
 

 

DVD  - GRAVAÇÃO 02/03/2005 

 

ARGUIDO – CARLOS PEREIRA CRUZ 

 

Continuação das declarações do Arguido 

Carlos Pereira Cruz. 

 

Juiz Presidente  

Sr. Carlos Pereira Cruz, quanto ao dia 1 (um) de Abril a mesma questão, 

portanto, na sequência das lhe têm sido colocadas do pedido de 

esclarecimento do Sr. Doutor de forma resumida, o que fez? E quais os 

documentos ou as razões pelas quais pode dizer ao Tribunal o ... o ... 

fundamenta onde as suas ... as quais fundamenta as suas declarações? 

 

Carlos Pereira Cruz 

No dia 1 (um) de Abril, de acordo com a documentação que consegui coligir e 

com o auxílio da memória em nalguns casos, às 11:36 (onze e trinta e seis) e 

11:40 (onze e quarenta) fiz dois telefonemas accionando a antena da Buraca. 

Portanto, a zona da minha casa. Às 11:41 (onze e quarenta e um) também um 

telefonema accionando a mesma antena. Às 12:02 (doze e dois) ... aliás às 

11:54 (onze e cinquenta e quatro) passei pela portagem de Carcavelos PV na 

direcção de Cascais ... e digo na direcção de Cascais na medida em que às 

12:02 (doze e dois) fiz uma chamada para o Internet Quiosque, às 12:11 (doze 

e onze) para uma empresa Internacional Comercial Portugal que eu julgo ... 

julgo ... tenho quase a certeza que é daquelas empresas que fazem vendas 

pelo telefone ... às 12:11 (doze e onze) e às 12:13 (doze e treze) e nesses dois 

telefonemas accionei a antena de Birre, portanto, estaria na ... na zona de 

Cascais - Birre. Às 12:20 (doze e vinte) na bomba da Repsol, na estrada 

nacional 9 ... portanto, julgo que se situa ali na zona mais ou menos próxima de 

Alcoitão ... atestei o carro, utilizando o cartão 5346275 (cinco, três, quatro, seis, 

dois, sete, cinco) da conta Marajó. Às 15:36 (quinze e trinta e seis) accionei a 

antena do Estoril Sol. Às 15:36 (quinze e trinta e seis) também ... portanto, 

dentro do mesmo minuto accionei uma antena de Cascais Centro e passei pela 

portagem de Carcavelos, em direcção a Lisboa às 15:48 (quinze e quarenta e 

oito). E às 17:30 (dezassete e trinta) estava no Centro Comercial do Chiado a 

assistir a um desfile de moda onde participava a minha filha Marta ... um desfile 

do costureiro Augustus e depois desse desfile foi jantar com a minha mulher e 

julgo que com a minha filha também a ... ao Porcão ... o restaurante o Porção 

ali na ... na zona das Docas. E às 23:37 (vinte e três e trinta e sete) accionei a 

antena da Cruz Quebrada, o que significa que estaria em casa e fiz uma 



 

 

chamada para o 1212 (doze, doze) portanto, é o serviço de clientes da 

Vodafone uma chamada que durou 8:93 (oito minutos e noventa e três). E 

portanto, naturalmente estaria em casa com qualquer problema com o telefone. 

 

Juiz Presidente 

Quando refere a partir das 11:54 (onze e cinquenta e quatro) passou na 

portagem de Carcavelos seguiu na direcção de Cascais ... a ... e portanto, 

esteve na zona de Cascais? Esteve sozinho? Esteve acompanhado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não. Eu andei ... eu andei com a minha mulher até porque íamos mais tarde 

assistir ao desfile da milha filha e digo Cascais, por dedução da antena de Birre 

que accionei e portanto, devemos ter almoçado ali na zona ... qualquer coisa. 

 

Advogado 

Quando se refere ao abastecimento ... quando se refere ao abastecimento de 

combustível às 12:12 (doze e doze) a ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

12:20 (doze e vinte). 

 

Advogado 

12:20 (doze e vinte) pagou com ... com Multibanco? Ou accionou um ... um 

talão de crédito e portanto, foi com ... utilizando um cartão com assinatura? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Foi com assinatura. 

 

Advogado 

Como se demonstra pelo ... 

 

Juiz Presidente 

Dolores ... EE ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Fls. 384. e pelo ... pela lista do SIBS. Qual é o ponto da Contestação, por 

favor? 

 

 

 



 

 

Advogado 

Estamos no ponto 190. Relativamente ao jantar no Porção ... que diz que 

também que pagou a conta às (vinte e três) pedia-lhe que também me disse-se 

se foi com ... com Multibanco ou se foi também com assinatura de talão de 

crédito? 

 

Juiz Presidente 

Este jantar Porção como é que efectuou o pagamento Multibanco, crédito ... 

talão ... cartão de crédito, foi com assinatura ou ... com digitação ... digitação de 

código? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Foi com assinatura, Sr.ª Dr.ª Juíza. 

 

Advogado 

Porque é que diz que foi com assinatura? 

 

Juiz Presidente 

Porque é que refere isso que foi com assinatura? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Porque existe o talão com a minha assinatura e na lista do SIBS deve estar lá 

indicado que o talão foi utilizado ... o cartão foi utilizado com assinatura. Porque 

normalmente a lista do SIBS, identifica as duas coisas. 

 

Advogado 

Gostava que o Arguido fosse confrontado com as fotografias de fls. 37, 38 e 39 

para identificar-se a ele e a quem lá mais esteja. E para perguntar se 

corresponde a este evento que está aqui descrito. 

 

Juiz Presidente 

Vão-lhe ser exibidas fotografias fls. 37, 38 e 39 que são fotocópias de ... de 

notícias ... imperceptível ... na comunicação social. Saber se o evento a que se 

está a referir o desfile em que a sua filha participou se é ... se é o mesmo a que 

se referem essas notícias ou esses recortes? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Exactamente, esse evento. A maioria das fotografias naturalmente é a minha 

filha que fechou o vestido vestida de noiva. Tem fotografias comigo e encontra-

se também fotografias com a minha mulher e com ... a mulher e a filha do 



 

 

costureiro Augustus, a D. Clara Correia ... e depois há um grupo final com 

vários manequins que participaram no desfile do Augustus e a minha filha, e eu 

com a minha filha e a com minha mulher. 

 

Advogado 

Se cruzando esta sua descrição com as chamadas, que se encontram no tal 

envelope que nós já nos encontramos em condições de dizer qual é ... depois 

também pedia ao Arguido para identificar qual é o envelope onde está a 

disquete com as chamadas da mulher ... se do cruzamento das chamadas da 

mulher com esta sua descrição, pode encontrar alguns pontos de 

compatibilização. Designadamente, ao final da tarde e à noite. 

 

Juiz Presidente 

Tem alguns elementos que possa dar ao Tribunal que confirmem que a sua 

mulher esteve consigo neste dia, ao final da tarde e à noite? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Há três chamadas feitas pela minha mulher, nomeadamente ... nomeadamente 

não ... concretamente, às 20:23 (vinte e vinte e três) e 21:05 (vinte e uma e 

cinco) accionando a antena da Praça do Comércio e às 23:14 (vinte e três e 

catorze) a antenas de Santos que é exactamente a zona onde se encontra o 

restaurante o Porcão. As chamadas da minha mulher encontram-se ... no 

Apenso V, numa disquete que eu ... eu vou-me atrever a citar de cor que é of. 

... ofício portanto ... 1271, e depois tem a referência a umas datas do período 

das chamadas ... é uma folha ... é uma tabela Excell com três TABS, um deles 

corresponde aos telefones ... ao telefone da minha mulher com chamadas 

desde 1998 (mil novecentos e noventa e oito) até Outubro de 2003 (dois mil e 

três) e com os respectivos BTS. Encontra-se no Apenso V, caixa 2, se não 

estou em erro. Eu tenho o apontamento algures aqui na pasta, mas está num 

papel solto ... 

  

Juiz Presidente 

Não é ... não é necessário. 

  

Carlos Pereira Cruz 

... eu julgo que é o ofício 1271 ... que começa o início da descrição da disquete. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, eu relativamente a este dia, por um lapso só agora detectado a ... 

relativamente ao abastecimento de combustível, assinando o talão de crédito e 



 

 

relativamente ao ... ao jantar no Porcão assinando talão de crédito a prova que 

está nos Autos ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Mas eu fico assim. 

 

Advogado 

... é a que decorre de fls. 383 e 384 do que é o documento do SIBS que 

assinala concretamente que nestas ... estas duas operações são operações 

que não foi com o PIN, foi com a assinatura. 

 

Juiz Presidente 

Sim. 

 

Advogado 

Acontece que por um motivo qualquer as coisas às vezes ... tantos papéis às 

vezes escorregam ... eu tenho efectivamente o talão do abastecimento de 

combustível e o talão do ... do restaurante que tem no verso ... a cópia do 

cartão ... do cartão assinado pelo Sr. Carlos Cruz. Por uma questão de 

economia processual eu junto ... vou fazer um requerimento a juntar estes dois 

documentos que por lapso, não estão no Apenso EE, deviam lá estar mas por 

qualquer motivo não estão. Eu não juntei na altura e descobri-os agora. 

 

Juiz Presidente 

Portanto, pedida a palavra pelo ilustre mandatário do Arguido concedida no ... 

corte de som ... 

 

Juiz Presidente  

... Dolores ... estes documentos estavam onde? Estes ... onde é que os tinha 

guardado ou arquivado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Estavam na contabilidade conforme se prova pela numeração deste código de 

contabilidade no documento da ... da gasolina ...  

 

Juiz Presidente  

Quem é que fazia essa ... como o Senhor diz numeração de código de contabilidade? 

 

 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Isto era feito pela empresa Esfinge. Portanto, era algum funcionário da 

empresa ... portanto, tem aí escrito a amarelo 09/19 (zero, nove/dezanove) e o 

outro 04/29 (zero, quatro/vinte e nove) eu não sei qual é o significado destes 

números. 

 

Juiz Presidente  

Era isso que eu lhe ia perguntar se sabia. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Mas em todos os documentos da contabilidade aparece este tipo de 

numeração, que eu não sei qual é o significado. 

 

Advogado 

Relativamente a isto ... ainda relativamente a este dia 1 (um) de Abril se 

consegue reconstituir qual foi o carro que utilizou ... nestas ... nestes 

movimentos que fez? 

 

Juiz Presidente  

Neste dia 1 (um) de Abril de 2000 (dois mil) qual foi o carro que utilizou ... carro 

ou carros que utilizou durante o dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Utilizei o M3 ... o BMW, M3. 

 

Juiz Presidente  

E porque que é que diz isso? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Porque na lista do SIBS aparece debitados estas passagens com o 

identificador 143853581 (um, quatro, três, oito, cinco, três, cinco, oito, um) que 

corresponde a essa viatura. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, acabamos deste módulo e agora passamos a ... imperceptível ... 

o último trimestre do ano 2000 (dois mil). 

 

Juiz Presidente  

7 (sete) de Outubro de 2000 (dois mil), mesmo pedido de esclarecimento de  



 

 

forma resumida o que fez? E a razão pela qual a ... justifica ao Tribunal ou não 

o que vai dizer? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Fiz uma primeira chamada telefónica às 10:30 (dez e meia) da manhã 

accionando a antena de Cascais, uma às 11:18 (onze e dezoito) antena de 

Birre. Depois passei na portagem de Carcavelos a caminho do estúdio em 

Braço de Prata onde iria passar o dia em gravações do programa Febre do 

Dinheiro. Abasteci o carro na A5, na auto-estrada, às 11:40 (onze e quarenta) e 

em Braço de Prata ... ou por outra accionando a antena da Vodafone da Braço 

Prata fiz chamadas às 12:55 (doze e cinquenta e cinco), 14:22 (catorze e vinte 

e dois), 14:23 (catorze e vinte e três), 14:24 (catorze e vinte e quatro), às 14:28 

(catorze e vinte e oito) há um levantamento na Rua Fernando Palha ... um dos 

dois levantamentos nessa rua que eu admito não ter sido eu, mas posso ter 

sido eu. E chamo a atenção no documento NAT encontra-se 14:28 (catorze e 

vinte e oito), mas de facto no documento do SIBS é às 14:38 (catorze e trinta e 

oito). 

 

Juiz Presidente  

O documento do NAT já foi referido aqui em audiência tem algumas omissões 

ou discrepâncias. E portanto, o Tribunal tem ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, ignoro ... 

 

Juiz Presidente 

... sempre ... tem se referido sempre ao documento ... ao suporte documental 

que consta nos Autos e é isso que irá fazer. 

 

Carlos Pereira Cruz 

... então, de acordo com a lista do SIBS foi às 14:38 (catorze e trinta e oito). Às 

14:39 (catorze e trinta e nove) faço uma outra chamada accionando a antena 

de Braço de Prata, uma outra chamada às 19:38 (dezanove e trinta e oito). 

Ainda outra às 19:39 (dezanove e trinta e nove). E finalmente regresso a casa 

passando pela portagem de Carcavelos às 21:15 (vinte e uma e quinze), 

depois das gravações. 

 

Advogado 

Pronto. Eu permitia-me só chamar a atenção do Tribunal de que esta ... este  



 

 

levantamento do ATM às 14:38 (catorze e trinta e oito) não está referenciado, 

não é documento que conste no Apenso AE, fui junto na Instrução e encontra-

se a fls. 20214. É um documento que está a fls. 20214. 

 

Juiz Presidente 

20214? 

 

Advogado 

Sim. É um documento junto a fls. 20214. 

 

Juiz Presidente 

Sim, sim Sr. Doutor. 

 

Advogado 

Queria perguntar ao Arguido, se sabe qual foi a viatura que levou? Porquê? E 

se eventualmente das chamadas telefónicas que fez consegue reconstituir 

alguma delas por alguma ... se consegue ver ... se consegue reconstituir 

alguma das que fez em termos de destinatário? 

 

Juiz Presidente 

Sr. Doutor, quanto ao veículo declarou especificamente foi o BMW 530 ... isso 

já referiu. Conduzido pelo Senhor. Que chamadas telefónicas ... telefónicas que 

tenha ... que tenha feito durante este dia, foram para quem, se quer esclarecer 

o Tribunal? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às 10:30 (dez e trinta) foi uma chamada para 123 (um, dois, três) para as 

mensagens ... perdão. Às 11:18 (onze e dezoito) para o Sr. Carlos Mota, às 

12:55 (doze e cinquenta e cinco) para o Prof. Mário Andreia que é o meu 

otorrino, 14:22 (catorze e vinte e dois) para 123 (um, dois, três) serviço de 

mensagens, 14:23 (catorze e vinte e três) para minha casa, 14:24 (catorze e 

vinte e quatro) para a minha mulher, e às 14:39 (catorze e trinta e nove) de 

novo para minha mulher,  às 19:38 (dezanove e trinta e oito) para 123 (um, 

dois, três), às 19:39 (dezanove e trinta e nove) de novo para a minha mulher. 

