
Dr Ricardo Sá Fernandes -O 1º problema decorre de que esta alteração, dos crimes do Sr. JPL, 

chamemos-lhe assim, não são crimes do Sr. JPL em relação ao Sr. Carlos Pereira Cruz, está 

prescrito, foi, já … imperceptível [ultrapassado o prazo de]… de queixa mas … imperceptível … 

vamos chamar assim, dois crimes sobre o JPL em 97/98, dois crimes sobre o Sr. LM de 

Dezembro de 1999 a Abril de 2000. V. Exas. fundem isto no mesmo período de tempo para 

coincidir com as declarações dos rapazes, dizem que foram … imperceptível [nas mesms 

datas]… V. Exas., não leram as declarações do inquérito, mas percebem que, se aquilo está na 

acusação e na pronúncia, é porque seguramente, no inquérito, os rapazes puseram naqueles 

termos. Ora, V. Exas., poderão pensar: “então, mas se eles depuseram assim no inquérito e vêm 

depor em julgamento de outra maneira, como é que nós, compatibilizamos isto?” Bem, é certo 

que V. Exas., podem sempre, bem “nós  não (?) lemos as declarações do inquérito e até pode 

ser um engano do Ministério. O Ministério enganou-se.” Não é impossível mas é provável que 

tenha sido assim. É provável mas não impossível. Então, com é que V. Exas., podem ter 

resolvido ultrapassar este 1º ponto? Ataque. São contradições normais, são contradições … um 

lapso, de erros próprios de jovens que foram abusados numa idade adolescente, e portanto é 

natural que tenham dito uma coisa no inquérito e como não vejo outro argumento, para V. Exas., 

terem ultrapassado este 1º problema, concluo que terá sido assim que V. Exas., quando 

equacionaram essa alteração, equacionaram … imperceptível … contradições, lapso … 

imperceptível [erros]… naturais em jovens que foram abusados.  

Mas isto, certamente que implica um 2º problema. É que V. Exas., mudaram o período do JPL 

para … imperceptível [estar]… junto ao LM, mas não mudaram as circunstâncias que estão 

descritas para o JPL. Ora, o JPL quando, na acusação e na pronúncia se descreve a sua, os 

seus crimes cometidos pelo Sr. Carlos Cruz e pelo Sr. Carlos Silvino, são … não se diz, nem que 

ele foi com o LM, nem com o FG. Ou seja, a descrição não é só a data, em relação ao JPL não é 

só a data que é diferente: é que, na pronúncia, quando se descrevem os actos do JPL, ele não 

está nem acompanhado do LM, nem acompanhado do FG, ao contrário do que acontece nas 

imputações ao Sr. LM. Então como é que V. Exas., ultrapassaram isto? Bem, eu imagino que 

tenham ultrapassado isto através, mais uma vez desse argumento: “bem, é natural que haja, que 

tenha havido aqui contradições, lapsos ou erros, decorrentes de jovens que foram abusados 

numa idade adolescente. E portanto, eu imagino que V. Exas., tenham utilizado aqui uma técnica 

que eu chamaria de … imperceptível … ou seja, ao absorverem a acusação do Sr. JPL, 

puseram-na no LM, e consideraram que as circunstâncias de modo já não tinham relevância. 

Seria uma questão digamos importante. Eu suponho que V. Exas., terão ultrapassado aqui este 

problema decorrente da absorção, através desta solução: foi a de desprezar as … as 

“circunstâncias de modo” que na pronúncia estão relativamente aos factos e já vamos falar 

disso. 



Passemos então para o 3º problema. E o 3º problema tem que ver que, mesmo agarrando 

naquilo que está na pronúncia ainda com datas diferentes e circunstâncias de modo diferentes, 

pondo tudo ao mesmo tempo, se isso coincide com aquilo que os rapazes aqui vieram dizer ao 

tribunal neste julgamento. Bem e, o que acontece, é que não coincidem. Ou pelo menos, nas 

versões mais espontâneas que eles aqui expressaram. Assim, temos o JPL a ser abusado pelo 

Sr. Carlos Pereira Cruz, entre … Novembro, entre Dezembro de 99, final de 99 e Abril de 2000. 

E essa questão foi aqui colocada ao Sr. JPL, no dia 20 de Junho disse assim, a V. Exa., “mais 

tarde fui levado pelo Sr. Carlos Silvino e pelo Sr. FG a uma casa em Lisboa. Não sei 

explicar se era a casa das Forças Armadas, ou não, porque se era a casa das Forças 

Armadas eu nunca descobri esse nome. Fomos levados a essa casa. Eu subi até lá acima 

com o LM também e o FG desceu com o Carlos Silvino. Fui, aí ninguém abusou de mim. 

Fui lá por mero acaso. Não sei bem porquê. Talvez o Sr. Carlos Silvino possa explicar a 

este tribunal o porquê de eu ter ido à casa das Forças Armadas, se é esse o nome porque 

eu não sei explicar bem por que é que lá fui. Saí daquela casa, entrei outra vez dentro da 

carrinha da Casa Pia e fui outra vez para a instituição.” Ou seja, no dia 20 de Junho de 2005, 

no início do seu depoimento, quando é colocado por V. Exa., ao JPL, a 1ª ida às Forças 

Armadas, aquela que, agora na pronúncia  é absorvida, conjugada, o que é que ele lá foi fazer 

às Forças Armadas, não diz nada. Eu nem sei o que é que lá fui fazer. E só mais tarde, a 24 

ou 26 de Junho, no outro dia de declarações é que ele: não, não, eu também fui abusado pelo 

Sr. Carlos Cruz. Bem, V. Exas., com certeza, depararam com este problema. Nós vamos 

acreditar pelas declarações prestadas pelo JPL no dia 24 ou 26 de Junho, depois dele no dia 20 

de Junho ter dito aqui, que nem sabe o que é que lá foi fazer? Tenho alguma dificuldade em que 

