunal nos documentos,
mas tenho … vou-me referir aos documentos, pela numeração que o Sr. Dr.
Ricardo Sá Fernandes pôs manualmente …
Juiz Presidente
Sim, sim pode ser.

Carlos Pereira Cruz
Portanto, documento 1, documento 2, documento 3 …
Juiz Presidente
Sim.
Carlos Pereira Cruz
… eventualmente, admito que inclusivamente a numeração seja seguida …
Juiz Presidente
Se houver alguma incorrecção, nós tomamos nota.
Carlos Pereira Cruz
Nós só tínhamos apresentado … a minha defesa só tinha apresentado
documentos relativamente a sábados, mas depois de eu ter prestado
declarações aqui na penúltima vez, por uma questão de precaução os meus
advogados acharam que deveríamos também fazer referência aos domingos
do último trimestre do ano 2000. E assim começando pelo primeiro domingo
que é no dia 1 de Outubro, às 9:32 eu atravesso a portagem de Carcavelos
com a carrinha BMW, documento 1, manuscrito pelo Dr. Ricardo Sá Fernandes
e depois apanho o avião no aeroporto para Nice, Lisboa/Nice o voo da
Portugália ENI 931, documentos 2, 3 e 4 também numerados pelo Dr. Ricardo
Sá Fernandes. Eu dirigia-me a Nice a um mercado de programas de televisão
que ocorre sempre em Outubro na cidade de Cannes que não tem aeroporto e
portanto, disse Cannes e neste momento até a decorrer esse mesmo … esse
mesmo mercado. Depois tem duas chamadas, mas já o C5 já serão chamadas
internacionais, o voo foi às 10:45 da manhã, horário oficial, não tenho
exactamente a certeza se partimos à hora ou não, mas portanto fui para Nice e
Cannes. Domingo dia 8 …
Advogado
... imperceptível … pedir ao Carlos Cruz, uma vez que ele está a fazer a
descrição do itinerário no domingo, parte do que diz está documentado pelos
documentos que se juntaram agora, mas parte está por documentos que
constam do apenso EE, portanto …
Carlos Pereira Cruz
Sim, as chamadas telefónicas estão a fls. 576, do apenso EE …

Advogado
Alguns dos documentos já constam do apenso EE e portanto, é só fazer
referência a eles, está bem?
Juiz Presidente
Obrigado, Sr. Doutor.
Carlos Pereira Cruz
No domingo dia 8, às 11:53 passo pela portagem de Carcavelos com o BMW
530, fls. 42, portanto, desde que eu não faça referência a nenhum documento
em especial, peço ao tribunal que considere que me estou a referir ao apenso
EE.
Juiz Presidente
Sim.
Carlos Pereira Cruz
Portanto, fls. 42 e vou para o estúdio em Braço de Prata gravar durante o dia o
programa Febre do Dinheiro, fls. 45, 41, 51, 62, 65, 78 e 395 a 398. Faço várias
chamadas accionando a antena de Braço de Prata, concretamente, às 12:57,
14:01, 15:22; 17:53, 18:11, 18:13, 18:15 e 21:07, todas estas chamadas estão no
documento de fls. 578. Depois fui jantar à Cervejaria Portugália nas Amoreiras, e
paguei a conta às 23:17 de acordo com a factura, com o talão embora na Sibs
tenha 23:21, há aí uma diferença de 4 minutos, julgo que será por diferença de
acertos de relógio, são os documentos 5 e 6. No domingo 15 …
Juiz Presidente
Este é documento 5 …
Carlos Pereira Cruz
E6…
Juiz Presidente
Srs. Doutores, é aquele …
Carlos Pereira Cruz
… que é a factura da Portugália …
Juiz Presidente
… para a tribunal pelo menos está parcialmente ilegível …

Carlos Pereira Cruz
… está muito mal legível, de facto …
Juiz Presidente
Se os Srs. Doutores quiserem o original também não se vê muito mais, mas …
Carlos Pereira Cruz
Entretanto, o documento 6 é a lista de Sibs com o pagamento exactamente
desse jantar e que foi autenticado com a minha assinatura de acordo com a
informação que se encontra da folha do Sibs. Domingo, 15 de Outubro na
véspera eu tinha estado em Leiria, faço uma chamada às 0:15 accionando a
antena de Leiria/Maringá, fls. 579. Às 0:32, ao Km 11,4 da auto-estrada n.º 1,
num posto da Shell meti combustível, documentos 7 e 8. Depois faço as
portagens Leiria/Queluz pela Crel, portanto, fls. 42 do apenso, à 1:37. À 1:43 a
portagem de Carcavelos ... imperceptível … portanto, a caminho de casa, em
Birre, fls. 42. Depois nesse dia acciono as antenas de Cascais e de Birre,
Cascais 17:40, 17:56, 17:57, 18:11, 21:03, 21:10 e a de Birre às 18:12, todas
estas chamadas estão contempladas a fls. 579 do apenso. Domingo 22 de
Outubro, às 13:43, portagem de Carcavelos com o BMW 530, fls. 52. Nesse dia
gravações do programa Febre do Dinheiro, as folhas que já referi, 41, 51, 62,
65, 78 e 395 a 398. Depois faço vários telefonemas durante esse dia
accionando sempre a antena de Braço de Prata, concretamente às 13:59,
17:02, 18:22, duas chamadas no mesmo minuto, 18:24, 18:25, 18:29, 19:32,
tudo fls. 580 do apenso e finalmente regresso a casa às 21:29 pela portagem
de Carcavelos pv fls. 52 no BMW 530. Dia 29 de Outubro, na véspera tinha
estado no Centro Comercial do Colombo na Vobis a comprar uma impressora
às 23:55, e depois de regresso a casa passo pelas portagens de Oeiras, nó 2 à
meia-noite e 17, e Carcavelos nó 2 à meia-noite e 40 porque fui a Oeiras
buscar a minha filha que se encontrava em casa duma amiga que morava em
Oeiras, fls. 58. Depois às 14:57 acciono a antena de Cascais, 15:11 antena de
Cascais, fls. 582, às 16:04 pago um almoço no Restaurante o Beirão situado
em Birre, ali junto da rotunda de Birre, documentos 9 e 10.
Juiz Presidente
Este documento 9 quando é que o obteve?
Carlos Pereira Cruz
Perdão?
Juiz Presidente
Este documento 9, quando é que o Senhor o obteve?