 

Juiz Presidente 

A sua mulher neste dia estava em casa? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Perdão? 



 

 

 

 

Juiz Presidente 

Se a sua mulher neste dia, se esteve em casa o dia? Se à noite quando 

regressou, se estava? 

 

Carlos Pereira Cruz 

A minha mulher de manhã, foi às aulas no ISCTE. Depois voltou a casa e 

depois à tarde, depois de almoço ... depois de almoço digo eu ... pela ... pela 

Via Verde, parece ter sido depois de almoço ... foi para o Algarve. 

 

Juiz Presidente 

Diz depois de almoço, porquê? E em que veículo é que foi para o Algarve? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às 14:51 (catorze e cinquenta e um) ela saiu da auto-estrada, em Grândola. 

 

Juiz Presidente 

Grândola Sul, não é? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Perdão? 

 

Juiz Presidente 

Grândola Sul? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Grândola Sul, sim. E telefonou-me de Albufeira às 18:41 (dezoito e quarenta e 

um). E fez várias chamadas do Algarve para várias pessoas. Mas para mim 

concretamente às 18:41 (dezoito e quarenta e um). 

 

Juiz Presidente 

Que veículo é que a sua mulher levou para o Algarve? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Perdão? 

 

Juiz Presidente 

Que veículo é que a sua mulher levou para o Algarve? 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Levou o Audi TT. 

 

Juiz Presidente 

Matrícula? 

 

Carlos Pereira Cruz 

De cor não sei. Mas ... 

 

Procurador 

42-53-ML, peço desculpa. 

 

Juiz Presidente 

Obrigada. 

 

Carlos Pereira Cruz 

ML, é … os algarismos ... 

 

Juiz Presidente 

É 42-53-ML de acordo com o registo da passagem ... de acordo com o registo 

da passagem do identificador. 

 

Procurador  

Desculpa Sr.ª Doutora, peço desculpa. 

 

Juiz Presidente 

Não. Obrigada Sr. Procurador. 

 

Procurador 

Foi só para ajudar. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não é preciso eu dizer, portanto? 

 

Juiz Presidente 

Não. Obrigada. Precisava de um Apenso ... de um Apenso ... de um Apenso ... 

  

Procurador  

Ó Sr.ª Doutora, posso pedir ... o Arguido respondeu que recebeu uma chamada  

da mulher e referiu uma determinada hora, se a Sr.ª Doutora me ...  



 

 

 

Juiz Presidente 

A última. A que horas é que recebeu ... 

 

Procurador 

Não, eu creio que é 18 (dezoito) ...  

 

Juiz Presidente 

... a que horas é que recebeu chamadas da sua mulher, neste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Recebi uma às 13:11 (treze e onze) accionando a antena de Cascais ... e uma 

às 18:41 (dezoito e quarenta e um) accionando a antena de Albufeira. 

 

Procuradora 

Obrigado Sr.ª Doutora. 

 

Juiz Presidente  

Dolores, pode dar-me o volume 4, se faz favor, do EE. Obrigada. Sr. Dr. 

Ricardo Sá Fernandes, se quiser continuar. 

 

Advogado 

... imperceptível ... este dia está ... está ... imperceptível ... podemos avançar 

para o dia 14 (catorze) de Outubro. 

 

Juiz Presidente  

14 (catorze) de Outubro de 2000 (dois mil) a mesma questão. Que 

esclarecimentos que queira dar ao Tribunal, do que fez durante este dia e as 

razões ou fundamentos, pelas quais ou documentos em que se baseia para 

essas declarações? 

 

Carlos Pereira Cruz 

No dia 14 (catorze) de Outubro às 13:33 (treze e trinta e três) fiz uma chamada 

para o voice mail para 123 (um, dois, três) accionando a antena de Birre, às 

13:52 (treze e cinquenta e dois) comprei combustível ... é a indicação que eu 

tenho aqui ... mas eu já rectifiquei no primeiro dia ... 

 

Juiz Presidente 

Não foi combustível, foram revistas. 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

... que não foi foram jornais ... revistas e jornais. Exacto. 

 

Juiz Presidente 

Exacto. Revistas e jornais, isso já está dito. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, eu não emendei aqui este meu quadro, quando detectei que era 

revistas e jornais, está a fls. 46, se não estou em erro do Apenso. Às 14:40 

(catorze e quarenta) fiz uma outra chamada telefónica de novo, para a caixa de 

mensagens accionando uma antena da Torre. Portanto, na mesma zona. Às 

15:03 (quinze e três) passo na portagem de Carcavelos, a caminho de Leiria. E 

não há registos da saída em Leiria ... facto que eu só posso atribuir a qualquer 

avaria na ... na própria Via Verde. Porque estranhamente não há nenhum 

registo na saída de Leiria. Mas há às 16:11 (dezasseis e onze) um telefonema 

accionando a antena de Caranguejeira que é na ... que se situa naquela zona, 

segundo consegui descobrir para o telefone 934541454 (nove, três, quatro, 

cinco, quatro, um, quatro, cinco, quatro) que já aqui identifiquei como sendo da 

Sr.ª D. Lina Sousa e Costa, que é a dona da Galeria 57, a convite de quem eu 

fui a Leiria. Para ela telefonei de novo às 16:21 (dezasseis e vinte um) de Leiria 

Centro, recordo-me ... 

 

Juiz Presidente 

Sousa e Costa ou Costa e Sousa? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Ou é Costa e Sousa ou Sousa e Costa, eu confundo sempre esse apelido dela 

Sr.ª Dr.ª Juíza, peço imensa desculpa, não é dislexia mas é ... é um caso 

específico de confusão ... 

 

Juiz Presidente  

Sim. 

 

Carlos Pereira Cruz 

... eu acho que é Costa e Sousa, faz mais sentido. 

 

Juiz Presidente  

Pronto. Depois se for necessário será esclarecido. Pode prosseguir. É que no 

primeiro dia disse ao contrário ... no primeiro dia, quer dizer ... 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Eu no primeiro dia recordo-me que também pôs as duas hipóteses Sr.ª Dr.ª 

Juíza, sem pretender contestar a afirmação de V. Exa. … 

 

Juiz Presidente  

Ou Sousa e Costa. Sim, tem razão. 

 

Advogado 

Está um documento a fls. 48 ... Adelina Maria Ramadas da Silva Costa e 

Sousa. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, é Costa e Sousa. 

 

Juiz Presidente  

Pode prosseguir. Pode prosseguir. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, eu telefonei para ela às 16:21 (dezasseis e vinte um) o que acontecia 

quase sempre que eu ia a Leiria porque eu não conseguia orientar-me dentro 

de Leiria. E depois dirigi-me à Casa Museu João Soares que é numa localidade 

ali perto de Leiria, mas que eu ... eu não sei de cor o nome. Depois houve um 

jantar ... essa ... essa casa ... esse acontecimento na Casa João Soares, eu 

acho que tinha a haver com o arquivo distrital de Leiria que teria ali umas 

instalações e era a inauguração e aproveitei para ver outra exposição que 

havia lá sobre o 25 de Abril ... uma exposição permanente ... recordo-me disso 

perfeitamente ... no primeiro andar, porque eu não conhecia a Casa Museu. 

Depois houve um jantar no Hotel João III e depois do jantar houve a 

inauguração de uma exposição de arte de pintor ... mineira ... de Minas Gerais 

... pintores brasileiros. Em relação a esse jantar há notícias que foram juntas ao 

processo no Apenso AE nas fls. 48, 49 ... 403, 404, 406 e 407, se não estou 

em erro. 

 

Juiz Presidente 

Neste dia de manhã, o que fez? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Nesse dia de manhã estive em casa. Aliás o primeiro telefonema que fiz às 

13:33 (treze e trinta e três) da zona de Birre e portanto, mantive-me de manhã 

em casa. 



 

 

 

Advogado 

Já agora para terminar o dia, depois a que horas é que voltou a Lisboa e que ... 

que caminho é que seguiu ou que Vias Verdes, que telefonemas é que fez 

ainda já ... já no dia 15 (quinze) de Outubro ... imperceptível ... regressou de 

madrugada. 

 

Juiz Presidente 

A que horas regressou de Leiria? De Leiria se foi para casa? Se foi para outro 

local? Que percurso fez? E que chamadas tenha feito telefónicas ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Eu meti combustível em Leiria ainda à 0:32 (meia noite e trinta e dois), 

portanto, na noite de 14 (catorze) para 15 (quinze) no posto Shell ao quilómetro 

11,04 (onze, quatro) da auto-estrada 1. À 1:37 (uma e trinta e sete) da manhã 

saí na CREL em Queluz, eu passei pela Queluz na CREL, vim de Leiria. E à 

1:43 (uma e quarenta e três) a portagem de Carcavelos ... portanto, a caminho 

de casa. 

 

Advogado 

E não há uma chamada à 00:15 (meia noite e quinze)? 

 

Juiz Presidente 

E chamadas telefónicas? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Há uma chamada à 00:15 (meia noite e quinze) accionando uma antena que dá 

pelo nome de Leiria-Maringá, uma chamada para a caixa de mensagens. 

 

Advogado 

Pode reconstituir qual foi o automóvel em  que foi? 

 

Juiz Presidente 

Em que veículo é que fui neste dia a Leiria? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Fui no BMW 530. 

 

Juiz Presidente 

E diz isso por ... porque? 



 

 

 

Carlos Pereira Cruz 

Pelo identificador que está no SIBS. 

 

Advogado 

Queria que o Arguido fosse confrontado com as fotografias de fls. 401. Se se 

identifica a ele próprio e com quem está. 

 

Juiz Presidente 

Confirmar se esta notícia, se estas fotografias de fls. 401 se tem a ver com o 

evento que referiu em Leiria a exposição em que esteve presente o Sr. Dr. 

Mário Soares, segundo disse? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Tem ... exactamente. 

 

Advogado 

Um requerimento … 

 

Juiz Presidente 

Nesta altura pedida a palavra pelo ilustre mandatário do Arguido foi ... corte de 

som ... 

 

Juiz Presidente  

... o que o Tribunal pretende saber é quem são as duas pessoas que estão 

retratadas nesta impressão ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não. Não preciso de ver. Muito obrigado. 

 

Juiz Presidente  

... ou neste documento ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Eu trouxe a fotografia. 

 

Juiz Presidente  

... para além do Senhor? 

 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, o Senhor que está à minha frente é o Eng. Jorge Costa e Sousa, 

marido da D. Lina. E a Senhora que está do meu lado esquerdo ou é uma 

pintora brasileira ou filha de uma pintora brasileira ... eu lembro-me que ... que 

havia uma jovem, que era filha de uma pintora brasileira e que terá ficado 

também nessa mesa. Eu julgo que essa que está na ... cujo nome não sei. À 

minha frente está o Eng. Jorge Costa e Sousa, marido da D. Lina. A fotografia 

está impressa porque foi-me enviada por email ontem, por uma questão de 

rapidez, mas existe o original naturalmente, se for necessário. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, por lapso há pouco não pedi para ser exibido ao Arguido aquele 

documento que se juntou que tem a assinatura dele no verso, queria que ele 

confirmasse se a assinatura é dele? 

 

Juiz Presidente  

 A ... do talão ... do pagamento ... 

 

Advogado 

Sim, sim. 

 

Juiz Presidente  

... do restaurante ... 

 

Advogado 

Do Porcão ... do Porcão ... do restaurante. 

 

Juiz Presidente  

Exibir o que tem o talão, posso ver Dolores. Este. Exacto. Exibir este 

documento para o Arguido confirmar se a assinatura é sua? Se foi feita por si? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Foi feita por mim. Sim. 

 

Juiz Presidente  

E o Tribunal está-se a referir ao documento referente ... um pagamento na 

Churrascaria Porcão. Pode prosseguir Sr. Doutor. 

 

Advogado 

Podemos passar para o dia 21 (vinte e um) de Outubro. 



 

 

 

Juiz Presidente  

Sr. Carlos ... Sr. Carlos Pereira Cruz, 21 (vinte e um) de 2000 (dois mil) o que 

fez neste ... neste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às 12:56 (doze e cinquenta e seis) fiz um primeiro telefonema accionando a 

antena de Cascais, às 13:03 (treze e três) accionei a antena de Birre, às 13:10 

(treze e dez) passei pela portagem de Carcavelos a caminho do estúdio, onde 

iria gravar nesse dia também a Febre do Dinheiro e no percurso fiz três 

telefonemas. Às 13:19 (treze e dezanove), 13:20 (treze e vinte), 13:23 (treze e 

vinte e três) accionando respectivamente as antenas Luz, Lumiar e Chelas. Às 

13:27 (treze e vinte sete) fiz um telefonema accionando a antena de Braço de 

Prata, antena que accionei de novo às 21:34 (vinte e uma e trinta e quatro) e às 

21:36 (vinte e uma e trinta e seis). Às 22:08 (vinte e duas e oito) fiz um 

telefonema accionando a antena da Praça do Comércio, às 22:20 (vinte e duas 

e vinte) de regresso a casa passei pela portagem de Carcavelos.  

  

Juiz Presidente 

Recorda-se qual foi o percurso depois de ter chegado a Lisboa ... portanto, 

estar em Lisboa que fez até chegar a casa? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Da Praça do Comércio ... da zona da Praça do Comércio? 

 

Juiz Presidente 

Sim. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Devo ter ido pelos Restauradores, subido a Avenida da Liberdade, Joaquim 

António de Aguiar e apanhar depois a A5, por Carcavelos. 

 

Juiz Presidente 

E até às 12:56 (doze e cinquenta e seis) neste dia o que fez? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Estive em casa. Dia de gravação ... portanto ...  

 

Juiz Presidente 

E a sua mulher neste dia esteve em casa também? 



 

 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não. A minha mulher teve aulas ... perdão ... no ISCTE. Ela tinha aulas ... 

estava a fazer um curso pós graduação no ISCTE e tinha aulas aos sábados. 

 

Juiz Presidente 

A que horas eram as aulas? 

 

Carlos Pereira Cruz 

De manhã ela passou com o carro dela às 9:17 (nove e dezassete) em 

Carcavelos. Depois telefonou-me às 13:10 (treze e dez) e depois ela fez um 

telefonema às 14:35 (catorze e trinta e cinco) accionando a antena de Braço de 

Prata, o que quer dizer que nesse dia, ela foi visitar-me ao estúdio e esteve 

comigo durante algum tempo no estúdio. E depois regressou, e eu continuei no 

estúdio. 