V. Exas., não tenham valorizado isto. Então, como é que V. Exas., terão ultrapassado este 

problema? Bem, eu o único argumento que vejo, até porque ouvi atentamente também as 

declarações … imperceptível … e como isto, são contradições, lapsos, ou erros normais … 

imperceptível … é que não, não foi exibido nenhum outro argumento e não vejo nenhum outro 

argumento para ultrapassar este problema. Portanto, para V. Exas., terem feito estas alterações 

e tendo certamente deparado com este problema, ultrapassar o problema, com este panorama, 

de que terão sido confusões, contradições ou lapsos normais em que V. Exas., terão … 

imperceptível … é normal ser assim? Eu chego aqui do dia 20 de Junho e digo, “não sei o que é 

que lá se passou”. E no dia 24, digo: “não, não, foi, não foi, afinal, afinal também foi”. É normal. É 

normal que tenha sido assim. 

Bem, mas isto é o JPL, vamos ver se da parte do LM se as coisas estão melhores e saltamos 

para  o 4º problema. É que da parte do LM as coisas também não tinham a certeza. É que … 

relativamente à 2ª situação, os adultos, o 1º e o 2º, relativamente, no 1º há várias, há vários 

lapsos … imperceptível … relativamente ao 2º, há uma discrepância absoluta, é que a 2ª ida à 



Av., à casa, à casa das Forças Armadas, e eles ambos referem, só fizeram duas deslocações, o 

que é que diz o LM? … O LM diz que nessa 2ª deslocação, o LM também entrou para o sítio 

onde estava o Sr. Carlos Cruz. E foi nessa altura, também que o “Sr. Carlos Cruz acariciou os 

pénis, o meu e o do LM, ao mesmo tempo até … imperceptível [à ejaculação?] … ou seja, 

relativamente à 2ª deslocação à Av. das Forças Armadas, o Sr. JPL e o Sr. LM, aquilo que 

dizem, aquilo que o Sr. JPL diz, é que nessa 2ª deslocação, teve uma … tiveram um “ménage à 

trois”. O que é que nessa 2ª situação diz o Sr. LM? Diz que foi com o JPL e o Sr. Carlos Silvino, 

foram até onde? Onde ficaram no dia 23 de Janeiro de 2006? Só até à porta de entrada. “-

Quando diz até à porta da entrada está-se a referir a quê?” –“ Do apartamento.” E dessa vez, 

para ir para o apartamento, o percurso que fizeram foi pelas escadas. Ou seja, nessa 2ª, (na 1ª 

deslocação o JPL começa por dizer que não ocorreu nada. Que foi mas que não se passou 

nada) Quanto à 2ª deslocação diz, que estiveram os 3. E  o LM diz que não,:“-Estive sozinho, o 

JPL não passou da porta da entrada”. Então, como é que V. Exas., compatibilizaram o facto 

de, relativamente a esta 2ª situação, um dizer, estiveram os 3, e o outro dizer, não,”foi só comigo 

porque o outro ficou à porta?” Temos que reconhecer, em termos de experiência comum, que é 

uma contradição difícil de sanar … imperceptível … eu sinceramente não vejo argumento que 

não o referido argumento que já aqui … imperceptível [referi em momento] … anterior, que são 

contradições, lapsos ou erros naturais … imperceptível … E assim passamos para um 5º 

problema porque perante estas contradições, que acabámos de referir, V. Exas., certamente que 

lhes ocorreu verificarem não as declarações do inquérito, porque não as puderam ler mas as 

declarações ditas em instrução porque essas foram lidas, quer por um quer por outro, foram 

lidas logo no início do julgamento. E o que é que o Sr. JPL diz em instrução acerca dos abusos 

na casa da Av. das Forças Armadas? Nada. Diz assim, “o declarando foi abusado por Carlos 

Cruz, nas casas de Elvas e de Cascais de Jorge Rito. Mais coisa nenhuma”. Mais, ele aqui até 

diz, ele “esteve apenas nas casas de Elvas, e de Cascais de Jorge Rito e no estúdio da 

Feira Popular”. Mas “no estúdio da Feira Popular, nada aconteceu”. Ao contrário do que 

depois veio dizer, não, nada aconteceu. E só esteve na Feira Popular onde nada aconteceu, na 

Casa de Elvas e de Cascais. Ignora a casa, a casa das Forças Armadas. Bem, V. Exas., que 

ponderaram este argumento, e como é que o podem ter ultrapassado? Eu não vejo outra 

maneira de ultrapassar que não seja, o que disse: prática de contradições, erros ou lapsos 

naturais em adolescentes que … foram abusados em idade adolescente. E então passamos 

para o 6º problema.  

O 6º problema é ver as declarações do LM. O LM disse na audiência, na instrução criminal, 

“quando foi à casa da Av. das Forças Armadas, o Bibi o levou-o até à porta do prédio, tocou à 

campainha de um dos andares, da 1ª vez levou-o ao andar, e da 2ª mandou o declarante subir 

sozinho”. Nas declarações prestadas em instrução, ele não refere que foi com mais ninguém. 



Exactamente. Foi com apenas o Sr. Carlos Silvino, a 1ª vez o Carlos Silvino levou-o lá acima, e 

da 2ª mandou-o subir. Ora nós vimos que aqui, em audiência de julgamento, como V. Exa. 

reparou, sobre a situação surgida há pouco: o Sr., o LM da 2ª vez diz que foi com o Carlos 

Silvino e o JPL até à entrada. De quê? Do apartamento? -Pergunta V. Exa. “-Do apartamento. 