Carlos Pereira Cruz
Obtive na altura em que paguei o almoço. Só como pertencia a um domingo
estava guardado na contabilidade.
Juiz Presidente
Obrigada. Pode prosseguir.
Carlos Pereira Cruz
Aliás, o documento tem assim uma referência que é 12/02, isto são códigos da
contabilidade, já uma vez de resto aqui em tribunal também fizemos referência
a essa numeração que aparece nos documentos em cima que chegou a ser
confundida com uma data. Às 16:06 acciono a antena de Cascais, fls. 502, e
depois eu junto o documento 11, que são vias verdes do Audi TT que passa em
Carcavelos às 18:44 e às 19:44. Às 18:44 é na direcção de Lisboa e 19:44 na
direcção de Birre porque me recordo e confirmei isso com a minha mulher
várias vezes, nós na altura estávamos a viver há um mês e pouco em Birre, na
nova casa e andávamos à procura de algum mobiliário e fomos a uma loja de
sofás que existe no Campo Grande, praticamente debaixo do viaduto da 2ª
Circular, junto ao Hotel Radisson, há ali uma loja de sofás, julgo que ainda
existe e julgo que se chama Azioni, é um nome italiano, e inclusivamente a
minha mulher faz uma chamada accionando exactamente a antena de Campo
Grande às 18:49, segundo a listagem das chamadas que se encontra no
apenso V, caixa 1, se não estou em erro, e portanto, esse é o documento 11,
são as vias verdes do Audi TT. Dia 5 de Novembro às 14:18, portagem de
Carcavelos, BMW 530, fls. 63. É um dia de gravação da Febre do Dinheiro, às
14:23 acciono a antena de Alfragide sul, 14:25 a de Calhariz de Benfica, fls.
585, também a mesma folha, 585, a antena da Luz, Febre do Dinheiro os
mesmos documentos que já referi, 41, 51, 62, 65, 78 e 395 a 398. E depois
acciono a antena de Braço de Prata, às 17:36, 17:38, 20:51, 21:16, 21:19,
21:22, tudo a fls. 585 e depois regresso a casa atravessando … passando pela
portagem de Carcavelos pv, fls. 63 às 21:37. Dia 12 de Novembro, é mais um
dia de gravações da Febre do Dinheiro, acciono a antena de Cascais de
madrugada às 2:29, falando para a minha filha Marta, às 13:42, a antena de
Birre, fls. 586, às 13:49, portagem de Carcavelos pv, fls. 68, Febre do Dinheiro,
a gravação refere-se exactamente às mesmas folhas, 41, 51, 62, 65, 78 e 395
a 398, e depois telefonemas às 14:59, 15:01, 21:43, 21:44, 21:48, tudo a fls.
586. E depois regresso a casa às 22:12, na portagem de Carcavelos com o
BMW 530, fls. 86. Dia 19 de Novembro, portagem, documento 12, são
portagens do Audi TT, uma referente … uma passagem referente às 18:11,
perdão, às 20:54 do dia 18, sábado e eu dou esta explicação porque é uma ida

para Lisboa que eu já referi julgo, quando prestei declarações pela primeira
vez, eu e a minha mulher fomos ao Tivoli ver uma peça, com a Regina Duarte,
uma peça chamada Honra e depois regressamos apenas às 4:36 da
madrugada, porque enfim, saímos eu e a minha mulher e depois do teatro
fomos cear e depois fomos a outros sítios. E portanto, nesse domingo, eu não
tenho nenhuma documentação em especial porque passamos o dia em casa,
deitámo-nos às … quase às 6 da manhã e ficámos em casa, com certeza. Há
no entanto, às 15:59 um documento que está a fls. 76 do apenso E que é um
pagamento que eu faço com um objecto chamado Pin Pad, aliás, noutros dias
aparecem outros pagamentos que não estão no processo, são dias da semana.
O Pin Pad foi um equipamento que apareceu, era uma pequena caixa que se
ligava ao computador e através do qual se faziam pagamentos, como se faz
hoje através do telebanco. Não havia telebanco na altura, mas havia uma
empresa que vendia umas caixas que ficavam ligadas ao computador e que
eram utilizadas através do código encriptado e utilização do código do cartão
de crédito e podiam-se fazer pagamentos. Portanto, há o registo desse
pagamento, é o único documento que eu tenho desse dia, portanto, passámos
o dia em casa a descansar. Dia 26 de Novembro, foi um dia da gravação de
dois programas especiais da Febre do Dinheiro, foram os últimos aliás, eu
acciono a antena de Cascais, às 13:39 e às 13:45 a antena de Birre, fls. 589.
Passo na portagem de Carcavelos às 13:50 com o BMW, fls. 79, e depois em
relação à gravação dos programas deste dia 26, estão juntos os documentos e
agora esta é a numeração do processo, não é do apenso, 18.277 … 18.276, 77
e 78 são 3 documentos comprovativos que no dia 26 houve de facto
gravações. Isto tem a ver com uma dúvida que se levantou em tempos de que
não teria havido gravações e que as gravações teriam terminado no dia 25 e
depois em audiência de julgamento o Sr. Frederico Ferreira de Almeida …
Advogado
Foram documentos juntos em instrução, são documentos juntos em instrução.
Carlos Pereira Cruz
Depois estes documentos foram juntos durante a instrução. É onde está
comprovado que houve gravações no dia 26. Às 13:54, accionei a antena do
Campo Grande, às 17:44 já a antena de Braço de Prata, 17:47 a antena de
Braço de Prata, 17:52 a antena de Braço de Prata, ainda Braço de Prata às
20:55, 20:58, 22:55, 23:50 tudo a fls.589 do apenso EE. Nessa noite, eu não
tenho nenhum documento, mas a noite do tal jantar na casa de Cinfães, onde
eu estive durante algumas horas e regressei a casa na segunda-feira,
passando Carcavelos à meia-noite e 4. Fls. 79 do apenso EE com o BMW 530.
Dia 3 de Dezembro, accionei a antena de Birre às 11:38 e 11:40, fls.590, às