 

Juiz Presidente 

Neste dia ... depois de ter chegado ao estúdio esteve sempre no estúdio? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Ela acciona às 14:35 (catorze e trinta e cinco) accionando a antena de Braço 

de Prata ... 

 

Juiz Presidente 

Não. O Senhor, o Senhor. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Eu? 

 

Juiz Presidente 

Sim. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Sim. Estive no estúdio a gravar. Até ... pelo menos às 21:36 (vinte e uma e 

trinta e seis) fiz um telefonema ainda nessa zona ... portanto, as gravações 

nesse dia devem ter acabado um pouco mais tarde. Porque o telefonema antes 

desse das 21:36 (vinte e uma e trinta e seis) e 21:34 (vinte e uma e trinta e 

quatro) foi às 13:27 (treze e vinte sete) o que quer dizer que as gravações 

devem ter tido qualquer problema e acabaram um pouco mais tarde. 

 



 

 

Advogado 

Qual foi o carro que usou? E se das chamadas consegue reconstituir ... se 

consegue reconstituir alguns dos destinatários das mesmas. 

 

Juiz Presidente 

Veículo que usou neste dia ... o carro que usou neste dia? E o esclarecimento 

se pode dizer ao Tribunal para quem fez as chamadas telefónicas neste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Utilizei o BMW 530, com o identificador 542266261 (cinco, quatro, dois, dois,  

seis, seis, dois, seis, um). Os telefonemas ... os das 12:56 (doze e cinquenta e 

seis) foi para a caixa de mensagens foi o primeiro. Às 13:03 (treze e três) liguei 

para a minha mulher. Às 13:19 (treze e dezanove) liguei para o Sr. Carlos 

Mota, às 13:20 (treze e vinte) liguei para a minha mulher, às 13:23 (treze e 

vinte e três) e 13:27 (treze e vinte sete) para Óptica das Amoreiras, que é 

normalmente eu compro ... mando fazer os meus óculos. Às 21:34 (vinte e uma 

e trinta e quatro) para a caixa de mensagens, 21:36 (vinte e uma e trinta e seis) 

para a minha mulher e às 22:08 (vinte e duas e oito) finalmente para a minha 

filha Marta. 

 

Juiz Presidente 

Referiu que às 12:56 (doze e cinquenta e seis) ligou para caixa de mensagens. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às 12:56 (doze e cinquenta e seis), sim. 

 

Juiz Presidente 

Às 12:56 (doze e cinquenta e seis) isto quer dizer ou não que até essa altura 

teve o seu telemóvel desligado? 

  

Carlos Pereira Cruz 

Em princípio sim, porque eu analisando ... vários dias aparece-me muitas 

vezes o primeiro telefonema do dia para a caixa de mensagens. Isso quer dizer 

que acordei ... enfim, tratei da minha higiene e depois liguei o telemóvel e vi se 

tinha alguma mensagem. Há alguma frequência desse primeiro telefonema do 

dia, ser para 123 (um, dois, três). 

 

 

 

 



 

 

Advogado 

Só para chamar à atenção que a confirmação do único ... do número ... os 

outros já são conhecidos ... este tal da Óptica das Amoreiras consta de fls. 

20179, o comprovativo que este número ... 

 

Juiz Presidente 

Este número ... 

 

Advogado 

... é da Óptica Amoreiras. 

 

Juiz Presidente 

... era da Óptica. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora podemos passar para o dia ... 

 

Juiz Presidente 

28 (vinte e oito). 

 

Advogado 

... 28 (vinte e oito) de Outubro que é ... que é um dia ... é um dia longo de 

acordo com a Contestação. 194. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Dia? 

 

Juiz Presidente 

28 (vinte e oito) de Outubro de 2000 (dois mil). 

 

Advogado 

É um dia mais longo que os outros. 

 

Juiz Presidente 

Hum, onde há um almoço no Ponto Final ... já vimos aqui duas vezes ... 28 

(vinte e oito) de Outubro de 2000 (dois mil) o que fez neste dia? Veículos 

utilizados e Sr. Doutor penso também destinatários de chamadas telefónicas, é 

isso que tenham sido feitas se poder identificar? 

 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

A primeira chamada e o primeiro apontamento que tenho deste dia é às 13:58 

(treze e cinquenta e oito) para a caixa de mensagens accionando a antena de 

Cascais, depois almocei no Restaurante Ponto Final ali na zona da Torre, perto 

... perto de minha casa. Às 16:07 (dezasseis e sete) ... portanto, depois de 

almoço numa bomba da Galp em Birre comprei revistas e jornais. Às 19:11 

(dezanove e onze) fiz um telefonema accionando a antena de Birre para a 

caixa de mensagens. Às 19:14 (dezanove e catorze) de novo accionando a 

antena de Birre fiz um telefonema para o 917514591 (nove, um, sete, cinco, 

um, quatro, cinco, nove, um) que é o telefone ... telemóvel do Prof. Mário 

Andreia que é o meu otorrino, como já disse. Às 19:18 (dezanove e dezoito) 

accionando a antena do Livramento, liguei para a D. Marluce 214824564 (dois, 

um, quatro, oito, dois, quatro, cinco, seis, quatro). E às 19:22 (dezanove e vinte 

e dois) passei pela portagem de Carcavelos, com o BMW 530 a caminho de um 

acontecimento que é ... que era o aniversário da Citizen. Que se passava 

naquele edifico a Gare de Alcântara, julgo que era a Gare Marítima antiga. E 

que hoje em dia está transformada num ... num Centro onde se podem realizar 

eventos. Às 19:24 (dezanove e vinte e quatro) accionando a antena da Galp-

Oeiras liguei para a minha mulher, às 19:38 (dezanove e trinta e oito) de novo 

liguei para a minha mulher accionando a antena do Alto de Santo Amaro. Às 

21:32 (vinte e uma e trinta e dois) accionando a mesma antena liguei para a 

caixa de mensagens, às 21:33 (vinte e uma e trinta e três) accionando a antena 

DCS-Lapa liguei para casa. E às 22:33 (vinte e duas e trinta e três) passei de 

novo pela portagem de Carcavelos porquanto, a caminho da direcção da ... de 

Lisboa na medida em que depois do acontecimento Citizen, eu regressei a 

casa pela Marginal, como estava na zona de Alcântara, vim pela Marginal e 

dirigi-me ao Centro Comercial Colombo com a minha mulher, estivemos na 

Habitat. E fomos à Vobis, comprar uma impressora para a minha mulher ... 

uma impressora que pudesse imprimir fotografias. 

 

Advogado 

Depois voltou já depois da meia-noite, qual é que foi o trajecto? Que 

referências é que tem? 

 

Juiz Presidente 

Quando voltou para casa ao fim mesmo da noite, a que horas voltou? E qual foi 

o trajecto? 

 

 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Depois do Colombo passei pelo Nó 2 de Oeiras às 0:17 (zero e dezassete) e às 

0:40 (zero e quarenta) por Carcavelos Nó 2, isso significa que fui buscar a 

minha filha Marta a um de dois sítios ... não posso especificar ... ou a casa do 

namorado que morava ali perto da ... de Oeiras ... ele morava em Oeiras ... ou 

então, fui busca-la ao centro comercial que houve um período em que ela 

trabalhou na loja da mãe no Centro ... no Shopping de Oeiras e acabava à 

meia-noite o trabalho e possivelmente tê-la-ei ido buscar ao Centro Comercial. 

Daí ser ... entrei por Oeiras Nó 2 e depois sai por Carcavelos Nó 2 a caminho 

de Cascais ... a caminho de minha casa. 

 

Advogado 

Queria que o Arguido fosse ... que dissesse em primeiro, se as compras que 

fez na Vobis e na Habitat se foram com assinatura ou com Multibanco. 

 

Juiz Presidente 

Dolores ... Dolores primeiro volume, se faz favor, do EE. Ser exibido 

documento de fls. 54 para confirmar se este documento tem a ver com a 

compra que referiu na Vobis e confirmar se o talão que está no verso, se é a 

sua assinatura, se faz favor? Fls. 54 do EE. Paula do EE ... já escreveu. 

 

Carlos Pereira Cruz 

É a minha assinatura, com certeza. 

 

Juiz Presidente 

E corresponde à compra que diz ter feito na Vobis, essa? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Sim ... uma impressora HP FotoStyles ou uma coisa assim. 

  

Advogado 

Quanto à Habitat não temos o talão mas tempos a referência do SIBS que 

queria que também confirma-se se foi por ... o que é que retira do talão do 

SIBS de fls. 55. se foi com Multibanco ou assinatura. 

 

Carlos Pereira Cruz 

A compra na Habitat foi feita com o cartão ... 

  

 

 



 

 

Juiz Presidente 

Confirmar ... vai ser exibido fls. 55 que é uma das folhas do SIBS, os 

movimentos do cartão, para confirmar se esta ... se corresponde se se lembra 

se fez por assinatura, se o pagamento foi feito por assinatura?  

 

Carlos Pereira Cruz 

Foi por assinatura de acordo com o próprio SIBS, a verba coincide com a do 

meu apontamento 22.800 (vinte e dois contos e oitocentos) e o cartão é o 

5363011 (cinco, três, seis, três, zero, onze) accionado pela minha conta 

pessoal. 

 

Advogado  

Podemos passar ao dia 4 (quatro) de Novembro. 

 

Juiz Presidente 

4 (quatro) de Novembro de 2000 (dois mil) o que fez neste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, às 13:19 (treze e dezanove) fiz um telefonema accionando a antena 

de Cascais para a caixa de mensagens. Às 13:23 (treze e vinte e três) 

accionando a antena de Birre para um colaborador meu, que aqui já foi referido 

o Sr. António Santos. O tal senhor que foi emigrante na Suiça, de que se falou 

já aqui no Tribunal. E fui para o estúdio para gravações da Febre do Dinheiro 

passando às 13:31 (treze e trinta e um) na portagem de Carcavelos com o 

BMW 530. Fiz uma chamada às 13:33 (treze e trinta e três) accionando a 

antena de Carnaxide para a minha mulher. Às 13:42 (treze e quarenta e dois) 

accionando a antena da Rotunda do Relógio para o telefone ... telemóvel da 

minha secretária Sr.ª D. Isabel Rocha, que é o 917557561 (nove, um, sete, 

cinco, cinco, seis, um). Às 20:23 (vinte e vinte e três) accionada a antena de 

Braço de Prata para a caixa de mensagens, às 20:28 (vinte e vinte oito) 

accionada DCS de São João de Brito de novo para o Sr. António Santos. E 

regressei a casa passando por Carcavelos às 20:45 (vinte e quarenta e cinco) 

com a mesma viatura. 

 

Juiz Presidente 

Neste dia a sua mulher teve aulas ou não? Foi algum dos dias em que teve  

aulas? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Segundo a agenda da minha mulher ... 



 

 

 

Juiz Presidente  

Sábado de manhã foi o que referiu. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às 8:47 (oito e quarenta e sete) ela passou por Carcavelos PV com o Audi. E 

segundo a agenda dela, ela nesse dia teve um teste de Marketing, 

inclusivamente. 

 

Juiz Presidente  

Até às 13:19 (treze e dezanove) pode dizer ao Tribunal onde esteve nesta 

manhã de 04/11 (quatro do onze)? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Estive em casa Sr.ª Dr.ª Juíza. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, só chamar à atenção que quanto às chamadas para o Sr. António 

Nuno dos Santos e para a Sr.ª D. Isabel Rocha os documentos comprovativos 

dos respectivos números estão a fls. 20164 e 20187. Podemos passar ao dia 

11 (onze) de Novembro. 

 

Juiz Presidente 

11 (onze) de Novembro de 2000 (dois mil), mesmas ... as mesmas questões. O 

que fez durante o dia? Se pode identificar os destinatários das chamadas? 

Veículo utilizado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

A primeira chamada é às 13:24 (treze e vinte e quatro) para o 917446749 

(nove, um, sete, quatro, quatro, seis, sete, quatro, nove), às 13:27 (treze e vinte 

sete) accionando a antena de Sassoeiros, para o mesmo número. E se me 

permite eu dou um salto no tempo para dizer que às 17:15 (dezassete e 

quinze) voltei a chamar este número 7446749 (sete, quatro, quatro, seis, sete, 

quatro, nove) tentei identificar o utente deste telemóvel ... e o seu utente actual 

tem um nome que não ... não me diz nada. No entanto, analisando com 

atenção a sequência deste número eu concluo ... é uma dedução minha que eu 

teimosamente em lugar de digitar o algarismo 2 (dois) como último algarismo e 

isso seria o telemóvel da minha filha, por um erro, qualquer digitava o 9 (nove). 

É a conclusão a que eu chego. Porque nunca mais ... não há nenhuma 

chamada para este telemóvel e depois há uma chamada para a minha filha 



 

 

Marta às 19:47 (dezanove e quarenta e sete) para o 917446742 (nove, um, 

sete, quatro, quatro, seis, sete, quatro, dois). E portanto, é uma dedução vale o 

que vale. Mas não encontro justificação. 

 

Juiz Presidente 

Mas o número ... quando ligava para a sua filha, digitava o número? Ou tinha-o 

em memória no ... no seu telefone? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Podia ter, podia não ter. Podia ligar ... tentar ligar este número. Ela tinha 

mudado de número há pouco tempo, no mês anterior tinha outro número era 

natural que eu ainda não o tivesse actualizado no meu telemóvel. Ou ... é a 

única explicação que encontro. Só porque eu não conheço o nome do utente 

deste telemóvel. E como só há diferença no último algarismo, eu admito que 

tenha sido isso que tivesse a digitar o algarismo ... os números do telemóvel da 

minha filha e ter-me enganado em lugar ... convencido que sabia o número de 

cor. 

 

Juiz Presidente 

Mas normalmente quando ligava para a sua filha, tinha algum padrão digitar o 

número? Ou carregar numa tecla? Ou procurar o que já tinha em memória? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não. Eu ainda hoje quando estou convencido que sei o algarismo de cor não 

vou a agenda pelo tempo que demoro a estar ... a lista telefónica, marcar a 

letra, procurar ... se julgo que sei o número de cor, marco directamente. E tento ... 

 

Juiz Presidente  

Mas isto é um número que disse que era recente. Por isso é que eu lhe estou a 

fazer a pergunta. 

 

Carlos Pereira Cruz 

E eu convenci-me possivelmente que o sabia de cor. E terei errado três vezes. 