Eu entrei e eles saíram.” Ao contrário do outro que diz que entraram e que estiveram os 3. Mas 

este diz que foi até ao apartamento. Mas na instrução não diz que foi até ao apartamento, diz 

que o Carlos Silvino  o fez subir sozinho, e aliás, ignora completamente a companhia de quem 

quer que seja. É outra contradição sensível e significativa, como é que essa contradição pode 

ser ultrapassada? Como é que pode ser resolvida por V. Exa.? Eu só vejo um argumento, 

estamos perante confusões, lapsos ou erros naturais em … imperceptível [adolescentes] … 

abusados em idade adolescente. 

Bem, mas V. Exas., certamente que não se ficaram por aqui, e foram mais longe ver se havia 

mais elementos no processo, não podiam ir às do inquérito, mas já viram as das instruções, 

certamente que verificaram também que as declarações prestadas nos exames médico-legais, 

não para fazer prova positiva, para fazer prova negativa, para aferir a credibilidade nos termos 

do despacho de V. Exa., que diz … imperceptível … do tribunal da relação; Ora, sobre essa 

matéria, que é muito importante que se diga que o LM, aqui em audiência de julgamento, foi 

perguntado “se antes de chegar à Av. das Forças Armadas, em alguma altura o JPL, referiu o 

nome do Sr. Carlos Pereira Cruz”. Não. Ou, “Em alguma altura o Senhor referiu ter ido … foi 

referido pelo JPL, quando o levou à Av. das Forças Armadas, ia ter com alguém importante, 

alguém conhecido?”  O LM diz que não. Todavia, V. Exas., certamente repararam que os 

exames de medicina-legal, no exame de natureza sexual, ele disse que, “eu ia conhecer uma 

pessoa importante”. E no exame da perícia de personalidade, a mesma coisa … Não, da, da, o 

exame de medicina, no exame de personalidade, não, é sim senhor … imperceptível … “e disse-

nos que a casa era de uma pessoa conhecida”. E se tivessem possibilidade de haver ali um 

erro no inquérito … imperceptível … teríamos mais, se não tiverem ficamos por esta … 

imperceptível … ou seja, as declarações prestadas por este jovem, na Medicina Legal, em que, 

dá a entender que já sabia que ia estar com Carlos Pereira Cruz, são diferentes daquela, “de 

uma pessoa conhecida, de uma pessoa famosa, muito importante”, são diferentes daquelas 

que foram prestadas na audiência … imperceptível … como é que V. Exas., compatibilizaram 

isto? Bem, certamente com o mesmo argumento. O argumento de que são … contradições, 

lapsos ou erros naturais em jovens que foram abusados … 

V. Exas., certamente que não ficaram por esta análise. Foram mais longe, foram ver outras 

situações para ver como é que elas se compatibilizaram. Por exemplo, como é que eles foram? 

Que meio de transporte é que utilizaram? E certamente que terão percebido que eles dão … 

imperceptível [versões] diferentes. O LM diz no dia 23 de Janeiro de 2006, o JPL, o FG, Sr. 



Carlos Silvino, num Fiat 127. O JPL diz, numa … num texto que já li há pouco, que foi de 

carrinha, carrinha … imperceptível [Mercedes Vitto] … portanto, a forma como foram é diferente, 

ele diz num Fiat 127, outro diz noutro. Para dizer que esta, apesar de tudo, era daquelas que eu 

mais facilmente incluiria na tal explicação genérica de que são erros, lapsos, ou contradições 

próprias … imperceptível … apesar de tudo, esta é daquelas que eu acho que poderia caber no 

quadro dessa explicação … imperceptível … Bem, eu suponho que V. Exas., a seguir foram ver 

o esclarecimento. Através do conhecimento do processo, talvez pudessem ido ver se estas 

versões … se poderiam compatibilizar. Também chegamos rapidamente à conclusão que não. 

Não se podem compatibilizar a não ser pelo tal argumento, que são contradições entre, ou 

lapsos naturais entre jovens que foram abusados. 

Recordemos o que é que JPL disse sobre a Av. das Forças Armadas. A Senhora, V. Exa., 

perguntou-lhe, “Porque é que diz que a casa das Forças Armadas? Porque é que disse casa das 

Forças Armadas?” – “ Porque era o nome que a gente conhecia quando lá ia com o Sr. Carlos 

Silvino e sempre … imperceptível … diziam casa das Forças Armadas. Não diziam outro nome”. 

imperceptível … um sítio que já conheciam antes mesmo do processo. Antes de ter começado a 

investigação, já conheciam. “Tanto que na Judiciária, sempre disse casa das Forças Armadas, 

não conhecia por outro nome”. Isto passa-se no dia 27. No dia 29 de Junho muda a versão. 

“Não, não, eu só conheci como sendo a casa de Lisboa, não a conhecia por casa das Forças 

Armadas. Eu vi esse nome mas nunca pensei que era aquela casa. Para mim, era apenas a 

casa de Lisboa. O Francisco tratava dessa casa como casa das Forças Armadas, mas como eu 

não sabia se era, não podia estar a dizer casa das Forças Armadas, mas na Avenida era uma 

casa … que mais tarde, o Francisco … imperceptível …” E de facto, o JPL … até essa altura 

disse, “-Qual foi a 1ª vez, que o Senhor teve conhecimento que aquela casa é das Forças 

Armadas?” “-Depois do processo ter rebentado, da Casa Pia. Tratavam lá de uns assuntos que 

levavam para o Francisco, e que … uma casa onde nós fomos a Lisboa”. 