11:46 passo Carcavelos, nó 2, fls. 86, e Carcavelos nó 2 outra vez no mesmo
minuto, portanto, voltei para trás na portagem de Carcavelos nó 2 que é aquela
portagem que vai dar a S. Domingos de Rana, portanto, não sei porque é que
voltei para trás, devo-me ter esquecido de qualquer coisa por qualquer razão, o
certo é que voltei atrás, fiz a volta aí nessa portagem, accionei a antena … às
11:58 a antena de Cascais, às 12:02 mandei uma mensagem para a minha
filha Marta, que de resto ia comigo ao ténis e portanto, até admito que tenha
regressado … que tenha voltado atrás para ir buscar a minha filha, mas não
tenho a certeza, é mera especulação. Às 12:09, então sim, passo pela
portagem de Carcavelos com o BMW 530, as outras duas portagens também
são com o mesmo carro, fls. 86 e fui para a Expo, para a final do Torneio de
Ténis Masters Cup e aí às 12:51, 12:57, 14:11, 15:10 acciono a antena da Fil
Expo, às 18:53 Fil Sul, às 18:28 DCS Expo Norte, fls. 590, ainda fls. 590, às
18:35 BP aeroporto, 18:35 há uma mensagem, às 18:37 a antena DCS do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil do LNEC, às 18:39 a mesma antena,
tudo fls. 590, ainda a mesma antena às 18:40, duas vezes, 18:44 DCS Luz, às
19:08 Luz, 19:10 Luz, 20:01 DC Luz, 21.00 Benfica 2 … DCS Benfica 2, 21:01
Benfica 2, 21:19 DCS Centro Comercial Colombo, 21:28 Telheiras Sul, 21:29
Telheiras Sul, 21:53 Assembleia Nova, 21:57 Assembleia da República, 22:16
atravesso a portagem a caminho de casa, fls. 86 portagem de Carcavelos,
acciono a antena de Birre às 22:26. Neste dia eu saí do ténis e fui para o
Estádio da Luz assistir ao jogo Benfica-Sporting a convite da Mccan Erickson
conforme de resto também já esclareci em sessão de audiência. Dia 10 de
Dezembro, é um período em que eu estive doente, também já aqui referi que
estive doente do dia 7 ao dia 11 de Dezembro, existe no apenso a fls. 414 o
atestado médico. Dia 17 de Dezembro almoço … pago o almoço às 16:57 no
restaurante Serra da Estrela no Cascais Shopping, documentos 13 e 15, às
18:01 faço compras no Continente no Cascais Shopping, documento 16, às
18:09 faço também compras numa loja chamada 4 Patas, documento 16, às
18:38 passo na portagem de Carcavelos com carrinha, porque eu andava com
a minha mulher, nesse dia, fls. 72, fomos às compras e depois às 19:01 fomos
ao Oeiras Park, ao Shopping, ao Centro Comercial do Oeiras Park, à Loja da
Música documento 16, o mesmo documento, uma loja de animais também
Bichice, depois com a carrinha ainda 19:59, Carcavelos pv fls. 72, depois
acciono a antena de Cascais às 21:58, fls. 592 e depois às 23:13, também com
a carrinha fls. 72 e vou jantar … jantar de Natal da empresa CC2 de que eu era
sócio e que está documentada a minha presença nesse jantar nos documentos
17 e 18 e a passagem às 23:13 é porque lembro-me perfeitamente que já
estava em casa e tinha-me esquecido que tinha esse jantar e fui alertado e
depois as pessoas estavam todas à minha espera para jantar e então fui a
correr para o jantar, ainda tive oportunidade de estar algum tempo. Portanto, o

jantar fls. 17 e 18. Dia 24 de Dezembro, faço um levantamento na ATM na rua
Joaquim Ereira que é ali perto na Torre, na zona de Birre, com um cartão
American Express 6471609, documento 19 e faço um outro levantamento com
outro cartão porque o limite era de 30.000$00, portanto, fiz dois levantamentos
como o limite era de 30.000$00, eu precisava de mais dinheiro e levantei … fiz
dois levantamentos. O outro foi com o cartão Visa 5346265. Almocei no
restaurante Ponto Final que é exactamente na mesma rua, é quase frente ao
banco onde se encontra a ATM, documento 21. Às 16:52, atravesso a
portagem de Carcavelos pv com a carrinha porque estava com a minha mulher
também, documentos 22 …
Juiz Presidente
Este documento 21 estava onde?
Carlos Pereira Cruz
O documento 21 estava também na contabilidade. Estava comigo.
Juiz Presidente
É que este não tem … pelo menos eu não vejo qualquer …
Carlos Pereira Cruz
Não tem.
Juiz Presidente
… anotação de classificação. Foi buscá-lo onde?
Carlos Pereira Cruz
Fui buscá-lo à pasta da contabilidade que eu tenho em casa.
Juiz Presidente
Pode prosseguir.
Carlos Pereira Cruz
Com documentos de despesas. Carcavelos pv às 16:52, documento 22, fomos
ao Oeiras Park Livraria Bulhosa, às 18:37, documento 25, às 18:53 na loja da
Atlantis, documentos 23 e 24.
Juiz Presidente
Um momento só. Paula, há uma das folhas … um momento só …