 

Juiz Presidente  

Pode prosseguir. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, às 13:27 (treze e vinte sete) liguei esse número 7446749 (sete, 

quatro, quatro, seis, sete, quatro, nove), às 13:27 (treze e vinte sete) também 



 

 

passo por Carcavelos, pela portagem de Carcavelos a caminho do estúdio, às 

14:48 (catorze e quarenta e oito) já acciono a antena de Braço de Prata, para o 

número 969001639 (nove, seis, nove, zero, zero, um, seis, três, nove) da Sport 

Invest, às 14:51 (catorze e cinquenta e um) para a caixa de mensagens, às 

16:30 (dezasseis e trinta) e 16:35 (dezasseis e trinta e cinco) é a situação da 

ATM da Rua Fernando Palha e depois de Xabregas que aqui já foi referido 

também e que eu admito que não ter sido eu. Na Rua Fernando Palha a 

operação da ATM é interrompida ... e portanto, devia haver qualquer problema 

... possivelmente a máquina não ter dinheiro ou coisa assim. Embora o relatório 

diga “operação interrompida pelo cliente”. Não me lembro sinceramente se fui 

eu ou não. Às 17:15 (dezassete e quinze) faço a tal chamada para esse tal 

número acabado em 9 (nove), 17:56 (dezassete e cinquenta e seis) ligo para 

casa, às 17:58 (dezassete e cinquenta e oito) ligo para a minha mulher, ás 

18:14 (dezoito e catorze) e 19:45 (dezanove e quarenta e cinco) accionando 

sempre a antena de Braço de Prata para a caixa de mensagens, às 19:47 

(dezanove e quarenta e sete) para a minha filha Marta, às 20:01 (vinte e um) 

ligo para o Sr. Carlos Mota; às 20:33 (vinte e trinta e três) meto gasolina no 

posto da A5 de Oeiras, no sentido Lisboa-Cascais, às 20:39 (vinte e trinta e 

nove) atravesso a portagem de Carcavelos a caminho de casa e fui jantar com 

a minha filha Marta ao Ponto Final, o tal restaurante que é lá perto de minha 

casa e de casa onde ela vivia.  

 

Juiz Presidente  

Neste sábado mesma pergunta que lhe fiz anteriormente a sua mulher teve 

aulas ou não? 

 

Carlos Pereira Cruz 

A minha mulher neste sábado ... atravessa a portagem de Carcavelos às 9:21 

(nove e vinte um). Portanto, presumo que tenha tido aulas e depois resolveu ir 

para o Algarve. Ela telefonou-me às 13:05 (treze e cinco) accionando a antena 

do Lumiar, entretanto fez outras chamadas para números dela. Às 11:17 (onze 

e dezassete), 12:47 (doze e quarenta e sete), 12:49 (doze e quarenta e nove) 

accionando respectivamente as antenas de Entrecampos, Campo Grande e 

Entrecampos. 13:01 (treze e um) Lumiar e às 13:05 (treze e cinco) Lumiar para 

mim. Às 13:06 (treze e seis) de novo Lumiar e às 14:42 (catorze e quarenta e 

dois) saiu da portagem Grândola Sul. 

 

Juiz Presidente  

Porque que é que disse a minha mulher ... que a sua mulher passou na 

portagem às 9:21 (nove e vinte um) ... 



 

 

 

Carlos Pereira Cruz 

De Carcavelos. 

 

Juiz Presidente  

... de Carcavelos, exacto, e que terá resolvido ir para o Algarve? Porque que é 

que ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Terá resolvido ... foi para o Algarve. Portanto, terá resolvido na véspera 

possivelmente. Resolvido foi para o Algarve no sentido de ... e depois ligou-me 

já do Algarve às 17:34 (dezassete e trinta e quatro) e tem várias chamadas do 

Algarve. 

 

Juiz Presidente  

Até às 13:27 (treze e vinte sete) deste dia onde esteve? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Em casa. Até às 13:24 (treze e vinte e quatro) Sr.ª Dr.ª Juíza. É o primeiro 

telefonema que acciona a antena do Livramento. 

 

Juiz Presidente 

Sim, 13:24 (treze e vinte e quatro) que a primeira é a do Livramento. Exacto. 

Esta é de Sassoeiros. 

 

Advogado 

Suponho que já disse qual era o carro, não disse, eu não tenho a certeza. 

 

Juiz Presidente 

Isso eu não anotei. 

 

Carlos Pereira Cruz 

É o BMW 530. 

 

Juiz Presidente 

530? 

 

Carlos Pereira Cruz 

BMW 530. 

 



 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora podemos passar ao 18 (dezoito) ... 

 

Juiz Presidente 

E já agora ir para o Algarve a sua mulher levou que veículo? 

 

Carlos Pereira Cruz 

A carrinha BMW. 

 

Advogado 

Podemos passar ao dia 18 (dezoito) de Novembro. 

 

Juiz Presidente 

18 (dezoito) de Novembro de 2000 (dois mil) o que fez? Chamadas telefónicas, 

identificando o destinatário? Veículo utilizado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

No dia 18 (dezoito) de Novembro não fiz nenhuma chamada telefónica. Às 

13:51 (treze e cinquenta e um) utilizando a carrinha, com a minha mulher foi 

para Sesimbra, onde almocei no Restaurante O Farol, no Largo da Marina, às 

17:16 (dezassete e dezasseis) na estrada nacional 378 ao quilómetro 7 (sete) 

em Fernão Ferro, parámos no Centro de Jardinagem onde adquirimos plantas, 

às 18:05 (dezoito e cinco) passamos na portagem da Ponte 25 de Abril, às 

19:15 (dezanove e quinze) paguei uma conta na Quinta do Pinheiro, no Aki e 

às 19:33 (dezanove e trinta e três) regressámos a casa na carrinha passando 

por Carcavelos. Às 20:54 (vinte e cinquenta e quatro) saímos, eu e a minha 

mulher, no Audi e segundo a minha memória e repescando alguns 

apontamentos teremos ido ao cinema Tivoli, assistir uma peça com a actriz 

brasileira Regina Duarte. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, pedia que o Arguido fosse confrontado com fls. 73 verso, que é o 

talão do Restaurante O Farol e fls. 76 que são os documentos do SIBS das 

compras no Centro de Jardinagem e no Aki. No primeiro caso para confirmar a 

assinatura, no segundo para confirmar que se refere efectivamente às compras 

que fez num sítio e no outro. 

 

Juiz Presidente 

Documento 73  e 73 verso que vai ser exibido ... vão ser exibidas fls. 76 onde 

há um registo no dia 18 (dezoito) de Novembro ... aliás dois registo, um no Aki 



 

 

e outro num Centro de Jardinagem. Confirmar no primeiro se corresponde à 

refeição que tomou no Restaurante O Farol e se a assinatura que está no verso  

é sua, no outro documento de fls. 76 se confirma também que estas ... se os 

registos destas transacções são aqueles que referiu? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Confirmo e que é a minha assinatura. Assim como na listagem SIBS, Centro de 

Jardinagem, em Fernão Ferro, e o Aki na Quinta do Pinheiro. No Centro de 

Jardinagem o pagamento foi feito utilizando PIN e no Aki utilizando a 

assinatura. 

 

Advogado 

Podemos passar para o dia 25 (vinte cinco) de Novembro. 

 

Juiz Presidente 

Dia 25 (vinte cinco) de Novembro de 2000 (dois mil) o que fez? Chamadas 

telefónicas? Destinatários das chamadas telefónicas? E carro utilizado neste 

dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às 13:57 (treze e cinquenta e sete) passei portagem de Carcavelos com o 

BMW 530, mais uma vez era dia de gravação, às 15:38 (quinze e trinta e oito) 

já accionei ... comecei a accionar a antena de Braço de Prata, fazendo uma 

chamada às 15:38 (quinze e trinta e oito) para a Vobis, Colombo ... centro 

comercial Colombo, o 217113792 (dois, um, sete, um, um, três, nove, dois), às 

18:20 (dezoito e vinte) liguei para a caixa de mensagens, às 18:21 (dezoito e 

vinte e um) fiz uma chamada para a TVCabo 964040598 (nove, seis, quatro, 

zero, quatro, zero, cinco, nove, oito), às 18:41 (dezoito e quarenta e um) fiz 

uma chamada para a minha mulher, 21:13 (vinte e uma e treze) caixa de 

mensagens, ainda com a antena de Braço de Prata, depois a antena de DCS-

Santos às 21:36 (vinte e uma e trinta e seis) um telefonema para minha mulher, 

às 22:40 (vinte e duas e quarenta) fui jantar à Portugália, no Cais do Sodré ... 

Portugália do Cais do Sodré., pagando com o cartão 5346265 (cinco, três, 

quatro, seis, dois, seis, cinco) da conta 57780088 (cinco, sete, sete, oito, zero, 

zero, oito, oito), às 22:53 (vinte e duas e cinquenta e três) telefonei para a 

minha filha Marta, para o 917446742 (nove, um, sete, quatro, quatro, seis, sete, 

quatro, dois) e às 23:05 (vinte e três e cinco) voltei a casa, com o BMW 530 

passando por Carcavelos. 

 

 



 

 

Juiz Presidente 

Neste dia o mesmo pedido de esclarecimento que lhe fiz há pouco. A sua 

mulher teve aulas de manhã? Não teve? Se pode esclarecer ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não teve. A minha mulher saiu ... passou a portagem de Carcavelos às 6:53 

(seis e cinquenta e três) da manhã ... foi ter com umas amigas que partiram 

para o Algarve, para uma festa de despedida de solteira de uma amiga dela. 

Mas não foi para o Algarve na viatura dela. Foi com as amigas. E fez vários 

telefonemas ao longo ... ao longo não ... às 8:37 (oito e trinta e sete) ligou de 

Grândola-Sul, depois Fernão Vaz, às 9:25 (nove e vinte cinco) e já na Guia, no 

Algarve, às 9:53 (nove e cinquenta e três), 9:55 (nove e cinquenta e cinco) e 

em Faro às 10:40 (dez e quarenta) e às 21:31 (vinte e uma e trinta e um) ligou 

para mim ou mandou-me uma mensagem em roaming, na medida em que a 

festa de despedida de solteira foi em Espanha, foi em Sevilha. Foi um grupo de 

amigas com a noiva ... foram a Sevilha, fazer a despedida de solteira. 

  

Juiz Presidente 

Até às 13:57 (treze e cinquenta e sete) o primeiro ... portanto, em que há um 

registo de passagem de veículo na Via Verde o que fez? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Estive em casa. Principalmente, aos dias de gravação devido a um problema 

que tenho na corda vocal, resguardava-me descansando, para ter a voz em 

condições para gravar depois toda a tarde, vários programas. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, queria só que fosse confrontado com fls. 80 verso é um talão 

muito sumido, não sei se aí o original se vê, mas na cópia que eu tenho já se 

vê mal. 80 e 80 verso. 

Juiz Presidente 

80 verso, o papel, se era papel térmico Sr. Doutor já perdeu, mas está o talão ... 

 

Advogado 

E o 80 ... e o 80? 

 

Juiz Presidente 

O 80 vê-se bem. Vai ser exibido um talão de pagamento da Cervejaria 

Portugália no Cais do Sodré do dia 25 (vinte cinco) confirmar se é a sua 

assinatura? E se corresponde ao jantar que referiu? 



 

 

 

Carlos Pereira Cruz 

É a minha assinatura sim. E o cartão é o 346265 (três, quatro, seis, dois, seis, 

cinco). Muito obrigado. Da conta 57780088 (cinco, sete, sete, oito, zero, zero, 

oito, oito). 

 

Juiz Presidente 

Se calhar, já referiu, neste jantar jantou sozinho ou acompanhado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Jantei ... deve jantar acompanhado pelo ... pelo ... pela despesa que está no 

talão, mas não me lembro com quem. Pode ter sido com alguém do programa, 

ou algum colega de trabalho, mas não ... 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, podemos passar para o dia 2 (dois) de Dezembro. 

 

Juiz Presidente 

Sim Sr. Doutor. As mesmas questões? 

 

Advogado 

Sim, sim. 

 

Juiz Presidente 

2 (dois) de Dezembro de 2000 (dois mil) o que fez durante o dia? Veículo 

utilizado? Chamadas telefónicas? Se pode identificar destinatário? 

 

Carlos Pereira Cruz 

No dia 2 (dois) à 1:15 (uma e quinze) portanto, na noite de 1 (um) para 2 (dois)  

passei na portagem Alverca Nó 2 Vila Franca de Xira, vinha de regresso de um 

jantar em Arrudas dos Vinhos em casa do Sr. António Parente, onde fui jantar 

com a milha filha Marta, e à 1:39 (uma e trinta nove) Vila Franca de Xira -

Queluz ... portanto, a caminho de casa passando à 1:43 (uma e quarenta e 

três) em Carcavelos. Isto durante a madrugada portanto. Às 11:47 (onze e 

quarenta e sete) fiz uma chamada accionando a antena de Birre para o 

telefone do meu enteado, que era na altura o 914024547 (nove, um, quatro, 

zero, dois, quatro, cinco, quatro, sete), às 11:51 (onze e cinquenta e um) 

accionando a antena da Escola Hoteleira do Estoril, de novo para o meu 

enteado, às 11:56 (onze e cinquenta e seis) passei pela Portagem de 

Carcavelos, com o BMW 530 ... a caminho da Expo onde foi assistir às meias 



 

 

finais da Ténis Masters Cup, às 12:00 (doze) horas accionei a antena de 

Carnaxide, mais uma vez para o meu enteado, porque ele ia comigo ao ténis 

portanto, era naturalmente ... julgo eu ... para marcar o local onde nos 

encontrávamos na Expo. Às 12:57 (doze e cinquenta e sete) accionei a antena 

da FIL Expo, para um número que eu não consigo identificar nas minhas 

agendas e que neste momento não está atribuído, que é o 9 (nove) ... 