 “-Aquilo é a casa de Lisboa?” Ele disse, “não, a casa … imperceptível … do Sr. Carlos Cruz, 

aquilo é a casa da … imperceptível … Foi que … imperceptível … sabemos que … imperceptível 

… mas nos dias anteriores, teriam dito que a casa que era a casa … imperceptível … que o 

Carlos Silvino e FG. Bem, estava um jovem a mentir? Estava um jovem a falar aquelas … 

imperceptível [coisas] … por arrastamento do que vinha na comunicação social? Está no 

processo, ou V. Exas., interpretaram também que isto eram, estavam, uma contradição, um 

lapso ou … ou um erro próprio de um adolescente ter abusado … imperceptível … tão depressa 

que veio agora aqui dizer ao tribunal que era a casa das Forças Armadas, que era o outro 

que lhe dizia, para logo a seguir vir dizer, que ele … imperceptível … até perguntou que 

casa era aquela, era a casa de Lisboa, e ele: “não, essa casa de Lisboa é a casa das Forças 

Armadas”. Sendo certo que depois vamos ver que o FG só soube que era a casa das 



Forças Armadas depois do processo … imperceptível …… bem, mas se isto é assim quanto 

ao FG, vamos ver se é diferente quanto ao LM. E isso já estamos no 10º problema. 

 O Francisco, o LM há duas, há duas tentativas dele, na casa, de reconhecimentos. Na … 

imperceptível … a 1ª no dia 3 de Fevereiro o 2º no dia 23 de Novembro. No dia 3 de Fevereiro … 

ele … diz que … que lhe “deu indicações para levar lá para Entrecampos, e por uma, uma 

avenida a subir, mas depois não conseguiu chegar” … imperceptível … mas em Novembro 

de 2003, após o regresso … uma deslocação que terão feito … imperceptível … ele deu uma 

indicação para irem à rotunda de Entrecampos, “solicitou que fossemos à Av. das Forças 

Armadas, em direcção a Sete Rios, sendo-nos indicado os prédios à esquerda entre a Av. das 

Forças Armadas e Av. … imperceptível … Pais, indicou o Nº 111, no interior do prédio não 

conseguiu identificar com exactidão a porta de entrada, mas … identificou, portanto, partindo de 

Entrecampos, subiu a Av. das Forças Armadas, começou a virar à esquerda, e mandou ir a pé” 

… imperceptível … é o que está aqui no auto de … reconhecimento. Bem, aqui temos  uma 

situação um bocadinho mais grave e não são só, só lapsos, erros ou contradições de jovens, em 

… em … abusados em idade adolescente, aqui temos provavelmente um assunto mais grave, 

onde a manipulação no … imperceptível … porque o Sr. LM, foi muito claro aqui em audiência de 

julgamento a revelar que nem sabia o que é que era Entrecampos, e que qualquer 

abordagem àquela casa, ele só a conhecia feita do outro lado, vindo, como é próprio de 

quem venha do colégio de Pina Manique, do outro lado. E porquê? Porque ele tinha uma 

referência que era, a Faculdade de Medicina Dentária, quando estava a fazer um tratamento dos 

dentes. E por isso, ele diz naquele 2º reconhecimento, 1º diz que não tinha nada ido, foi quando 

foi a Elvas, ao contrário do que diz no reconhecimento mas aqui ainda pode ter havido alguma 

confusão do jovem, de ter baralhado … imperceptível … agora o que não é confundível é 

quando ele diz - recordo-me, se me recordo, eixo norte-sul, saímos ali numa saída depois de 

Sete Rios, direito a uma rampa que vai direito às Forças Armadas, tanto como à Medicina 

Dentária, ia-se pelas Forças Armadas, nesse semáforo, ia-se em frente, e depois corta-se à 

esquerda e tem-se as duas universidades, perto da Cidade Universitária. Depois diz que, o 

polícia o levou aos prédios, e depois nos prédios é que ele disse qual é que era. Eu recordo-

me que, a gente na saída, depois de Sete Rios, recordo-me de dizer ao inspector, que não me 

recordo quem era, que um bocado mais à frente quando se virava aos semáforos, ficava a 

Faculdade de Medicina Dentária – “-Então, para chegar a esse sítio dos semáforos, que à 

esquerda estava a Faculdade de Medicina Dentária, o senhor descia? Era recta? Como era?” – 

“Subia um bocadinho e depois tinha uma recta em direcção aos semáforos.” Ele do outro lado 

não tem nenhuma visão, ele sob as Forças Armadas diz que … até confunde depois as Forças 

Armadas com o Areeiro, não tenho aqui por acaso essa, essa passagem, agora, há uma coisa 

que, essa é indiscutível, é que a referência à associação que ele faz àquela casa, é pela 



Faculdade de Medicina Dentária, onde tinha estado a tratar dos dentes. E vindo, pelo lado de 

Sete Rios e nunca pelo lado, pelo outro lado, pelo lado de Entrecampos, que é onde foi o 

reconhecimento. O que, para além de ele ter dito que não, que não tinha ido a Elvas … 

imperceptível … não tinha vindo de Elvas, ao contrário do que estava no auto, mas isso … 

imperceptível … Agora o que isto indica, é que este auto foi feito … à medida do que ele 

dissesse no auto que estava a … imperceptível … das Forças Armadas, quando na realidade … 

imperceptível … e é muito fácil que em Novembro, quando a casa das Forças Armadas já todo o 

país a conhecia, por referências … que eram feitas … até a dona … a enfermeira já tinha 

aparecido na televisão, que o rapaz tenha associado então a Medicina Dentária e fosse a casa 

das Forças Armadas do lado  da Medicina Dentária. Portanto, por estes reconhecimentos, V. 

Exas., também não podem com certeza ter formado a vossa posição acerca da responsabilidade 

do Sr. Carlos Pereira Cruz. 

Passemos então, para o 11º problema. 