Carlos Pereira Cruz
Ah, a 22 está repetida, corresponde também ao documento 14, 22, o
documento 14 é para mostrar a passagem da carrinha na portagem de
Carcavelos que a minha mulher me foi buscar ao aeroporto que eu vinha de
Londres com a minha filha Marta, na tal viagem …
Juiz Presidente
Sim, mas é que aqui no processo deve ter sido quando foi feita a fotocópia,
neste momento não está o 22 que é a 60.223. Paula tem …
Advogado
… imperceptível …
Juiz Presidente
Obrigada. Paula, deve ter sido quando fez as cópias, o … Não, o 22 passou
para 23, porque este é o documento 21 e tem aqui o 23. A fls. 60.223
corresponde ao 22 que é a repetição do 14, mas se numerou assim é porque
deve ter sido nas cópias a …
Advogado
Não … imperceptível … tenho duas, Sr.ª Doutora. Tenho duas de 60.223.
Juiz Presidente
Então, Sr.ª D. Paula se não se importa …
Advogado
Também tenho.
Juiz Presidente
Trocou com algum dos Srs. Doutores …

Advogado
Alguém deve ter o documento 22 …
Juiz Presidente
Os Srs. Doutores, têm todos a folha 60.223?
Advogado
60.000?

Juiz Presidente
Paula, se não se importa vê nos duplicados dos Srs. Doutores.
Advogado
Se algum tem o meu escrito …
Juiz Presidente
Com a …
Advogado
… sobreposição de vozes … tenho eu. … imperceptível … a vermelho?
Juiz Presidente
É. Sr. Doutor, então fica feita a troca, o Sr. Doutor fica com a fotocópia e o
processo … imperceptível … mostrar aos Srs. Doutores, todos os Srs.
Doutores, está a carrinha BMW que foi escrito pela mão … Pronto, está reposta
a legalidade. O tribunal faz-lhe uma fotocópia deste, Sr. Doutor. Pode
prosseguir. O Sr. Dr.
Ramiro, não tem?
Advogado
Não.
Juiz Presidente
A 22, não tem?
Advogado
Não, Sr.ª Doutora.
Juiz Presidente
Então, entregar ao Sr. Doutor. Veja se faz favor o ... vá mostrar … Veja a fls. …
Já tem?
Funcionária Judicial
… imperceptível …
Juiz Presidente
Ah, não, eram aqueles que foram já no despacho … despacho anterior. Está
reposto. O meu é uma cópia. Tem documento 18 a vermelho, mas é uma
cópia. Não é a página …

Advogado
É o documento … imperceptível …
Juiz Presidente
É, exactamente.
Advogado
… sobreposição de vozes …
Juiz Presidente
Exactamente, assim, é … Ligeiramente da direita, o texto não se consegue ler
integralmente … Tem só no recorte, esta revista que o tribunal tem, também
não tem, apenas tem no recorte, aí …
Advogado
… imperceptível …
Juiz Presidente
Exactamente. É o tal …
Advogado
Quase foi a data do …
Juiz Presidente
O recorte pretende corresponder à data da publicação.
Advogado
… imperceptível …

Juiz Presidente
Agora vamos ver no … É este … 6/2/2001. No meu também parece um 1. E cá
em baixo 5 … 5/1/2001. Pode prosseguir.
Carlos Pereira Cruz
De resto, no sábado dia 30/12 a fls. 64 há um jantar em Nassau, há um
documento comprovativo de pagamento com o cartão de crédito e depois
também fls. 98 a 103, fls. 106, também pagamentos, o passaporte … fotocópia
do passaporte de entrada que é nos Estados Unidos, quer saídos, os Estados
Unidos são fronteira com as Bambas, julgo eu já não me lembro, o passaporte
é folhas 106 do apenso E, depois vários roamings, chamadas telefónicas fls.

576 e seguintes. E estão na documentação que nós entregamos relativamente
aos sábados e portanto, o dia 31 é domingo, ainda estava em Nassau.
Portanto, estes esclarecimentos em relação aos documentos que têm a ver
com os domingos, depois juntámos alguns para complementar informações
que já tínhamos fornecido ao tribunal sobre os sábados, assim os documentos
28, 29 e 30 têm a ver com o dia 3 de Outubro de 1999, porque eu afirmei no dia
2 fui jantar ao restaurante Pipas, mas não havia nenhuma documentação. E
não havia, ou por outra, não foi entregue porque na busca que fizemos não
havia nenhum documento do Pipas com a data de 2, mas sim com a data de 3
que já era um domingo e não entregamos nessa altura porque a conta foi paga
depois da meia-noite e daí portanto, esses documentos 28 e 29 e 30 o que tem
a hora é a lista do Sibs porque a factura e o talão amarelo não tem hora
marcada. Depois o documento 31 tem a ver com uma sexta-feira, para mostrar
a via verde do BMW M3 às 20:08 para mostrar que eu fui nesse dia para o
Algarve, portanto, eu quando prestei declarações dobre o dia 20/11 disse que
estava no Algarve, mas havia nenhuma via verde nesse dia que me levasse
para o Algarve, portanto, resolvemos juntar o comprovativo da via verde, da ida
para o Algarve. Situação idêntica no dia 30/12 que é uma quinta-feira, via verde
do Mercedes às 20:12, porque foi nesse dia que fomos eu e a minha mulher, os
meus cunhados fomos para o Lavre onde passámos o ano nesse ano.
Portanto, é a passagem do Mercedes, documento 32. Os documentos 33 e 34,
um é do cartão de crédito 5363011 e outro do 5689667, este segundo cartão é
da minha mulher e portanto, para mostrar dois levantamentos em ATM’s, na
mesma ATM no Edifício S. José em Cascais, no fundo para reforçar a
afirmação verdadeira de que eu e a minha mulher estávamos juntos em
Cascais nesse dia e levantámos dinheiro os dois em minutos, com um ou dois
minutos de diferença na mesma ATM. Dia 18/03 é um documento depois de
reconferir os documentos se me permite a expressão é o documento
pleunástico na medida em que a listagem … a via verde já está no processo a
fls. 28 e este é um documento da Sibs a mostrar o pagamento da via verde,
portanto, digamos terá sido uma precipitação de entregar talvez um documento
a mais … Não me parece que houvesse necessidade, peço perdão por isso.
Portanto, isto em relação aos documentos que entregámos. Se a Sr.ª Dr.ª Juiz
me permite gostaria ainda de fazer … prestar um esclarecimento, uma
informação e que tem a ver com um tema que foi abordado durante a primeira
vez que eu prestei declarações e que tem a ver com carregamentos dos
telemóveis da minha filha.
Juiz Presidente
Sim.