938316945 (nove, três, oito, três, um, seis, nove, quatro, cinco), às 13:45 (treze 

e quarenta e cinco) ainda com a antena da FIL Expo, e de novo às 13:45 (treze 

e quarenta e cinco) isto deve haver duplicação da informação, que eu tenho da 

Vodafone, possivelmente será a mesma chamada, porque é para a caixa de 

mensagens e é à mesma hora ou são duas tentativas no mesmo minuto ou é a 

mesma chamada que aparece em duplicado. Às 14:18 (catorze e dezoito) 

ainda na mesma antena 919903047 (nove, um, nove, nove, zero, três, zero, 

quatro, sete) de um senhor que se chama Jorge Alberto Santos Correia e que 

na minha memória não me diz nada ... não sei quem é, mas possivelmente 

alguém que tenha deixado uma mensagem e que pertencesse a alguma 

empresa ou que quisesse falar comigo e que eu eventualmente tenha 

chamado. Accionando sempre a mesma antena ... perdão ... da FIL Expo às 

15:06 (quinze e seis), 15:09 (quinze e nove), 15:22 (quinze e vinte e dois) 

chamei um número que não consta também actualmente ... não consegui 

identifica-lo que é o 937016213 (nove, três, sete, zero, um, seis, dois, um, três), 

às 15:09 (quinze e nove) a chamada foi para o 939897008 (nove, três, nove, 

oito, nove, sete, zero, zero, oito) Pedro Guedes, é um manequim que era 

colega da minha filha ... admito que fosse uma chamada feita pela minha filha, 

porque a minha filha, foi comigo ao ténis. Às 15:22 (quinze e vinte e dois) ainda 

a mesma antena para um ... um outro telemóvel que eu não consigo identificar, 

hoje em dia não consta de nenhuma lista 933573763 (nove, três, três, cinco, 

sete, três, sete, seis, três) e que também não encontro em nenhuma agenda 

minha. O mesmo acontece com o 937016213 (nove, três, sete, zero, um, seis, 

dois, um, três) que chamei às 19:55 (dezanove e cinquenta e cinco) 

accionando a antena Expo Centro, às 19:58 (dezanove e cinquenta e oito) 

accionando a antena FIL Expo telefonei para o 937457303 (nove, três, sete, 

quatro, cinco, sete, três, zero, três) da D. Marluce, às 21:43 (vinte e uma e 

quarenta e três) accionando a antena DCS da Expo Sul o número que eu já 

tinha tentado ligar e que não está atribuído, que é o 938316945 (nove, três, 

oito, três, um, seis, nove, quatro, cinco) e que já tinha tentado às 12:57 (doze e 

cinquenta e sete) portanto, eu admito que nesta altura fosse de alguém que eu 

conhecesse, mas não encontro este telefone na minha agenda. Às 22:14 (vinte 

e duas e catorze) telefonei para o meu enteado, accionei a antena de Cabo 

Ruivo ... às 22:17 (vinte e duas e dezassete) a antena de Camarate, bem assim 



 

 

como às 22:21 (vinte e duas e vinte um) a primeira, para a caixa de mensagens 

a segunda para o meu enteado, às 22:32 (vinte e duas e trinta e dois) o número 

que também não consta hoje de nenhuma lista telefónica 7917806642 (sete, 

nove, um, sete, oito, zero, seis, seis, quatro, dois), às 23:02 (vinte e três e dois) 

accionando a antena de Alfragide Sul o telefone 916290422 (nove, um, seis, 

dois, nove, zero, quatro, dois, dois) de uma jovem chamada Ana Rita, amiga da 

Marta, portanto, deve ter sido um telefonema da Marta que continuava comigo 

depois ... depois do ténis. Às 23:07 (vinte e três do sete) accionando já a 

antena da Quinta da Fonte para a caixa de mensagens e finalmente passei a 

portagem às 23:09 (vinte e três e nove) a caminho de casa, a portagem de 

Carcavelos. Jantei no catering fornecido por uma organização para o Ténis 

Masters Cup, nas próprias instalações do ténis. 

 

Juiz Presidente 

A sua mulher neste dia estava fora? Ou não? 

 

Carlos Pereira Cruz 

A minha mulher foi ao Algarve ... na carrinha passando em Carcavelos ... às 

10:16 (dez e dezasseis), às 11:13 (onze e treze) Grândola Sul ... Coina - 

Grândola Sul. Telefonou-me de Boliqueime às 12:19 (doze e dezanove) e o 

último telefonema que eu tenho dela nesse dia foi às 22:56 (vinte e duas e 

cinquenta e seis) telefonou-me de São Brás de Alportel. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, só para chamar a atenção que os telefones da tal Ana Rita e do 

Pedro Guedes, estão a fls. 20166 e 20167. 

 

Juiz Presidente 

Obrigada Sr. Doutor. 

 

Advogado 

E depois era para ser identificado ... mostrado as fotografias de fls. 82 a 85 

para ver se ele também reconhece quem lá ... 

 

Juiz Presidente 

Dia 2 (dois) de Dezembro de 2000 (dois mil). 

 

Advogado 

Fls. 85 ... fls. 85. 

 



 

 

Juiz Presidente 

Interromper? 

 

Advogado 

... imperceptível ... 

 

Juiz Presidente 

Ó Sr. Doutor, também podemos ... só exibir o documento, podemos interromper 

agora e começar às 13:30 (treze e trinta) é excelente. É? 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, eu ... eu sugeria que acabássemos este módulo ainda de manhã 

e depois ... 

 

Juiz Presidente 

Está bem. 

 

Advogado 

... ficasse então o outro módulo. 

  

Juiz Presidente 

Interrupção por 2 (dois) minutos Sr. Doutor. Não eu bebo um copo de água, 

estou cheia de sede ... corte de som ... 

 

Juiz Presidente 

... é verdade … os meus óculos ... Sr. Carlos ... Sr. Carlos Pereira Cruz vai ser-lhe 

exibido um documento de fls. 85, confirmar se esta fotografia ... não é isso ... 

estava a ver com o desfile ser trocado o evento ... portanto, confrontar 

documento de fls. 85, confirmar se a fotografia que aqui está tem ... tem a ver 

com o evento que referiu de uma final de ténis ou de uma ... de um evento de 

ténis.   

 

Carlos Pereira Cruz 

Exactamente, sou eu e a minha filha ... não ... no camarote do ... do ténis.  

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, podemos passar ao dia 9 (nove) de Dezembro.  

 

 

 



 

 

Juiz Presidente 

9 (nove) de Dezembro de 2000 (dois mil), o que fez neste dia e qualquer outro 

esclarecimento que queira dar ao Tribunal, em relação aos factos deste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Nesse dia estive doente ... estive doente do dia 7 (sete) ao dia ... ao dia 11 

(onze), conforme já declarei a este Tribunal. Não tenho chamadas, não tenho 

Vias Verdes e a minha mulher ficou a fazer-me companhia também, apenas há 

uma chamada dela às 17:59 (dezassete e cinquenta e nove) para casa, 

accionando a antena de Cascais – Guia e à 1:00 (uma) ... antes dessa, às 

13:47 (treze e quarenta e sete), mas é um ... o C5, portanto deve ter sido uma 

mensagem ou o sistema não identifica a antena. Eu recordo-me não sei se tem 

... não sei se tem qualquer relevância, mas recordo exactamente esta doença 

por duas razões, primeiro foi a gripe mais ... que mais me afectou desde que eu 

conheço a minha mulher, foi muito violenta, atacou-me muito os pulmões, os 

brônquios e eu tinha aprendido em Nova Iorque, com uma amiga minha judia 

que as gripes se curam com canja de galinha e a minha mulher cozinha, 

naturalmente, mas nunca tinha feito uma canja e recorda-se e já nos rimos 

acerca disso, foi a primeira canja que ela cozinhou e recordo-me que não terá 

ficado famosa, portanto recordo-me também de ter estado doente, porque 

tentei curar com a canja, parte da gripe. 

 

Juiz Presidente 

Disse às 17 (dezassete) ... às 17:59 (dezassete e cinquenta e nove) que a sua 

mulher telefonou para casa. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Para casa, accionando a antena de Cascais – Guia. 

 

Juiz Presidente 

Onde é que a sua ... onde é que a sua mulher, estava então? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não, a minha mulher saiu e telefonou-me às 17:59 (dezassete e cinquenta e 

nove). 

 

Juiz Presidente 

E tem ideia, a que horas é que ela saiu? 

 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não, não tenho Sr.ª Dr.ª Juiz, eu estava francamente mal, com febres muito 

altas, não tenho muita memória. Lembro-me de ter os estores fechados, tudo 

às escuras ... 

 

Juiz Presidente 

Está ... sim, Sr. Doutor ... 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, esta pergunta já está no essencial respondida, é uma questão 

colocada pelo Dr. Barata, mas eu pedia ao Arguido que esclarecesse o ... em 

que contexto é que pediu ao Dr. Eduardo Mendes para lhe passar a declaração 

que se encontra junta a fls. 413? 

 

Juiz Presidente 

Vai ser exibido fls. 414, uma declaração do Sr. Dr. Eduardo Mendes, esclarecer 

então em que contexto é que pediu e porquê e quando é que pediu ao Sr. 

Doutor para lhe passar essa declaração? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Foi exactamente quando andava a tentar reconstituir os ... os meus dias e 

como sabia que tinha estado doente neste ... neste período pedi ao meu 

médico se ... se lembrava e se tinha noção de me ter visitado. Na altura que 

estive doente não pedi, porque não precisava de nenhuma declaração, nenhum 

atestado médico para apresentar em sítio nenhum, portanto eu solicitei esta 

declaração como um meio complementar de prova e para reafirmar enfim os 

elementos que neste dia são praticamente nenhuns, não há Vias Verdes, não 

há telefones, não há telefonemas nem meus, nem da minha mulher e portanto 

foi apenas como mais um complemento de prova. 

 

Advogado 

Por mim, podemos passar ao dia 16 (dezasseis) de Dezembro. 

 

Procurador 

Sr.ª Doutora dá-me licença? Sr.ª Doutora dá-me ... Sr.ª Doutora dá-me licença? 

 

Juiz Presidente 

Dou Sr. Procurador. 

 

 



 

 

Procurador 

Sr.ª Doutora, eu no final ... mas talvez por melhor metodologia e explico porque 

é que vou pedir ... fazer este pedido ao Tribunal, na sequência de um 

requerimento pelo Sr. Dr. José Maria Martins, são pedidas várias diligências 

uma delas certamente o Tribunal recordar-se-á, tem a ver com a questão da ... 

da ... da prescrição. 

 

Juiz Presidente 

Da ... imperceptível ... prescrição ... 

 

Procurador 

Da prescrição médica, exactamente. Para me poder pronunciar sobre isso e se 

o Tribunal entender fazer a pergunta e o Arguido responder, a pergunta que eu 

sugiro era esta, se o Arguido, tinha algum regime de segurança social ou de 

comparticipação, portanto, se essa receita ao ser aviada foi comparticipada por 

algum subsistema de saúde? 

 

Juiz Presidente 

Ainda neste ... referente ao dia 9 (nove) de Dezembro, na última ... eu penso 

que foi já na última ... na última sessão, explicou a questão da declaração do 

Sr. Dr. Eduardo Mendes e que ter-lhe-ia sido prescrito um antibiótico, e se 

recordava se o antibiótico pelo menos, teria sido prescrito ... falou na auto 

medicação, mas de qualquer modo teria ido comprar. Sabe se esse 

medicamento foi comprado com qualquer comparticipação da Segurança 

Social ou de outro regime de Saúde ou não? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não sei, Sr.ª Doutora não me recordo. Eu de facto tenho o cartão de utente de 

... como qualquer cidadão, mas não ... não sei se foi ...s e foi feito com cartão 

se não. Não ... 

 

Procurador 

Sr.ª Doutora já agora esclareço, é que eu ontem próprio numa farmácia 

informei-me sobre isto e quando não é comparticipado as farmácias devolvem 

à própria pessoa a receita, portanto, se assim for, não vale a pena pedir à 

Direcção Geral de Saúde, porque ela não terá registo nenhum. 

 

Juiz Presidente 

... imperceptível ... 

 



 

 

Procurador 

Mas de qualquer maneira muito obrigado. 

 

Juiz Presidente 

Obrigada Sr. Doutor. Obrigado Srs. Doutores também. Sr. Dr. Ricardo Sá 

Fernandes pode prosseguir. 

 

Advogado 

Dia 16 (dezasseis) de Dezembro. 

 

Juiz Presidente 

16 (dezasseis) de Dezembro de 2000 (dois mil), o que fez neste dia? 

Chamadas telefónicas que tenha feito, identificação do destinatário, se puder. 

 

Carlos Pereira Cruz 

A primeira chamada que eu fiz foi à 00:33 (meia-noite e trinta e três), portanto 

na noite de 15 (quinze) para 16 (dezasseis) accionando a antena de Raposeira 

que fica na região de Leiria, às 00:41 (meia noite e quarenta e um) ... este 

telefonema foi para a caixa de mensagens ... às 00:41 (zero e quarenta e um) 

accionei a antena de Poisos, em Leiria também, um telefonema que fiz para a 

minha filha Marta para tal número 917446742 (nove, um, sete, quatro, quatro. 

seis, sete, quatro, dois), às 00:45 (zero e quarenta e cinco) accionei a antena 

de Varzea – Leiria, ligando para minha casa 214870964 (dois, um, quatro, oito, 

sete, zero, nove, seis, quatro). À 1:20 (uma e vinte) da ... da madrugada saí em 

Alverca tendo entrado na auto-estrada em Leiria, portanto, vinha de Leiria com 

o BMW 530, à 1:38 (uma e trinta e oito) Carcavelos, a caminho de casa. Às 

9:00 (nove) ... tenho que consultar aqui, porque neste mapa não tenho ... tenho 

uma linha em branco, só tenho 9:00 (nove) horas, neste ... neste meu mapa, 

não sei exactamente a que é que possa corresponder ... ah, já sei, é que está 

aqui ... é ... está ... está noutra coluna, às 9:00 (nove) horas é usada a carrinha 

pela minha mulher, portanto, Carcavelos ... portanto, devia ir para o ISCTE, 

com certeza. 

 

Juiz Presidente 

Portanto, tem um registo de passagem de Via Verde, é isso? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Sim, da minha mulher. 

 

 



 

 

Juiz Presidente 

Da sua mulher. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Portanto, está aqui o identificador 143853581 (um, quatro, três, oito, cinco, três, 

cinco, oito, m) que é o da carrinha. Às 13:43 (treze e quarenta e  três) accionei 

a antena de Birre e telefonei para o 21 (dois, um) ... perdão 3962630 (três, 

nove, seis, dois, seis, três, zero) que é um restaurante em Campo de Ourique 

chamado Comilão e um minuto depois accionando a antena de Alcabideche 

telefonei para outro restaurante 213965920 (dois, um, três, nove, seis, cinco, 

nove, dois, zero) que é o Painel de Alcântara onde fui almoçar com a minha 

mulher. E para ir almoçar passei pela portagem de Carcavelos caminho de 

Lisboa às 13:51 (treze e cinquenta e um), almocei no Painel de Alcântara, às 

14:09 (catorze e nove) accionei a antena de Campolide, telefonando para 

minha mulher, às 15:47 (quinze e quarenta e sete) caixa de mensagens, 

accionando a antena de São Sebastião. Às 16:;41 (dezasseis e quarenta e um) 

accionei a antena DCS Picoas, telefonando para minha mulher. Às 18:04 

(dezoito e quatro) accionei a antena da Estefânia, telefonando para minha 

mulher. Às 18:38 (dezoito e trinta e oito) accionei a antena M5 – Monsanto 

Camping para a caixa de mensagens, e regressei a casa às 18:46 (dezoito e 

quarenta e seis), em Carcavelos, portanto passei pela portagem de Carcavelos 

às 18:46 (dezoito e quarenta e seis). Às 23:23 (vinte e três e vinte e três) jantei 

no Restaurante Pimentão, em Cascais com a minha mulher.  