 

 O 11º problema tem a ver com os croquis. No caso do LM, nós um único croqui feito em 

inquérito. O Inspector Dias André e a Dr.ª Catalina Pestana têm dito na comunicação social 

abundantemente que a prova que estes rapazes falam verdade, é que, todos eles desenharam 

as casas, no inquérito e que as casas, que os desenhos deles correspondiam à realidade. Ouvi 

quer a um quer a outro, mais do que uma vez, esta mentira. Ora isso é fundamental como todos 

sabemos: o único rapaz que fez desenhos no inquérito foi o LM, quer para a … imperceptível 

[casa de Elvas]… quer para a … imperceptível [casa das Forças Armadas] … e porque esses 

desenhos não correspondiam com a realidade, foi por isso que deixou de haver desenho … 

imperceptível … só passou a haver desenhos no julgamento com o resultado que todos 

sabemos. Em nenhumas circunstâncias, em nenhum desenho, houve correspondência sequer 

aproximada, entre aquilo que era a realidade e aquilo que … imperceptível [desenhou]… e isso 

pode ser verificado relativamente a este croqui que ele fez um em audiência de inquérito, não 

correspondia com a casa, e depois fez outro em audiência de julgamento, em que identifica a 

casa com um corredor, com divisões para a esquerda e para a direita, quando nós sabemos que 

aquela casa só tem divisões para um lado, não tem divisões para um lado e divisões para o 

outro, só tem, só tem um corredor e divisões só para um lado, mas o desenho que aqui está tem 

divisões para a esquerda e divisões para a direita. E nestas divisões, ele disse aqui, 

relativamente que tinha estado num quarto … imperceptível … e  disse claramente aqui que, as 

outras portas do outro lado, tinham estado sempre fechadas. Ele disse assim … “lembro-me de 

existirem 3 portas. “ -Alguma vez olhou para dentro das divisões? Ou viu de relance o interior 

das divisões?” –“ Não.” Fez um desenho onde a sala e um quarto de um lado, e salas do outro. 

Não é verdade porque a casa, aquela casa só tem divisões para um lado, mas ele diz 3 portas 



do outro. Todas fechadas. Mas como tinha feito um exame, um coiso em inquérito, onde via, 

onde desenhava uma cozinha e uma casa de banho … imperceptível … em instâncias do Sr. 

Procurador, o Sr. Procurador, disse, “-Então mas, o senhor aqui, indica aqui uma cozinha, depois 

é um ponto de interrogação e uma casa de banho, como é que explica isto?”  E ele muito rápido 

diz, “é que as portas estavam entreabertas, como eu vi uns azulejos, azulejo há na casa de 

banho, azulejo há na cozinha, eu pus lá casa de banho” … imperceptível … mas antes tinha dito 

que as portas estavam fechadas e que nunca as tinha visto nem de relance, nem entreabertas 

nem coisa nenhuma. O que é que isto quer dizer? Para mim, ele pura e simplesmente adaptou 

as suas declarações àquilo que percebeu, à pergunta do Sr. Procurador que o Sr. Procurador 

tinha feito … o desenho a fazer o contrário, e é isto que decorre da experiência comum. Mas 

também pode ter outra interpretação, claro, a interpretação é que esta confusão tenha resultado 

em mais uma contradição, que tem a ver com … imperceptível … abusados na adolescência. 

Bem, o JPL, esse nunca fez croquis da Av. das Forças Armadas, esse no inquérito nem fala da 

Av. das Forças Armadas, mas no que cá está e se pudessem ler o inquérito naturalmente, ele 

não fala de Av. das Forças Armadas nenhuma, porque a Av. das Forças Armadas fora metida na 

cabeça do Sr. JPL já … muito depois de … imperceptível … e então fez para aqui um desenho 

também, que também não tem nada a ver um com o outro e … imperceptível …  

O 12º problema. Bem, mas V. Exas., certamente que se deparam, certamente que foram ver as 

descrições do interior da casa feito pelos rapazes, aquilo a que eu chamo o 12º problema. As 

descrições do interior da casa. E certamente perceberam … que o LM disse … esteve numa 

quarto com uma cama e um guarda-fato e depois na sala, só se recorda do espelho. Mas 

portanto, recorda-se da mobília, da cama, do guarda-fato, o sofá. O que é que o JPL diz? O JPL 

diz assim … diz que havia duas divisões. Que em duas, que ambas as divisões eram salas 

amplas, que não tinham mobília nenhuma. “julguei que estaria num escritório porque nos 

escritórios, a gente quando entra nos escritórios, aquilo é um chão amplo e tenho, tipo 

tapete que as pessoas metem mal e depois ficava direitinho. Se a alcatifa, podíamos dizer 

que é uma alcatifa.   “-E que mobílias é que, viu alguma mobília? Viu alguns móveis? Algumas 

peças? O que é que viu?”  “- Nesta 2ª visão que foi a única em que eu entrei, não me deparei 

com mobílias, armários qualquer coisa que parecesse um escritório com tudo fechado. Não tinha 

nada disso. Era uma sala vazia, sem nada que fizesse o seu recheio”. E o Sr. Juiz Presidente, “-

Então uma sala vazia? Isso que está a dizer?” – “-Sim, uma sala vazia, com essa alcatifa e 

com rodapé em madeira a perseguir a parede até à entrada principal dessa 2ª divisão”. “-

Recorda-se da cor?” -  “-Não, não me recordo da cor”. “- As outras divisões, além dessa, além da 

tal alcatifa também não havia mobília? E a Sr.ª Juíza Presidente, diz, “não referi mobília, de 

qualquer forma peço esclarecimento. Em alguma divisão desta casa, em algum local desta casa 

o senhor viu alguma peça de mobília?”  “- Não, Sr.ª Dr.ª Juiz”. “-Nem uma cadeira? Nem uma 



mesa?” – “-Nada, simplesmente o chão, mais nada” E o Dr. Lopes Barata diz,”-Então quer dizer 

que estiveram sempre de pé? Enquanto lá esteve, o Senhor sempre de pé? Esteve sempre de 

pé?Foi?” E ele diz, “-Sim, sim”. Ouça: temos um jovem que foi abusado com 15 anos na Av. das 

Forças Armadas, que diz que era uma casa sem mobílias, sem sofás, sem camas, só com 

alcatifa e que tudo se passou de pé. Temos outro que terá sido abusado no mesmo, no mesmo 

dia … na mesma hora, na mesma ocasião, descreve sofás, cama e, e guarda-fatos. Isto … é 

possível também que V. Exas., tenham, que as tenham interpretado esta divergência, à conta de 

lapsos? Erros, ou contradições próprias de jovens adolescentes que foram abusados? E peço a 