Carlos Pereira Cruz
Na altura lembro-me de ter dito que, enfim que, infelizmente não havia
listagens desses telemóveis da minha filha porque isso demonstraria que
pertenciam à minha filha desde que se identificassem os números chamados e
as BT’s inclusivamente. Felizmente há o número mais utilizado que é o número
que ela utilizou quase durante todo o ano de 2000, concretamente eu fiz-lhe
carregamentos de Janeiro a Setembro de 2000, a listagem com BT’s desse
telefone encontra-se no processo, no apenso Z13. E no volume 9 do apenso
Z13 está inclusivamente em suporte digital. Com esse suporte digital podem-se
fazer filtros e ver inclusivamente que é ela que chama o meu telemóvel, vêm-se
as BT’s, vê-se que não nenhuma BT’s inclusivamente da minha filha na zona
de Elvas e vê-se que não nenhum contacto nem da minha filha, isto é, desse
telemóvel com qualquer elemento ligado a este processo. Portanto, apenso
Z13, volume 9, infelizmente os outros …
Advogado
Falta dizer o número.
Carlos Pereira Cruz
O número é 918341060. Eram os esclarecimentos que eu queria prestar ao
tribunal.
Juiz Presidente
… imperceptível … Sr. Procurador?

Procurador
Boa tarde, Srs. Doutores. Com referência ao documento n.º 17 que é aquela
declaração assinada pela gerência da CC2 …
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Procurador
… eu perguntava Sr.ª Doutora … Sr.ª Doutora, não sei, pergunto através do
tribunal? Pergunto directamente?
Juiz Presidente
Pode ir perguntando, Sr. Doutor.

Procurador
Muito obrigado.
Juiz Presidente
Se funcionar.
Procurador
Perguntava ao Sr. Carlos Cruz de quem é esta assinatura.
Carlos Pereira Cruz
É do Sr. Carlos Pedrosa Cruz que era meu sócio.
Procurador
Como se pode ver deste documento, este documento está datado de 20 de
Dezembro de 2004.
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Procurador
E a minha pergunta é, se efectivamente foi emitido nesta data.
Carlos Pereira Cruz
Se tem essa data, foi emitido nessa data.

Procurador
Porque é que sentiu a necessidade nessa altura de pedir esta declaração com
a referência a um domingo.
Carlos Pereira Cruz
Eu não pedi essa declaração com referência a um domingo, Sr. Procurador. Eu
reconstituí 5 anos da minha vida. E fui reconstituindo e à medida que
encontrava alguma dúvida ou a eventual necessidade de reforçar a prova ou de
mostrar onde é que estive e não tinha nenhum documento eu valia-me
inclusivamente de pedir declarações a muitas pessoas que estiveram comigo
desde de 1998 a 2002 e devidamente identificados com o Bilhete de Identidade
que me mandassem declarações. Portanto, esta é uma das declarações que
eu pedi neste caso concreto na medida em que tinha o recorte da revista
Caras, mas como não tinha a data na notícia eu pedi ao meu sócio, na altura já
ex sócio que me confirmasse a minha presença nesse jantar.

Procurador
Sr.ª Doutora, finalmente, relativamente ao documento 28 que é aquela factura
do restaurante do Pipas. O que é que significa este 24?
Juiz Presidente
Portanto, o documento 28 fls. 60.229.
Procurador
Excelentíssimo Senhor … 24.
Carlos Pereira Cruz
Documento 28?
Procurador
Documento 28.
Carlos Pereira Cruz
Não faço a mínima ideia, posso tentar como cidadão e com alguma experiencia
de restaurantes, tentar avançar uma explicação. Que este n.º 24 será ou o n.º
do empregado ou o n.º da mesa. Mas é uma mera opinião minha.
Procurador
Há pouco a uma pergunta da Sr.ª Juíza Presidente relativamente a um
documento que alegou ter sido retirado também da contabilidade, a Sr.ª Juíza
Presidente anotou ou chamou a atenção para o facto de aquele documento não
conter aquela numeração interna que vem atribuindo a numeração da própria
contabilidade. Tem alguma explicação para o facto de haver documentos com
e documentos sem essa menção?
Carlos Pereira Cruz
Julgo ter, julgo …
Procurador
Se a quiser transmitir.
Carlos Pereira Cruz
E portanto, com essa ressalva … é que eu não sou contabilista, não percebo
nada de contabilidade, mas lembro-me de ter tido algumas conversas com o
meu contabilista da altura, de que as despesas de representação tinham um
limite e portanto, eu fazia despesas e mandava para o contabilista. Havia

alguns documentos que ele lançava e havia outros que talvez por ter
ultrapassado o limite das despesas de representação, ele não os lançava, mas
não deixava fora. Esses documentos existem, estão guardados, foram estando
guardados e portanto, por datas e portanto eu pedi à minha secretária para ir à
procura deste dia, o que é que havia relativamente a este dia e ela encontrou
esta factura deste restaurante onde aliás eu ia com muita frequência porque
morava ali perto.
Procurador
É tudo, Sr.ª Doutora. Obrigado.
Juiz Presidente
Sr. Doutor?
Advogado
… imperceptível …
Juiz Presidente
Sr. Dr. Miguel Matias?
Advogado
Muito obrigado, Sr.ª Doutora. Boa tarde, Sr. Carlos Cruz.