 

Advogado 

Se há algumas chamadas da mulher que cruzem com as ... com as dele, do Arguido? 

 

Juiz Presidente 

Chamadas da sua mulher para o Senhor, se tem? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Às12:59 (doze e cinquenta e nove) accionando a antena da Estrada da Luz a 

minha mulher telefonou para nossa casa. Às 14:07 (catorze e sete) telefonou 

para mim accionando a antena das amoreiras. Às 17:30 (dezassete e trinta) ... 

depois ela tem várias chamadas, São Sebastião, Rua Augusta, Restauradores 

... mas não para mim, às 17:30 (dezassete e trinta), para mim accionando a 

antena de Campo de Ourique. Às 17:58 (dezassete e cinquenta e oito) e às 

17:59 (dezassete e cinquenta e nove) accionando a antena de Cascais - Baixa 

e às 18:00 (dezoito) horas de novo para mim, e fez mais duas chamadas, não 

para mim, accionando as antenas de Cascais – Baixa e telefonou para casa às 



 

 

20:16 (vinte e dezasseis) do Estoril Sol, isto porque depois de almoço, nós 

separámo-nos porque se bem me lembro estaria em Lisboa a minha sogra e 

estaria na Baixa com a minha cunhada ... andavam às compras e a minha 

mulher resolveu juntar-se a elas, eu por meu lado andava à procura de uma ... 

uma arca ou de um baú e terei a uma casa ... uma loja chamada Companhia do 

Campo, ali na zona do Saldanha a ver se encontrava um ... esse ... esse móvel 

que eu andava à procura, que precisava para pôr umas aparelhagens.  

 

Juiz Presidente 

Nesta ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

E depois encontrámo-nos em casa, portanto a minha mulher regressa a casa 

às 17:39 (dezassete e trinta e nove) em Carcavelos PV, e depois vai a Cascais 

e eu regresso às 18:46 (dezoito e quarenta e seis), portanto às 20:16 (vinte e 

dezasseis) ela liga para casa, para mim, mas estando ainda na zona de 

Cascais, Estoril Sol. E depois saímos para jantar em Cascais e paguei a conta 

no Pimentão, às 23:23 (vinte e três e vinte e três) com o cartão 5346265 (cinco, 

três, quatro, seis, dois, seis, cinco) da conta 57780088 (cinco, sete, sete, oito, 

zero, zero, oito, oito). 

 

Procurador 

Sr.ª Doutora ... 

 

Juiz Presidente 

Até às 13:43 (treze e quarenta três) ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Até às 13:43 (treze e quarenta três), devo ter estado a dormir, eu cheguei de 

madrugada de Leiria. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, chamar a atenção que os números de telefone dos restaurantes 

O Comilão e O Painel de Alcântara estão a  fls. 20177 e 20178. 

 

Juiz Presidente 

Obrigada. 

 

 

 



 

 

Advogado 

E era só para ser exibido ao Arguido o ... o talão assinado relativamente à 

refeição do Restaurante Pimentão e ainda se há alguma razão particular, para 

que no almoço do Painel de Alcântara haja factura mas não haja nenhum talão 

de crédito, quer dizer que não foi pago por talão de crédito, se há alguma razão 

para isso, relativamente ao Painel de Alcântara? 

 

Juiz Presidente 

Painel de Alcântara, sim Sr. Doutora. 

 

Advogado 

A factura está a fls. 92. 

 

Juiz Presidente 

Ser exibido dois documentos ... tem que mudar ... imperceptível ... vão ... vão 

ser exibidos dois documentos fls. 91 e 92, confirmar 91 se é a sua assinatura, 

se diz respeito à refeição que referiu no Restaurante Pimentão e fls. 92 se há 

algum talão de pagamento ou como é que foi efectuado o pagamento? 

 

Carlos Pereira Cruz 

O do Restaurante Pimentão, é de facto a minha assinatura e a do Painel de 

Alcântara, a razão ... não sei se ainda mantém o mesmo sistema, mas não 

recebiam cartões de crédito, nem de débito, só se podia pagar a dinheiro ou 

em cheque, eu ainda pesquisei nos canhotos dos meus cheques, não tenho 

nenhum cheque passado nesse dia para o Painel de Alcântara, portanto 

deduzo que paguei a dinheiro. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, podemos passar para o dia 23 (vinte e três) de Dezembro. 

 

Juiz Presidente 

Dia 23 (vinte e três) de Dezembro de 2000 (dois mil)? 

  

Carlos Pereira Cruz 

Estive em Londres, com a minha filha de 21 (vinte e um) a 23 (vinte e três). 

Regressei a Lisboa, nesse próprio dia 23 (vinte e três), no voo TP 5157. O 

horário oficial de chagada seria às 20:25 (vinte e cinco), não me recordo mas 

admito que se tenha atrasado alguma coisa, na medida em que eu tenho 

chamadas no aeroporto de Lisboa às 22:20 (vinte e duas e vinte), portanto 

admito que o avião se tenha atrasado. 



 

 

 

Advogado 

E essas chamadas às 22:20 (vinte e duas e vinte) são para onde? 

 

Juiz Presidente 

São para onde, as chamadas que refere, 22:20 (vinte e duas e vinte)? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Aeroporto de Lisboa às 22:20 (vinte e duas e vinte) ... aeroporto – antena do 

aeroporto de Lisboa, para a caixa de mensagens, às 22:20 (vinte e duas e 

vinte) portanto no mesmo minuto accionou também a caixa de mensagens ... 

não sei se será ... será duas chamadas no mesmo minuto, acho estranho mas 

pode ter sido o chamado and over de antena para antena, porque accionei a 

antena do LNEC, depois às 22:22 (vinte e duas e vinte e dois), volto a accionar 

uma antena do aeroporto, desta vez das sub-caves, telefonando para a minha 

mulher. Às 22:27 (vinte e duas e vinte e sete), ainda no aeroporto agora na 

antena das Bagagens para um número que eu não reconheço, não consta da 

lista dos actuais clientes da Optimus. Às 22:30 (vinte e duas e trinta) ainda do 

aeroporto, antena do aeroporto – Bagagens, liguei para o 218496973 (dois, um, 

oito, quatro, nove, seis, nove, sete, três), que é o telefone da madrinha da 

minha filha e depois há uma passagem da carrinha BMW em Carcavelos às 

23:17 (vinte e três e dezassete) porque a minha mulher foi-me buscar ao ... ao 

aeroporto, eu vinha de Londres com a minha filha. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Existem várias chamadas em roaming, feitas por operadores ingleses durante 

esses dias, claro. 

 

Advogado 

Gostaria que fosse exibido ao Arguido o pagamento da conta do ... o talão com 

o pagamento do Goering Hotel e da ... do restaurante onde almoçou nesse dia, 

La Brasserie, em Londres que se encontram respectivamente a fls. 94 vs. e 96, 

para confirmar, se as assinaturas são dele. 

 

Carlos Pereira Cruz 

La Brasserie, eu paguei a conta às 15:38 (quinze e trinta e oito) ... 

 



 

 

Juiz Presidente 

Vai ser-lhe exibido o documento de fls. 94 e 94 vs. 94 em relação a um 

pagamento de hotel, 94 vs. um talão e 96 que é um talão ... penso que de um 

restaurante La Brasserie, confirmar se são esses os pagamentos a que se 

refere, se as assinaturas são suas ou são as suas? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Exactamente. Os dois ... os dois talões têm a minha assinatura. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, uma vez que existe ... esta matéria aflorado numa instância do Sr. 

Dr. Aibéu, mas eu queria que isto ficasse também claro, que fosse confrontado 

o Arguido com o documento de fls. 20210 e 20211, para em função dele poder 

explicar ou não que o carro dele tenha passado no dia 23 (vinte e três) de 

Dezembro quando ele estaria em Londres na portagem de Oeiras e no dia 21 

(vinte e um) de Dezembro na de Carcavelos? O carro é o ... 

 

Juiz Presidente 

Já declarou Sr. Doutor, mas eu exibo de novo o documento, de ... de o Senhor 

... a parte em que o Arguido declarou em que o Sr. Carlos Mota ... 

 

Advogado 

Sim. 

 

Juiz Presidente 

... levou para uma reparação, que era uma reparação superior, juntou o documento 

... 20210 e 20211. 

 

Advogado 

Já ... já foi referido ... estes documentos, já foram concretamente ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Já ... 

 

Juiz Presidente 

Estes ... estes documentos em concreto, não foram referidos, estes dois não, 

Sr. Doutor, pelo menos eu ... 

 

Advogado 

Então ... 



 

 

 

Juiz Presidente 

... não me lembro de ... de os exibir. 

 

Advogado 

... queria só que o Arguido fosse confrontado com os documentos e que 

referisse se estes documentos, são efectivamente os documentos que 

comprovam a tal reparação. 

 

Juiz Presidente 

Ah, ver ... ver ... sim, sim, mostrar aos Srs. Doutores, eu não me recordo de 

facto ... 

 

Procurador 

... imperceptível ... relatório de peritagem ... 

 

Juiz Presidente 

... destes e não anotei, estes documentos não anotei. E também não tenho que 

na instância, que foi feita pelos Srs. Doutores representantes da Casa Pia, eu 

... este documento tenha sido exibido.  

 

Advogado 

... imperceptível ... 

 

Juiz Presidente 

Mas exibido não, pois não? 

 

Advogado 

... imperceptível ... 

 

Juiz Presidente 

... imperceptível ... exibe-se ao Arguido, eu não tenho a anotação portanto é 

preferível exibir. Sim, sim, se faz favor. Vão ser exibidos dois documentos, fls. 

20210 e 20211 que esclarecimentos é que quer prestar ao Tribunal em relação 

a esses documentos? Isto relacionado com declarações que já prestou 

anteriormente, quanto à passagem do BMW numa ... numa portagem ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Obrigado. 

 



 

 

Juiz Presidente 

... o que esclareceu que ... tendo dito que não ... que foi com o Sr. Carlos Mota. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Tal como declarei na altura, o BMW foi levado no dia 17 (dezassete) pelo Sr. 

Carlos Mota, que era um domingo, passou na portagem de Carcavelos às 

17:38 (dezassete e trinta e oito), que no dia 18 (dezoito), segunda-feira, era 

feita uma peritagem pelo ... pelo perito dos seguros muito cedo, e portanto ele 

levou o carro para Lisboa, deve ter ficado na garagem Monumental que é 

normalmente quando este tipo de situação existia, era assim que acontecia. O 

carro esteve a ser reparado e neste dia em que eu regressava de ... de 

Londres, ele foi levar o carro às 17:00 (dezassete) ... passou pela portagem de 

Carcavelos às 17:21 (dezassete e vinte e um), para quando eu chegasse ter o 

carro. Já estava reparado. 

 

Juiz Presidente 

Eu perguntei-lhe é se estes documentos de fls. 20210 e 20211 ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Correspondem sim. 

 

Juiz Presidente 

... se correspondem à reparação que referiu ... imperceptível ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Correspondem, começou a 18 (dezoito) e acabou a 22 (vinte e dois). 

 

Juiz Presidente 

...  por causa do sinistro que tinha ocorrido. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora e finalmente para terminar este trimestre, o dia 30 (trinta) de 

Dezembro. 

 

Juiz Presidente 

30 (trinta) de Dezembro de 2000 (dois mil)? O que fez ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Dia 30 (trinta) de Dezembro de 2000 (dois mil), eu estava nas Bahamas, para 

onde tinha ido no dia 28 (vinte e oito). 



 

 

 

Juiz Presidente 

Regressou quando? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Perdão? 

 

Juiz Presidente 

Quando é que regressou das Bahamas? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Eu fui no dia 28 (vinte e oito). 

 

Juiz Presidente 

E quando regressou? Quando é que regressou? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Quando regressei ... 4 (quatro) de Janeiro. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, gostaria ... gostaria que o Arguido fosse confrontado com o talão 

de crédito do dia 30 (trinta) de Dezembro, que foi assinado às 21:22 (vinte e 

uma e vinte e dois) em Nassau, para confirmar que essa assinatura a esse dia, 

a essa hora, dia 30 (trinta) de Dezembro, se é a dele? 

Juiz Presidente 

Vai ser confrontado com um documento de fls. 104 referente a um pagamento, 

um talão de pagamento em que tem ... tem uma assinatura, confirmar ... exacto 

Nassau, confirmar se a assinatura é a sua e se diz respeito ao pagamento que 

refere na sua Contestação, no Hotel ... imperceptível ... Hotel, na conta do 

restaurante ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Isto é um ... 

 

Advogado 

É um restaurante, é o restaurante. 

 

Juiz Presidente 

... às 21:22 (vinte e uma e vinte e dois)? 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

É a minha assinatura, sim. E é um jantar em Nassau. 

 

Advogado 

E já agora as ... a factura de fls. 98 a 103 do Hotel Majestic, se é de facto onde 

ele esteve? Isso é a factura da ... dessa estadia? Tem impresso no topo, o 

nome dele, Carlos Cruz. 

 

Juiz Presidente 

Fls. 98 a 103, facturas ... que parece emitidas por Majestic ... Majestic ... será 

Hotel, em princípio, confirmar se isto tem a ver com a sua estadia e com o 

pagamento ou com a despesa dessa estadia, que referiu de 28 (vinte e oito) de 

Dezembro, a 4 (quatro) de Janeiro. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Esta factura corresponde de facto à minha estadia neste hotel ... onde está o 

talão? Estava à procura do ... do número do talão de crédito com que ... com 

que paguei ... 

 

Advogado 

Tenho impressão que não está aí. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não está aqui ... 

 

Advogado 

Só está o talão do restaurante. 

 

Juiz Presidente 

Portanto, mas corresponde à despesa feita durante os dias que referiu, é isso? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Perdão? Corresponde aos dias que estive em Nassau, exactamente. 