V. Exas., que … apelo à, à Vossa consciência, é possível também decidirem esta contradição de 

um jovem que diz que foi a uma casa com outro, e foi abusado de pé numa … num sítio onde 

não havia nada, e outro que diz que foi com o 1º na mesma hora e que diz que foi na cama e 

que havia sofás, e, e que havia guarda-fato, os Senhores também podem … compatibilizar esta 

versão, esta discrepância com o argumento, o único argumento que é invocado contra estes 

homens, é o de que todas as contradições, todos os disparates, todas as insolências, todas as 

manifestas faltas de responsabilidade são todas explicadas porque isto são contradições, lapsos 

ou erros próprios de jovens que foram abusados em idade adolescente, que foi o único 

argumento, o único argumento que não é argumento mas o único que têm … utilizado para 

acusar este homem? Será que V. Exas., vão estruturar a vossa sentença com o argumento para 

todas estas situações e para mais esta, de que isto tudo era natural, que são contradições, erros, 

lapsos próprios de jovens que foram abusados, este também é? 

Bem, e chegamos aqui, V. Exas., certamente que foram compatibilizar isto com o FG. Porque o 

FG também tinha dito na acusação de pronúncia que foi com eles. E eles também dizem que o 

FG foi com eles. Então, agora o que é que o FG disse? Não podemos … ver o inquérito. Mas o 

que disseram em audiência de julgamento, já é suficiente. Toda a casa das Forças Armadas, a 

tal que o outro dizia, que era o Carlos, era ele que dizia que era a casa das Forças Armadas, 

depois disse que era a casa de Lisboa. Pergunta da Sr.ª Juiz Presidente: “-Quando é que 

identificou esse local? Essa casa em que o Senhor diz que foi, a casa das Forças Armadas?” E o 

FG diz: só em fase de investigação. Então que referência é que fazia a essa casa? É uma casa 

que ficava .. imperceptível … para dormir. Eu não sabia que era a Av. das Forças Armadas. 

Como é que os Senhores compatibilizam isto com … imperceptível … Quem é que está a 

mentir? É o FG? É o JPL? São os dois? Ou isto são apenas também, contradições, lapsos e 

erros próprios … imperceptível … de adolescentes com, estes homens foram abusados em 

idade adolescente? É óbvio que a ligação a esta casa, o FG identifica esta casa porque é uma 

casa que ele conhece porque é … é ao pé, é do ouro lado da rua da casa do Sr. Carlos Silvino. 

Ele tenta esconder isso. Sr.ª Juiz Presidente :-“-… se, se recorda de alguma destas vezes que 

diz ter ido à casa do Sr. Carlos Silvino, e de ter visto o prédio das Forças Armadas?” E ele diz:”-



Não, não me recordo. “-É em frente?” –“- Não, não me recordo.” E eu pergunto-lhe: “Então, por 

que é que referiu quando começou a responder a esta pergunta, que por acaso a casa do Sr. 

Carlos Silvino era perto da cada da Av. das Forças Armadas? Como é que lhe ocorreu fazer 

essa ligação?” E ele gagueja e diz : “Do edifico das Forças Armadas vê-se o bairro social que ali 

está, vários prédios iguais ao do Carlos Silvino, por isso é que fiz essa ligação.” Fez a ligação 

quando foi apertado, quando é perguntado, não, não, ele quando ia à casa do Carlos Silvino não 

havia nada desta … imperceptível … não eram. A casa da Av. das Forças Armadas, existe neste 

processo porque o Sr. FG que tem a patologia que foi aqui identificada … pelo, pelo Dr. Nivaldo 

Marins, da mitomania que nós pudemos observar em várias ocasiões neste processo, é, apontou 

aquela casa como podia ter apontado a casa do Dr. Lopes Barata. E se tivesse apontado a casa 

do Sr. Lopes Barata quem estava livre era o Sr. Carlos Pereira Cruz, era o Dr. Lopes Barata. É 

exactamente assim porque não há nenhuma substância para aquela casa que não seja … a 

loucura, a inconsciência e a fantasia daquele jovem.  

FG, estávamos a ver o FG. Já tínhamos visto  que a história da casa das Forças Armadas, a 

explicação plausível que tem é aquela que eu acabei de dar. E não outra. E não a de erros, 

contradições ou lapsos próprios. A casa das Forças Armadas é o produto mitomania do FG. 

Atrás da qual foi o processo, o país, a investigação, a acusação e esperemos que não … 

imperceptível … coisas. Vossas Excelências verificaram também com certeza como é que o FG 

disse que iam para aquele local. A ver se iam no 127, ou na Vitto, e terão ficado surpreendidos 

quando ele vos disse que não, que a carrinha em que terão ido terá sido a Renault Traffic, 

porque eram as únicas que haviam na instituição. Eram aliás as únicas que tinham 9 lugares. 

Portanto para meio de transporte já temos 3 versões, um ia na 127, outro ia na Renault Vitto, 

outro ia na Renault Traffic. Ainda que como há pouco disse, eu por acaso até não dou a 

importância, uma excessiva importância a este lapso. Aqui … imperceptível … alguns destes 

lapsos poderia admitir. O problema é a quantidade deles e a qualidade e a falta de outra prova. 

Isso é que é um problema. 

Vamos ver a descrição do local, já vimos que o JPL diz que é  um lugar só com alcatifa. Em que 

os abusos foram cometidos de pé. O outro diz que há uma cama, que há sofás. Vamos ver o que 

é que diz o, o FG. “-Era uma casa que estava mobilada?”, pergunta-lhe a Sr.ª Doutora no dia 12 

de Setembro de 2005. O FG diz: “- a casa tinha algumas mobílias. Da primeira vez que lá fui 

estava transformada num género de estúdio. Tinha holofotes, e algum material, não sei o nome. 