Carlos Pereira Cruz
Boa tarde, Sr. Doutor.
Advogado
Dois ou três esclarecimentos. Eu há bocadinho fiquei sem perceber o seguinte.
Matrícula 48-01-PM é o M3 ou é a carrinha?
Carlos Pereira Cruz
A partir de … se não estou em erro, de 5 de Maio de 2000, o PM é a carrinha
BMW, antes disso era o M3. Portanto, também já disse aqui em tribunal que o
identificador do M3 passou para a carrinha.
Advogado
Muito obrigado. De acordo com os documentos que juntou entre o dia …
nomeadamente os documentos 1, 2 e 3, entre o dia 5 de Outubro de … entre o
dia 1, domingo, e o dia 5 de Outubro de 2000, o Sr. Carlos Cruz esteve em
França? Mais concretamente …

Carlos Pereira Cruz
Estive em França, sim.
Advogado
Em França. Este veículo carrinha BMW se não estou em … 48-01-PM de
acordo com o documento n.º 1, entre os dias 1 e o dia 5 tem passagens em
Carcavelos, várias.
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Advogado
Nomeadamente, desde logo do 4º registo, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º registos. Quem
é que conduzia esta carrinha? Se é possível …
Carlos Pereira Cruz
Eu conduzi a carrinha até ao aeroporto e pedi à minha secretária para se
encontrar comigo no aeroporto, a Sr.ª D. Isabel Rocha, embora também já
tenha dito neste tribunal que a gestão da carrinha estava atribuída à minha
mulher, mas eu lembro-me com quase certeza absoluta que essa carrinha ficou
com a D. Isabel por duas razões: primeiro porque ela tinha um problema com o
carro e aproveitava o facto da carrinha estar livre e pediu a carrinha
emprestada, tenho quase a certeza que essa foi uma das razões, a outra razão
da passagem por essas portagens tem a ver com o facto de nós estarmos há
pouco tempo a viver em Birre, há menos dum mês, tínhamos um cachorro, um
São Bernardo que ainda era cachorro que precisava de ser alimentado, não
tínhamos empregada ainda e pedi à minha secretária se não se importava na
nossa ausência de ir alimentar o cachorro e já agora ver como estava a casa.
Advogado
A esposa do Sr. Carlos Cruz, D. Raquel foi nesta viagem?
Carlos Pereira Cruz
Foi comigo, foi comigo para Nice.
Advogado
De acordo com esta nota que está aqui verifica-se que … confirma-se que foi,
não é? Factura da minha viagem a Nice/Cannes com a Raquel 1 a 5 de
Outubro de 2000.

Carlos Pereira Cruz
Sim, isso foi uma observação que eu pus à mão na altura em que recolhi esse
documento.
Advogado
No dia 7 de Outubro …
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Advogado
… portanto, e 8 de Outubro, portanto sábado e domingo logo a seguir no
documento n.º 1, quem é que passa, quem é que conduz esta carrinha?
Carlos Pereira Cruz
No dia?
Advogado
No dia 7 de Outubro, 8 de Outubro … 7 e 8 de Outubro, sábado e domingo? O
documento n.º 1.

Juiz Presidente
Fls. 60.202.
Carlos Pereira Cruz
202.
Advogado
Eu peço desculpa, Sr.ª Doutora, estou a dizer, n.º 1 … para facilitar …
Juiz Presidente
Sim, faz bem, Sr. Doutor …
Advogado
… ao Sr. Dr. Carlos Cruz a consulta.
Juiz Presidente
Não, faz bem. Faz bem. O pressuposto é que os documentos estão a ser agora
referidos …

Carlos Pereira Cruz
7 de Outubro, eu já prestei estes esclarecimentos sobre …
Juiz Presidente
São de folhas … imperceptível …
Carlos Pereira Cruz
… essa passagem das 21:15, a primeira vez que eu prestei declarações em
que ficou bem claro que a gestão da carrinha pertencia à minha mulher e
portanto, ela poderia dar qualquer explicação quando viesse a julgamento.
Julgo, sem ter a certeza absoluta de que exactamente devido aos problemas
que a minha secretária teve com o carro manteve com ela, a carrinha até essa
data.
Advogado
Portanto, o dia 7 e o dia 8, este fim de semana …
Carlos Pereira Cruz
Julgo que no dia 8 terá sido o dia em que ela devolveu a carrinha.

Advogado
Portanto, já seria a D. Raquel a conduzir neste … imperceptível …
Carlos Pereira Cruz
Não. Julgo sem dar qualquer tipo de garantia, mas em função da ideia que eu
tenho de que ela ficou com a carrinha, não apenas para ir dar comida ao
cachorro, mas também porque tinha um problema com o carro dela e por ter
ficado na oficina, que ela devolveu a carrinha no dia 8. E portanto, no dia 7 e no
dia 8 terá sido ela a passar na portagem, concretamente no dia 8 para ir
devolver a carrinha.
Advogado
7, 8 e 9, portanto, sábado, domingo e segunda-feira, Sr. Carlos Cruz não sei se
lembra, se recorda, se tem documentos que justifiquem de alguma forma,
demonstrem se esteve neste fim-de-semana com a sua esposa, se não esteve
… e onde é que ela esteve, caso saiba.
Carlos Pereira Cruz
7, 8 e 9?