 

Juiz Presidente 

... sobreposição de vozes ... à estadia durante esses dias. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Aliás tem chegada no dia 28/12 (vinte e oito do doze) e partida no dia 04/01 

(quatro do um). 



 

 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, terminávamos este trimestre. 

 

Juiz Presidente 

Este núcleo de factos ... 

 

Advogado 

E depois de almoço ... 

 

Juiz Presidente 

Exacto. 

 

Advogado 

Recomeçaríamos com o último ... começaríamos e acabaríamos com o último 

trimestre de 99 (noventa e nove). 

 

Juiz Presidente 

Srs. Doutores 14:00 e ... 14:30, para o Sr. Doutor almoçar com algum ... com 

algum tempo, portanto, 14:30 recomeça ... e Srs. Doutores da parte da tarde o 

Tribunal gostaria de falar, para já informalmente depois darei o Despacho 

quanto à segunda fase, que vai iniciar-se com ... e a melhor forma de a organizar.  

Sr. Doutor precisava de lhe dar uma ... corte de som ...  

 

Advogado 

… imperceptível … o terceiro trimestre … 

 

Juiz Presidente 

… imperceptível … José Manuel, dia 7 (sete), pois não vá eu ter ... 7 (sete) de 

Outubro. Sr. Dr. Ricardo Sá Fernandes quando o Arguido prestou declarações 

quanto a dia 7 (sete) de Outubro a dada altura o Sr. Doutor disse “o carro ainda 

não mencionou” e eu disse “já sim Sr. Doutor, já mencionou” eu estava-me a 

referir, já tinha mencionado e isto porque pode ter ... posso ter deixado azo a 

algum .. a algum equívoco, estava-me a ... a referir às declarações do dia 21 

(vinte e um) de Janeiro ... de Fevereiro, em que o Arguido já tinha dito e 

portanto eu de facto não especifiquei que tinham sido essas as declarações, 

mas ... mas era isso, portanto a que eu me estava a referir e Sr. Dr. José 

Manuel Barata chamou-me a atenção porque ficou convencido que tinha sido 

lapso, lapso foi só porque não indiquei o dia. Agora o último trimestre de 99 

(noventa e nove), sim Sr. Doutor. 



 

 

 

Advogado 

2 (dois) de Outubro de 99 (noventa e nove), é um sábado já ... já muito falado, 

mas só recapitular o que é que ele ... imperceptível ... 99 (noventa e nove), em 

Outubro e Novembro, com excepção da última semana de Outubro, não temos 

BTS, há ainda uma hipótese de se virem a obter, mas de facto não temos, 

portanto aí não há registos de chamadas. E neste período, por isso mesmo, 

temos dois ... temos dois sábados em branco, que é o sábado 23 (vinte e três) 

de Outubro e o sábado 6 (seis) de Novembro, portanto, esses dois sábados 23 

(vinte e três) de Outubro e 6 (seis) de Novembro não há … imperceptível ...  

 

Juiz Presidente 

Então Sr. Doutor, em relação a 2 (dois) de Outubro pedido de esclarecimento é 

o que fez? Dia 2 (dois) de Outubro de 99 (noventa e nove) o que fez e quais os 

documentos a que se reportar, caso justifique com esses documentos? 

 

Carlos Pereira Cruz 

No dia 2 (dois) de Outubro de 99 (noventa e nove) regressei de Roma, no voo 

da TAP 5235, hora oficial de chegada 20:30 (vinte e trinta) e depois à noite fui 

jantar com a minha mulher a um restaurante, O Pipas, passámos pela 

Carcavelos PV às 22:44 (vinte e duas e quarenta e quatro) no Audi TT e paguei 

a conta já no dia 3 (três) às ... à 00:08 (meia-noite e oito minutos). E 

regressámos a casa, regressámos pela portagem de Carcavelos também no 

Audi, naturalmente às 00:41 (zero e quarenta e um) do dia 3 (três).  

 

Advogado 

Podemos passar para o dia 9 (nove) de Outubro. 

 

Juiz Presidente 

9 (nove) de Outubro de 99 (noventa e nove), também o que fez? 

 

Carlos Pereira Cruz 

No dia 9 (nove) de Outubro fui almoçar ao restaurante Ponto Vermelho, que 

fica junto ao antigo Estádio da Luz, portanto não sei se ainda existe este 

restaurante, imagino que sim. e a seguir fui assistir ao jogo Portugal – Hungria 

com a minha mulher e depois regressámos ... aliás regressámos, não, fomos 

para Cascais mais tarde às 21:42 (vinte e uma e quarenta e dois), fomos jantar 

ao Restaurante Beira-Mar, tendo pago a conta de acordo com a hora que vem 

listagem SIBS às 00:15 (zero e quinze) do dia 10 (dez) e passámos na 



 

 

portagem de Carcavelos às 00:51 (zero e cinquenta e um) do dia 10 (dez), com 

o M3, BM M3. 

 

Advogado 

Gostaria que o Arguido fosse confrontado com as fotografias de fls. 116 e com 

o talão do restaurante Beira-Mar de fls. 118 vs. e com o talão do restaurante 

Ponto Vermelho a 117 vs. para reconhecer também as assinaturas e as 

fotografias? 

 

Juiz Presidente 

Ah, 116 ... 117 vs. em relação a fls. 116, Sr. Doutor, qual é o esclarecimento Sr. 

Doutor? 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, 116 é a fotografia. 

 

Juiz Presidente 

Perguntar onde retirada ... tirada a fotografia, é isso Sr. Doutor? 

 

Advogado 

Sim, sim. 

Juiz Presidente 

Fls. 116 saber se pode confirmar ao Tribunal onde foi tirada esta fotografia? 

Fls. 117 vs. e 118 vs. bem como os documentos respectivamente também de 

fls. 117 e 118, confirmar, se estes dizem respeito às refeições que referiu e se 

as assinaturas que estão nos talões no verso são suas, se faz favor? 

 

Carlos Pereira Cruz 

O local exacto onde a fotografia foi tirada, não sei, mas julgo que deve ter sido 

dentro do Estádio da Luz, nesta fotografia encontra-se ... é o Livre Trânsito da 

minha mulher para assistir ao Portugal – Hungria e portanto deve ter sido tirada 

no interior já do Estádio da Luz, na ... na tribuna, possivelmente onde assisti ao 

jogo. E a assinatura na ... na conta para pagar a conta do Ponto Vermelho, é a 

minha assinatura, bem assim como é a minha assinatura no talão a pagar a 

conta no Restaurante Beira-Mar. 

 

Juiz Presidente 

A sua mulher .. mostrar depois ao Sr. Doutor, também ... a sua mulher 

acompanhou-o a este jogo, onde é que se encontraram, se é que se 

encontraram só para o jogo ou como é que sucedeu? 



 

 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não, saímos de casa, saímos de casa. Eu ... eu estive a trabalhar em casa, 

que no dia seguinte eu partia para Haeren, para a apresentação final da ... da 

candidatura de  Portugal à organização do Euro 2004, eu lembro-me de ter ... 

de estar a trabalhar até á última hora a preparar a papelada, os dossiers, e a 

dar retoques no discurso que ia fazer. E ... e portanto fomos almoçar um pouco 

mais tarde, junto ao estádio mesmo para ... para podermos assistir ao jogo. 

 

Juiz Presidente 

Sr. Dr. Ricardo Sá Fernandes, quando quiser ... 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, podemos passar ao dia 16 (dezasseis) de Outubro, que é um dia 

também que parcialmente já está muito falado, mas já agora um resumo ... 

 

Juiz Presidente 

16 (dezasseis) de Outubro de 99 (noventa e nove), o que fez neste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Fui para o Algarve com a minha mulher no ... no carro dela, no Audi TT, 

passámos na portagem de Grândola no trajecto Coina – Grândola às 15:15 

(quinze e quinze), antes disso no Fogueteiro na auto-estrada 2, ao quilómetro 

12 na Galp atestámos o depósito do TT às 14:34 (catorze e trinta e quatro) e da 

documentação que consegui reunir tenho a prova de um jantar já no Algarve, 

no Esplanada Clube Náutico, mais conhecido também por Paulo China.  

 

Advogado 

Há aqui um detalhe que é o facto da factura de fls. 120, ter aposta uma 

matrícula que é diferente, o ... já foi explicado porquê e agora só queria que o 

Arguido fosse confrontado com o talão de fls. 122 vs. ou 122 ... acho ... sim, 

122 vs. Não sei se é 122, se é 122 vs. … 

 

Carlos Pereira Cruz 

122. Paulo China 122. 

 

Advogado 

Sim, mas eu não sei se está no verso, se está no ... 

 

 



 

 

Carlos Pereira Cruz 

Acho que sim ... 

 

Juiz Presidente 

... imperceptível ... 

 

Advogado 

Às vezes está colado ao contrário, acho que a assinatura é no 122 vs. 

 

Juiz Presidente 

Sim, a assinatura está no ... no 122 e a ... a factura ou o recibo, o que for, é 

que está a 122 vs. Confirmar se a assinatura é sua, se foi pago neste dia, 

assinado e ... se foi para pagamento da ... da despesa que está no verso? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Exactamente, é a mesma verba e foi assinado por mim, utilizando o cartão 

5346265 (cinco, três, quatro, seis, dois, seis, cinco). 

 

Juiz Presidente 

Houve alguma razão específica para neste dia ter ido no Audi TT da sua mulher? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Acho que foi uma opção da minha mulher, ela às vezes gosta de conduzir o 

Audi. Foi ela a conduzir. 

  

Juiz Presidente 

E na manhã desse dia, o que fez? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Acho que estivemos em casa. Aliás não tenho informações, também de 

telefonemas porque este é o período em que a Vodafone não conseguiu 

recuperar da sua base de dados, os telefonemas. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, por mim saltando 23 (vinte e três) de Outubro, que não temos 

nada, podíamos ir para 30 (trinta) de Outubro. 

 

Juiz Presidente 

30 (trinta) de Outubro ... 30 (trinta) de Outubro de 99 (noventa e nove) ... 30 

(trinta) de Outubro de 99 (noventa e nove), o que fez? 



 

 

 

Carlos Pereira Cruz 

30 (trinta) de Outubro estava na Ilha do Sal em Cabo Verde, com a minha 

mulher. 

 

Juiz Presidente 

Quando é que regressou? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Acho que regressámos no dia ... isso posso confirmar ...  

 

Juiz Presidente 

Já referiu ... isso já ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Perdão? 

 

Juiz Presidente 

Já referiu, deixe estar no dia ... no dia 23 (vinte e três) de Fevereiro já falou 

quanto a isso. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Regressei no dia 1 (um) de Novembro. 

 

Juiz Presidente 

Regressou, disse o voo, sim.  

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, queria só que o Arguido fosse confrontado com o cartão de 

crédito que consta de fls. 127 e com as fotografias que constam de fls. 124 e 

125. 124 só, 125 é o ... a declaração da Fuji Film a dizer que as datas 

correspondem ... o que está já impresso previamente, os fotogramas. 

 

Juiz Presidente 

Em relação a este qual é a pergunta específica, Sr. Doutor? 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora se reconhece estas fotografias como dessa estadia e se a 

assinatura que está no talão de fls. 127, se é a dele? 

 



 

 

Juiz Presidente 

Eu já tenho como tendo confirmado, mas de qualquer forma ... 125 ... 127 ... já 

confirmou Sr. Doutor, do de fls. 127 até foi aquele em que ... documento em 

que tem saída a sequência ... 

 

Advogado 

Não, é a assinatura Sr.ª Doutora. 

 

Juiz Presidente 

... em cima. Vou pedir que ... documento de fls. 127, para confirmar se a 

assinatura que está aqui é a sua e se confirma fotografias de 124, se dizem 

respeito à viagem a essa viagem a Cabo Verde? 120 ... 120 ... 127 ... e as 

fotografias. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Obrigada. A assinatura é minha e as fotografias são de Cabo Verde. 

Nomeadamente da esplanada do Hotel de Belo Horizonte, e da noite de 31 

(trinta e um) de Outubro porque foi o dia de aniversário da minha mulher, de 

resto foi a razão da viagem. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora saltamos o dia 6 (seis) de Novembro, porque aí não temos nada e 

passamos para o dia 13 (treze) de Novembro.  

 

Juiz Presidente 

13 (treze) de Novembro de 99 (noventa e nove) o que fez neste dia? Veículo 

utilizado e chamadas telefónicas, destinatário, caso possa ... neste não ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Em relação a chamadas telefónicas não há informação da Vodafone. 

 

Juiz Presidente 

Não, neste não há chamadas telefónicas. Portanto ... sobreposição de vozes ...  

 

Carlos Pereira Cruz 

Só a partir do dia 23 (vinte e três) de Novembro é que temos informação. 

Almocei mais uma vez no restaurante Ponto Vermelho, junto ao Estádio da 

Luz, porque fui às 3:00 (três) no Salão Nobre do Estádio da Luz fui 

homenageado pela Câmara Municipal de Torres Novas, eu, o Torres, como 

torrejanos naturais de Torres Novas recebemos a medalha, julgo que de mérito 



 

 

desportivo. E depois assisti ao encontro Benfica – Torres Novas para a Taça de 

Portugal, na companhia da minha ... a minha filha acompanhou-me quer no 

almoço, quer na cerimónia, quer ainda ... quer ainda durante o jogo de futebol. 

Às 19:06 (dezanove e seis) em Oeiras fiz um levantamento numa ATM e às 

23:32 (vinte e três e vinte e dois) paguei uma conta no Nobre, Restaurante 

Nobre Café, no Centro Comercial Vasco da Gama onde jantei com a minha 

mulher e a minha sogra, acho eu. 

 

Juiz Presidente 

Portanto, neste dia que almoçou no Restaurante Ponto Vermelho, antes do 

almoço o que fez? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Estive em casa, depois fui com a minha filha ... 

 

Juiz Presidente 

A sua filha já estava consigo nesse dia ou apanhou-a em algum ... ou foi 

buscá-la a casa ... a algum local? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não, eu fui buscá-la na véspera à noite, no M3, passando em Carcavelos às 

21:44 (vinte e uma e quarenta e quatro), e no regresso Carcavelos Nó 2 para 

casa, eu vivia na Terrugem, na Quinta da Terrugem na altura, passei às 22:09 

(vinte e duas e nove) na sexta-feira ela dormiu lá em casa e depois no dia 

seguinte acompanhou-me. 

 

Advogado 

Em que carro é que foram? 

 

Juiz Presidente 

Qual foi o carro utilizado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Eu fui buscar a minha filha no M3. 