Houve com muita coisa, por isso é que eu tive sempre aquele pressentimento que aquela casa 

seria um estúdio, fácil de mudar as coisas. Fácil de alterar o esquema da casa” – “-Viu 

holofotes?” –“ - Eu não sei se aquilo eram holofotes. Agora que estavam ali a iluminar e que era 

coisas que eu já vi em filmagens, era Sr.ª Doutora. Possivelmente são holofotes.” Temos uma 

terceira descrição. A alcatifa, temos a descrição  da cama e dos sofás. E agora temos a 



descrição do estúdio com holofotes. Por qual é que Vossas Excelências se vão decidir? Eu acho 

que não se podem decidir por nenhuma. Porque os rapazes estão pura e simplesmente, 

consciente ou inconscientemente a inventar ou a descrever outras casas de outras situações e 

que estão a aplicar à avenida das Forças Armadas essas situações. Vossas Excelências têm a 

obrigação de ponderar que essa hipótese exista. Infelizmente … imperceptível … várias 

convicções subjectivas. Irão Vossas Excelências dizerem-me que … imperceptível … que 

alguma destas versões é que é a verdadeira. Qual delas? Por qual é que Vossas Excelências 

vão decidir? Ou vão pura e simplesmente eliminar e dizer  em local mobilado de forma não 

apurada.? 

- Sobre esta forma não tem mal. O FG, o JPL e o LM dizem que foram … imperceptível … a 

primeira vez. O JPL, o FG e o LM foram colegas de quarto. Davam-se todos muito bem. V. 

Excelências sabem isso. Vamos lá ver o que é que o FG diz que foi lá … imperceptível … nas 

Forças Armadas. “-Das outras vezes foi sozinho, ou foi com alguém?”  “- Como eu disse, só 

houve uma vez que fui sozinho” – “- Das vezes que foi com o Sr. Carlos Silvino, para além do Sr. 

Carlos Silvino foi mais alguém consigo?” –“- Recordo-me do JPL e de outros colegas que eu não 

sei o nome, a Casa Pia é muito grande. Recorda-se de tantos alunos. “-Recorda-se de ter ido 

com o LM e com mais alguém?” – “- Não me consigo lembrar os nomes.” Ou seja o FG que diz 

que foi para a casa das Forças Armadas a primeira vez com o JPL. A primeira vez que o JPL diz 

que foi com o FG e o LM, o LM diz que foi com o FG … imperceptível … como é que Vossas 

Excelências … imperceptível …  certamente … imperceptível … as contradições, lapso, são 

erros próprios de adolescentes que foram abusados. Mas … genuinamente poderão Vossas 

Excelências acreditar nisso? … imperceptível … não vejo isso. Digo-vos isto olhos nos olhos, 

não vejo isso na … imperceptível … mas mesmo, ele que diz que, o LM … imperceptível … JPL, 

os outros não sabe, não se lembra. Diz que com o LM, esse lembra-se. 

- Agora vejam Vossas Excelências como é que ele se lembra. No dia 12 de Setembro, essa 

primeira vez que vai com o JPL. “-Então o Senhor ficou cá em baixo nesse dia?” –“- A partir de 

certa altura passei a estar ao lado do Silvino. Passei a fazer aquilo que ele me pedia.” – “- Nesse 

dia que se recorda que foi com o JPL mais 2 colegas, e que diz que só os outros é que subiram, 

ficou cá em baixo, porque o Sr. Carlos Silvino lhe pediu ou por outra razão?” – “- Não, fiquei cá 

em baixo, porque ele me pediu.” 12 de Setembro de 2005. Dia 10 de Outubro: “-Quando lá fui, 

com o JPL sentámo-nos no sofá, como sempre quando fui àquela casa. Sentámo-nos no sofá, 

bebemos alguma coisa.” – “- Então e depois iam só os 2? Dessa vez ia mais alguém?” – “- 

Recordo-me que ia mais alguém, mas não me recordo da pessoa, não me recordo do nome da 

pessoa. Recordo-me de ir com o LM. Só me recordo do LM ter ido para o quarto, o quarto dessa 

casa com o arguido Carlos Cruz.”   E eu pergunto na sessão de dia 10 de Outubro: “-Sr. FG tem 

alguma explicação para o facto de agora ter descrito com esse detalhe ainda, o Sr. JPL, a ir … 



imperceptível … outro rapaz, quando no dia 12 de Setembro da parte da tarde, a Senhora lhe 

perguntou e disse-lhe que ficou no carro?” - E o rapaz diz: “- Ó Sr. Doutor eu estou a relatar 

aquilo que sei, para mim é um pouco difícil, estar a lembrar-me destas coisas. É complicado 

falar.” Porque é que Vossas Excelências fizeram isto? Em que é Vossas Excelências 

acreditaram que este FG lá esteve? Um rapaz que começa por dizer, ele está descontraído, 

“não, não, eu fiquei cá em baixo. No dia seguinte ele já não se lembra do que disse na véspera. 