Advogado
Sim.
Carlos Pereira Cruz
Se me der um minuto talvez …
Advogado
Em Outubro. Eu faço esta pergunta, eu digo-lhe já porquê …
Carlos Pereira Cruz
Mas tenho a ideia de que a minha mulher estava no Algarve.
Advogado
No Algarve?
Carlos Pereira Cruz
Tenho a ideia disso, mas posso confirmar. Deseja a confirmação, Sr. Doutor?
Advogado
Eu faço esta pergunta …
Juiz Presidente
Sim. Faz a pergunta e o tribunal … sim, uma vez que está a ser pedido pelo Sr.
Doutor.
Carlos Pereira Cruz
Por referência ao documento n.º 11, que o Sr. Carlos Cruz usa, quem é que
conduzia o Audi TT, nessa altura?
Juiz Presidente
Mas basta que o Senhor reconheça … que era se não estou em erro o 42-53ML?
Carlos Pereira Cruz
Sr. Doutor, uma coisa de cada vez. Portanto, 7, 8 e 9 onde é que estava a
minha mulher, certo? É a primeira pergunta?
Advogado
Sim.

Juiz Presidente
Sim.
Carlos Pereira Cruz
No dia 7 a minha mulher foi para o Algarve no Audi TT, passando a portagem
de Grândola Sul às 14:51. Regressou no dia 9, às 13:10 na Ponte 25 de Abril e
depois às 17:57 passa em Carcavelos pv, portanto, não foi directamente para
casa. Portanto, 7, 8 e 9. Quais eram as outras datas, Sr. Doutor?
Advogado
Já lá vou. Documento n.º 7. Sr. Carlos Cruz, isto por referência a outro dia, a
outro fim-de-semana, e a outro domingo 15 …
Juiz Presidente
Há pouco referiu 11, Sr. Doutor.
Advogado
Como?

Juiz Presidente
O 11 está …
Advogado
Está, está Sr.ª Doutora … é o 7 e o 11. O 11 tem a confirmação do documento,
do Audi TT que passa … exactamente aquilo que o Sr. Carlos Cruz referiu.
Sábado, Grândola Sul, 7:10 as 14:51 e volta dia 9/10 às 13:01.
Juiz Presidente
Documento de fls. 60.212.
Advogado
Exactamente.
Juiz Presidente
Pode prosseguir, então Sr. Doutor.
Advogado
Documento n.º 7. Sr. Carlos Cruz, tem um abastecimento, um pagamento dum
abastecimento na Shell … Deixe-me ver, onde é que está o documento n.º 7 …

Juiz Presidente
Fls. 60.208.
Advogado
208. Este pagamento é feito, portanto, porque abasteceu o BMW 530, 62-17-PO e
é pago às 0:31, 0:32 com o pagamento do cartão. Depois disso o Sr. Carlos Cruz
tem à 1:43, portanto, por referência a fls. 42 do apenso EE volume 1º que
referiu …
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Advogado
… tem uma passagem portanto com este mesmo veículo de via verde.
Carlos Pereira Cruz
Sim.

Advogado
Depois do mesmo dia às 17:40 da tarde, fls. 579 do mesmo apenso EE, volume
3º, o Sr. Carlos Cruz tem … acciona portanto a antena …
Carlos Pereira Cruz
Antena de Cascais.
Advogado
…com o seu telemóvel.
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Advogado
A minha pergunta é esta. Entre a 1:43 e as 17:40 portanto, neste domingo não
tem qualquer registo ou tem?
Carlos Pereira Cruz
Tenho registo na memória dos meus hábitos ao domingo de manhã …
Advogado
Papéis?

Carlos Pereira Cruz
… nomeadamente vindo de madrugada …
Advogado
Papéis?
Carlos Pereira Cruz
Não, papéis não tenho, Sr. Doutor.
Advogado
Não tem.
Carlos Pereira Cruz
Não, estive em casa a dormir de manhã.
Advogado
Portanto, este domingo entre 1:43 e as 17:40 não tem qualquer documento …
Carlos Pereira Cruz
Não.
Advogado
… que é um domingo. Por último, já referiu que esta carrinha seria conduzida
no dia 7 pela sua … pela D. Isabel, não é?
Juiz Presidente
7 de Outubro?
Advogado
7 de Outubro … secretária?
Carlos Pereira Cruz
7 de Outubro é a memória que eu tenho em função daquilo que já afirmei.
Advogado
É que fica só para constar, Sr.ª Doutora, 3 … documento n.º 1, documento n.º
11 relativo ao Audi TT e documento 42 relativo ao BMW 530 e eu vou referir,
portanto, o documento n.º 1, Outubro 7 de 2000, às 9:15, portanto, as
passagens em Carcavelos com a carrinha BMW, documento n.º 11 dia 7,
portanto os movimentos, portanto as passagens com o Audi TT Grândola Sul