 

Juiz Presidente 

Sim. E no dia 13 (treze) que carro é que utilizou? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não tenho nenhuma Via Verde, mas em princípio terá sido também no M3. 



 

 

 

Juiz Presidente 

Porque é que diz em princípio? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Porque se na véspera tinha conduzido o M3 e como ia para o Estádio da Luz e 

saía ... ia só com a minha filha, dois lugares, portanto, presumo que tenha sido 

no M3 também. 

 

Advogado 

Queria que fosse confrontado com os talões de fls. 129 e 134, para confirmar 

se corresponde às assinaturas, se são suas as assinaturas do ... dos talões do 

Restaurante Ponto Vermelho e do Restaurante Nobre? 

 

Juiz Presidente 

Obrigado, Dolores ... documentos fls. 129 e 134, confirmar se as assinaturas 

são suas e se dizem respeito ao pagamento das facturas ou dos recibos que 

estão juntos? 

Carlos Pereira Cruz 

Sim, o talão é ... é desse dia, a conta é papel térmico, já praticamente não se 

consegue ler mas é a minha assinatura e o cartão ... o cartão é o mesmo 53 

(cinco, três) ... que termina em 265 (dois, seis, cinco). E no Ponto Vermelho é a 

minha assinatura e é o mesmo ... mesmo cartão 5346265 (cinco, três, quatro, 

seis, dois, seis, cinco). 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, a seguir eram ... era mostrar ao Arguido as fotografias de fls. 424 

a 426, com o José Torres, Presidente da Câmara, e o então Presidente do ... 

do Benfica, Vale e Azevedo, para ver se o Arguido também reconhece o 

contexto em que as fotografias foram tiradas. 

 

Juiz Presidente 

424 ... 

 

Advogado 

423 a 420 ... 423 ou 424 a 426.  

 

 

 

 



 

 

Juiz Presidente 

... imperceptível ... portanto, fotografias ... fotografias de fls. 424, 425 e 426 se 

estas fotografias ... imperceptível ... notícias, têm a ver, são as relativas ao 

evento que referiu, da homenagem, do Estádio da Luz e do jogo? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Exactamente. A fotografia é tirada no Salão Nobre do antigo Estádio da Luz, 

este é o José Torres, D. Vale e Azevedo, o Presidente da Câmara Municipal de 

Torres Novas e eu. E as outras fotografias são também do mesmo evento, no 

mesmo local e com vários oradores fotografados e as mesmas pessoas. A 

outra também, refere-se ao mesmo evento.  

 

Juiz Presidente 

Paula ... Paula ... questão seguinte, Sr. Doutor? 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, passamos para o dia 20 (vinte) de Novembro. 

 

Juiz Presidente 

20 (vinte) de Novembro de 99 (noventa e nove), mesma questão, o que fez?  

Veículo utilizado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Dia 20 (vinte) de Novembro estive no Algarve a participar num seminário 

organizado pelo ICEP, julgo que integrado num programa que se não estou em 

erro, se chama o programa Erasmus, que o ICEP tinha ... não sei se ainda tem 

e fui falar sobre o tema o Exemplo do Europeu 2004 dentro do conceito de 

marketing e promoção, fui para o Algarve na véspera no M3, fazendo o 

percurso Queluz – Pontinha às 18:47 (dezoito e quarenta e sete), Pinhal Novo 

– Grândola Sul às 20:08 (vinte e oito) e regressei no domingo Grândola – 

Pinhal Novo às 21:00 (vinte e uma) e Ponte Vasco da Gama às 21:05 (vinte e 

uma e cinco), sempre no M3.   

 

Juiz Presidente 

Foi sozinho, acompanhado? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Com a minha mulher. 

 

 



 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, agora os sábados seguintes 27 (vinte e sete) de Novembro e 4 

(quatro) de Dezembro sugiro que sejam tratados em conjunto porque o local de 

estadia é o mesmo. 

 

Juiz Presidente 

27 (vinte e sete) de Novembro e 4 (quatro) de Dezembro, nestes dias o que 

fez? Esclarecimentos que queira dar ao Tribunal, sobre isso. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Desloquei-me a Cuba, a convite da Associação Portuguesa dos Agentes de 

Viagem e Turismo, para receber no seu 25º Congresso a medalha de prata, 

estive em Havana e depois nos últimos dois dias, estivemos ... estive eu e as 

pessoas que participaram no Congresso, os congressistas, em Varadero e 

regressámos a Lisboa, saindo de Havana, no dia 4 (quatro) e chegámos a 

Lisboa no dia 5 (cinco), perto da hora do almoço porque tenho um 

levantamento no dia 5 (cinco) às 12:43 (doze e quarenta e três) na chegada 

das bagagens, portanto na zona de chegadas dos passageiros. Estive no Hotel 

Nacional, em Havana e em Varadero, estive no Hotel Meliá.  

 

Advogado 

... que o Arguido confrontasse as assinaturas de fls. ... não percebo bem se só 

temos o talão, não assinado ou se ele está assinado a fls. 148 vs. aqui na 

minha cópia e a mesma coisa a fls. 141. Não sei se estes pagamentos em ... 

quer no Hotel de Havana, quer no Hotel Meliá, referem o nome do Sr. Carlos 

Cruz, mas não percebo aqui pelas minhas cópias se estão assinados por ele 

ou não, portanto ... 

 

Juiz Presidente 

E é o 3 ... 

 

Advogado 

Se não estão assinados não vale a pena levar, porque ele já disse a matéria se 

estão ... 

 

Juiz Presidente 

Confirmar? Não ... é o 4 ... não, Sr. Dr. Miguel Matias é o AR ... imperceptível ... 

Sr. Dr. José Maria Martins ... não tem assinatura Sr. Doutor. Não ... 

 

 



 

 

Advogado 

Então, pronto ... Sr.ª Doutora não faço nenhuma pergunta sobre isso, queria só 

é que fosse então confrontado com fls. 143 e 145 para ele ver se ... e 149 para 

se recorda as fotografias. 

 

Juiz Presidente 

Fls. 143, 145 e 149 a que dizem respeito estas fotografias? 

 

Carlos Pereira Cruz 

São várias fotografias tiradas em Havana minhas, da minha mulher, são todas 

de Havana, julgo eu ... ou por outra não reconheço aqui nenhuma que possa 

dizer “esta é de Varadero.”  

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, podemos então ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Ah, esta fotografia maior, portanto eu estava-me a referir às fotografias nas 

tiras, esta maior é de facto em Varadero, é na praia. Esta é do quarto do hotel, 

julgo que o Hotel Meliá em Varadero, esta ... esta outra. O Hotel Nacional é 

mais tradicional, não fazia este tipo de decorações na ... na cama, segundo eu 

me lembro. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, podemos então passar para o dia 11 (onze) de Dezembro, que é 

um dia que também já esteve ... já foi falado em parte, mas queria que ... 

imperceptível ... se fizesse uma recapitulação mais sistemática. 

 

Juiz Presidente 

11 (onze) de Dezembro de 99 (noventa e nove), o que fez? Veículo utilizado 

neste dia? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Fui a Leiria para a exposição da obra gráfica de Júlio Pomar, às 

17:16(dezassete e dezasseis) fiz uma despesa na área de serviço de Aveiras, 

e às 17:18 (dezassete e dezoito) atestei o depósito, aliás fiz um levantamento 

na área de serviço da Galp, na ATM. O percurso Queluz – Leiria, portanto 

saída em Leiria, no M3, às 17:55 (dezassete e cinquenta e cinco). Às 17:59 

(dezassete e cinquenta e nove) fiz um telefonema para a Lina Costa e Sousa, 

mais uma vez para me indicar, como é que me orientava em Leiria e às 18:18 



 

 

(dezoito e dezoito) accionando ... às 17:59 (dezassete e cinquenta e nove) 

accionei a de Carangas que é nas vizinhanças de Leiria e às 18:18 (dezoito e 

dezoito) fiz uma chamada para o voice mail, accionando a antena de Leiria – 

Baixa.  

 

Advogado 

 Sr.ª Doutora, queria só ... já se falou disto mas eu julgo que as fotografias não 

foram ... o Arguido não foi confrontado com as fotografias. Se era confrontado 

com as fotografias de fls. 157, 159 ... não, é só 157, para ver se reconhece as 

circunstâncias em que essas fotografias foram tiradas? 

 

Juiz Presidente 

Fls. 157, foi acompanhado ou sozinho para ... 

 

Carlos Pereira Cruz 

Fui com a minha mulher ... 

 

Juiz Presidente 

Com a sua mulher. E saiu a que horas? Já se recorda? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Saímos, depois ... depois de almoço, almoçámos em casa e saímos depois de 

almoço. 

 

Juiz Presidente 

E durante a manhã esteve em casa ou não? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Estivemos, estivemos em casa eu e a minha mulher. A fotografia é de facto 

desse evento, estou eu, a minha mulher ... aparece o Mestre Júlio Pomar, o Dr. 

Mário Soares. 

 

Advogado 

Dia 18 (dezoito) de Dezembro é um dia que também já foi falado, é um dia de 

um almoço de homenagem a ... por causa de 2004, eu aqui ... aquilo que 

queria perguntar é se ... aqui já temos outra vez BTS, se pode reconstituir quais 

foram as chamadas para ... para onde é que fez as chamadas ao longo da ... 

da tarde e depois também confrontar com as fotografias de fls. 161 ... 161 vs. 

para ver se reconhece também as pessoas e o contexto. 

 



 

 

Juiz Presidente 

Primeira questão, chamadas telefónicas feitas neste dia, se pode indicar, 

esclarecer o Tribunal dos destinatários? E depois será confrontado com um 

documento. 

 

Carlos Pereira Cruz 

Chamadas telefónicas, a primeira è às 16:11 (dezasseis e onze) accionando a 

antena Columbano para as mensagens, às 16:16 (dezasseis e dezasseis) 

Campo de Ourique para as mensagens, às 16:25 (dezasseis e vinte e cinco) 

accionando a antena de Vila, Fria telefonei para a minha mulher. Às 17:14 

(dezassete e catorze) accionando a antena do Bairro do Restelo, telefonei para 

casa da D. Marluce, julgo que para falar com a minha filha ou mesmo com a D. 

Marluce, mas normalmente era mais com a minha filha. E às 23:11 (vinte e três 

e onze) acciono a antena de Oeiras para falar com o Sr. Américo Martins, que 

é o Eng. Américo Martins que é um Senhor que eu conheço há anos e que ... 

às 23:38 (vinte e três e trinta e oito) accionando a antena da Buraca, de novo 

para a caixa de mensagens. Estas são as chamadas desse dia, feitas por mim. 

Entretanto, tive de facto, um almoço no Hotel Altis organizado pela Federação 

Portuguesa de Futebol que ... um almoço de homenagem às pessoas que 

participaram na promoção da campanha ou na campanha de promoção da 

candidatura portuguesa à organização do Euro 2004. 

 

Advogado 

Queria que ao Arguido fosse exibido a fotografia de fls. 161. 

 

Juiz Presidente 

Para o Hotel Altis, foi sozinho? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Ao almoço do Hotel Altis, fui sozinho. A minha mulher nesse dia deslocou-se a 

Leiria com ... com a sua irmã. 

 

Juiz Presidente 

Sabe a que horas é que ... a sua mulher foi para Leiria? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Ela deve ter ido lá almoçar, porque tem uma chamada para ... uma chamada 

não para mim, mas uma BTS em Leiria - Centro às 14:26 (catorze e vinte e 

seis), eu julgo que foram lá ver uns quadros na Galeria 57, porque a irmã 

queria comprar uns quadros, julgo eu ... não é ... não era a primeira vez que o 



 

 

faria. Às 14:31 (catorze e trinta e um) também telefonema de Leiria – Baixa, e 

devem ter ido no carro da minha cunhada, porque não há Via Verde do carro 

da minha mulher a não ser de Oeiras às 20:20 (vinte e vinte), e portanto, a 

minha cunhada deve tê-la posto em casa e depois ela pegou no carro dela. E 

depois há dois telefonemas dela em Oeiras, assim como eu também tenho um 

telefonema em Oeiras às 23:11 (vinte e três e onze), as dela são às 20:25 

(vinte e vinte e cinco). Estaríamos juntos, porque foi o dia em que eu recebia  a 

notícia de que a minha mãe tinha tido um ... um acidente na terra, perto de 

Torres Novas e acabou por ser internada nesse dia em Lisboa, já ... já de 

madrugada. 

 

Juiz Presidente 

Neste momento já se recorda qual foi o percurso que fez do Hotel Altis, para 

casa? 

 

Carlos Pereira Cruz 

Não, devo ter feito o percurso ... como não há Vias Verdes, naturalmente 

aquele percurso A2, Estrada Nacional, Marginal, Estrada de Caxias ... entrada  

em Caxias. 

 

Juiz Presidente 

Documento de fls. 161 o que é que pode dizer ou quer dizer em relação a este 

documento? 161 vs., Sr. Doutor referiu também ... Dolores, exibir também 161 

vs. 

 

Advogado 

Só 161, é que tem fotografia. 

 

Carlos Pereira Cruz 

São duas notícias sobre o almoço no Hotel Altis, a segunda não tem fotografia, 

a primeira tem fotografia da mesa onde eu, estou juntamente com o Dr. 

Gilberto Madaíl e o Dr. Miranda Calha, que era na altura Secretário de Estado 

dos Desportos e que participou também na campanha de promoção do Euro 

2004. 

 

Advogado 

Sr.ª Doutora, o último sábado deste ano, que é o dia 25 (vinte e cinco) de 

Dezembro e aí nós estamos a pensar arrolar o Pai Natal. 

 

 



 

 

Juiz Presidente 

Já tinha dito, 25 (vinte e cinco) de Dezembro esteve com a família. Como?  

 

Advogado 

... imperceptível ... 

 

Juiz Presidente 

Em relação ao dia 18 (dezoito) de Dezembro, ainda só um pedido de 

esclarecimento. Para o Hotel Altis, foi de onde? 

 

Carlos Pereira Cruz 

De casa. 

 

Juiz Presidente 

Mais alguma questão Sr. Doutor? Algum esclarecimento ou não? Srs. Doutores 

estão terminados portanto os pedidos de esclarecimento em relação ao 

Arguido Carlos Pereira Cruz. Vai iniciar-se uma segunda ... segunda fase, e o 

que vou dizer agora é informalmente para os Srs. Doutores com vista a 

organizar a próxima fase dos trabalhos, que será com o início das declarações 

dos Assistentes, em princípio. Há-de ... não ... corte de som ... 

 

Final das declarações do Arguido Carlos 

Pereira Cruz. 

 