às 14:18 e por último, dia 7 de Outubro também o BMW 530, 62-17-PO acciona
as …passa em Carcavelos às 11:25, 9:15 … portanto, 11:25 de manhã e 9:15
da noite.
Carlos Pereira Cruz
O meu regresso de Braço de Prata, sou eu que vou a conduzir o BMW, venho
das gravações do Braço de Prata …
Advogado
Os três carros? É só. Muito obrigado, sim Sr.ª Doutora?
Juiz Presidente
Obrigada, Sr. Doutor.
Advogado
Não foi … sobreposição de vozes …
Juiz Presidente
Não, foi só consignar estes 3 elementos e o esclarecimento dele, do arguido.
Sr. … imperceptível … Paula de Almeida, algum esclarecimento? Srs.
Doutores? Sr. Dr. Ramiro Miguel? Sr. Dr. Ricardo Sá Fernandes?
Advogado
Reportando-me a estas 3 … documento 1, documento 11 e o tal documento 42.
No documento 1 temos a carrinha, no documento 11 temos o Audi TT e no
documento 42 do apenso EE temos o BMW, não é?
Carlos Pereira Cruz
Não percebi o último documento.
Advogado
É o 42, não é Doutor …
Juiz Presidente
É o 42.
Advogado
… Matias?
Advogado
Sim, sim … … sobreposição de vozes …

Juiz Presidente
42.
Advogado
Portanto, o documento 42 atesta as deslocações que o Senhor fez a conduzir o …
Carlos Pereira Cruz
Sr. Doutor, está à procura do documento 42 …
Advogado
42, do apenso EE.
Carlos Pereira Cruz
Ah, do apenso EE, não tenho aqui … não tenho aqui o documento …
Advogado
Mas é … a gente …
Carlos Pereira Cruz
Em que data é? Faz referência à data?
Juiz Presidente
7…
Carlos Pereira Cruz
Dia 7 de …
Juiz Presidente
Outubro.
Carlos Pereira Cruz
Outubro.
Juiz Presidente
Portanto, ficando consignado documento 1 fls. 60.202, e documento 11,
60.212.
Carlos Pereira Cruz
7 de Outubro, fls. 42, 21:15 Carcavelos pv, BMW 530 identificador 54226621,
BMW 530, fls. 42.

Advogado
Ia para, Sr. Carlos Cruz, ia para onde?
Carlos Pereira Cruz
Ia para?
Advogado
O Senhor ia para onde, nesse dia?
Carlos Pereira Cruz
Ia para … a esta hora ia para casa, tinha acabado de estar a gravar em Braço
de Prata todo o dia.

Advogado
A que horas é que isso foi?
Carlos Pereira Cruz
Eu fui para lá às … 11:25 da manhã.
Advogado
11:25. E voltou?
Carlos Pereira Cruz
E voltei depois … Estou a falar de portagens …
Advogado
Sim.
Carlos Pereira Cruz
Voltei às 21:15.
Advogado
Pronto. Isso é o que está a fls. 42 do apenso EE e tem a ver com os
movimentos do BMW …
Carlos Pereira Cruz
Do BMW, exactamente.

Advogado
Nesse mesmo fim-de-semana, a sua mulher está aonde?
Carlos Pereira Cruz
Está no Algarve.
Advogado
Está no Algarve. E as suas passagens na via verde constam do documento
11? Queria que confirmasse isso.
Carlos Pereira Cruz
Documento 11 …
Advogado
11.
Juiz Presidente
Fls. 60.212.
Carlos Pereira Cruz
Dia 7 de Outubro Coina às 14:18, Grândola Sul às 14:51, regresso no dia 9
Grândola às 12:29 Coina às 13:01 …
Advogado
A sua mulher andava …
Carlos Pereira Cruz
E Ponte 25 de Abril às 13:10.
Advogado
A sua mulher andava com o Audi TT, o Senhor andava com o BMW?
Carlos Pereira Cruz
Exactamente.
Advogado
E é nesse período que se verifica a tal situação da carrinha ter sido utilizada
por outra pessoa nos termos do que já tinha sido relatado anteriormente, é
isso?

Carlos Pereira Cruz
Exactamente.
Advogado
O Senhor também já tinha referido, mas também só para saber se houve
alguma evolução na sua avaliação disso, por vezes a sua mulher emprestou a
carrinha, a mais que uma pessoa?
Carlos Pereira Cruz
Admito que sim.
Advogado
Já aqui referiu … E terá sido uma destas ocasiões?

Carlos Pereira Cruz
Sim, esta ocasião específica porque lembro-me de encontrámo-nos com um
casal no aeroporto e lembro-me da Isabel ter lá ido e ter pegado na carrinha e
lembro-me de ter estado lá pouco tempo, termos um cachorro ainda bebé e
estarmos preocupados com o cachorro, não termos empregada, é a imagem
que eu tenho desta … desta viagem e troquei impressões com a minha mulher
e também tem a mesma imagem exactamente.
Advogado
Sim senhor. Só agora uma outra pergunta. O … Referiu que no dia … no dia …
19 de Novembro às 15:19 o tal … utilização do Pin … do Pin Pad …
Carlos Pereira Cruz
Sim.
Advogado
Explique lá porque … não sei se o tribunal sabe, eu pelo menos não sei,
explique lá o que é isso do Pin Pad melhor.
Juiz Presidente
Compreendemos.
Carlos Pereira Cruz
Compreenderam?

Advogado
E diga-me uma coisa. Quem é que utilizava esse aparelho?
Carlos Pereira Cruz
Era eu que utilizava porque tinha um código pessoal para ligar o aparelho e
depois tinha os códigos dos meus cartões de crédito que, conforme também já
reafirmei e reafirmo e sublinho e reinforço era eu que utilizava os meus cartões
de crédito.
Advogado
Portanto nenhuma dúvida que a … foi o Senhor que utilizou o Pin Pad àquela
hora, naquele dia?

Carlos Pereira Cruz
Não tenho a menor dúvida, como em dias anteriores se eu for aos meus
registos, encontro outras utilizações do mesmo Pin Pad.
Advogado
Muito obrigado.
Juiz Presidente
Está terminado? Terminado para já o pedido de esclarecimentos. Pode sentarse por favor.
Carlos Pereira Cruz
Muito obrigado.
Juiz Presidente
Parar a gravação.
Final de declarações do Arguido Carlos
Pereira Cruz.