Dois dias depois diz não, até … imperceptível … tivemos a beber sumos e tal”, Vossas 

Excelências não percebem que há uma forte plausibilidade, que há uma forte possibilidade de 

isto ser tudo inventado. De isto ser o fruto da mitomania que Vossas Excelências verificaram na 

descrição da casa da … imperceptível … não vêem que isso pode ser possível? E depois não 

comparam com, com outra situação que há bocado disse que o JPL, que diz que a primeira vez 

que lá foi, nem sabe o que é que lá foi fazer. Para depois 4 dias depois, “não, não, fui lá 

abusado”. Como é que Vossas Excelências avaliam estas coisas em que eles espontaneamente 

dizem uma coisa, e depois chega a uns dias depois e vêm quando é necessário corroborar, 

corroboram. O JPL senta-se aí, “não, não, eu fui lá nem sei para que é que lá fui”, mas 4 dias 

depois, “não, não até fui abusado”. E o FG: “não, não, até fiquei cá, nem subi”. Mas como? “Não, 

não, estive lá, que eu estive a beber sumo”. Como é que Vossas Excelências compatibilizam 

isto? Vossas Excelências acreditam que contradições, erros ou lapsos próprios de adolescentes 

que foram abusados explicam isto? Ou pelo menos explicam isto com o grau de segurança 

suficiente para que Vossas Excelências concluam que foi isso? Ao fim ainda estamos aqui em 2 

patamares, Vossas Excelências podem ter a convicção subjectiva que quiserem. Mas quando 

condenarem estes homens, têm que condenar, têm que os condenar beyond a reasonable 

doubt.  E Vossas Excelências acham que não é plausível, não é possível que estas contradições 

sejam resultado, não de contradições, lapsos ou erros, mas pura e simplesmente de mentiras, 

consciente ou inconscientemente resultado da fantasia que estes rapazes criaram? Será isso 

possível? Eu não aceito Sr.ª Doutora, não aceito que tudo se possa resumir ao argumento não 

provado dos erros … imperceptível … e lapsos … imperceptível … não aceito. Porque há limites 

para tudo. A troca de um carro, a troca de uma hora, dum dia. Mas coisas com a amplitude, o 

grau e a quantidade disto, não é possível. E tornando a dizer que não pondo em causa, 

continuar a acreditar na honestidade de Vossa Excelência, é por isso que me estou a dar ao 

trabalho de fazer estas alegações, eu só concebo que Vossas Excelências tenham comunicado 

estas alterações, porque inconscientemente  Vossas Excelências como apontam preconceito, 

que eu quero ajudar a desfazer. É esse o sentido da minha … imperceptível … é por isso que eu 

estou aqui, no apelo à consciência de Vossas Excelências, para que não cometam um erro 

judicial de condenar o Sr. Carlos Pereira Cruz e desgraçar a sua vida mais do que ela está, com 

base num puro preconceito, num pré-juízo que se funda em declarações que têm a magnitude e 



a quantidade das contradições, dos erros e dos lapsos que eu tenho acabado, que tenho estado 

a enunciar. 

-Mas o Sr. FG ainda introduz um outro elemento, uma outra personagem, de que os outros não 

falavam. Também lá estaria o Carlos Mota. O Carlos Mota estava lá também para … poder 

filmar. Os outros não falam. Bem, Vossa Excelência … imperceptível … mas o FG foi num dia, 

dessa vez ele foi sozinho, mas estava lá o Carlos Mota, não estava nas outras vezes. É uma 

explicação. Ou então também mais uma vez, esta personagem do Carlos Mota, é uma 

personagem que aparece metida no processo, depois de ter aparecido na televisão, que é o fruto 

da contaminação das mentes destes rapazes, por coisas que eles foram introduzindo no 

processo, à medida que apareciam na comunicação social. Que é uma coisa de que eu não 

posso ter a certeza. Nem Vossas Excelências, mas Vossas Excelências tal como eu podem 

admitir como plausível, como possível e com isso afastar a imputação que é feita aos arguidos, 

porque mesmo que tivessem essa convicção subjectiva, não a pode afirmar … imperceptível … 

O Sr. FG diz que nesses encontros da avenida das Forças Armadas ligava o telemóvel … 

imperceptível … tinha já nessa altura o telemóvel. O telemóvel que ele tinha do Sr. Carlos 

Pereira Cruz é aquele de onde ele, para onde ele mesmo em Janeiro de 2003, quando está a ser 

interrogado fala, tenta falar ao telefone com o Sr. Carlos Pereira Cruz, e que ele depois no 

mesmo inquérito veio dizer qual é, trocando números. Não há dúvida que ele sabia o número 

que ele se está a referir, não há outro, é o número que ele depois em 2003 vem referir como 

sendo o número do Sr. Carlos Pereira Cruz. Já sabia em, em 99, 2000 o número de telemóvel do 

Sr. Carlos Pereira Cruz. Aliás o número foi mantido como … imperceptível … Então como é que 

se explica que não haja nenhum circuito, nenhum registo de chamadas … imperceptível … 

associado para o Sr. Carlos Pereira da Cruz, se ele já em 99 tinha o telemóvel do Sr. Carlos 

Pereira Cruz. Portanto era por esse telemóvel que se faziam as comunicações, como é que não 

há registos? Depois também conta o tempo, o período temporal. 

21ª questão:  O Sr. FG diz que estas situações, onde ele só foi uma vez sozinho, porque das 

outras vezes foi acompanhado pelos outros rapazes, começaram em 98, 99 e terminaram após 

instauração do processo disciplinar ao Sr. Carlos Silvino. Que foi em 2001. Ele diz que só foi lá 

uma vez sozinho. Das outras vezes foi acompanhado por os rapazes. Que a partir de certa altura 

até deixou de ser abusado, porque ele ficava era à espera, os outros é que eram abusados. Diz 

que isto aconteceu até ao processo disciplinar do Sr. Carlos Silvino em 2001. Então e onde é 

que estão esses outros rapazes? Que rapazes são esses? Ainda é o JPL, ainda é o LM. O que é 

que os Senhores fazem a este depoimento do Sr. FG? Que utilidade é que ele tem para a 

fundamentação das vossas decisões? Bem, mas então certamente que Vossas Excelências 

foram conferir o que é que disse o Sr. Carlos Silvino. 

 



Que é outro … imperceptível … que também, que também, que também se diz que esteve 

nestes … imperceptível … Bem, o depoimento do Sr. Carlos Silvino acerca desta matéria, se eu 

pegar em várias vezes e depois na deslocação ao local é tão surrealista, que eu até tenho 

dificuldade em encontrar pontos concretos, para poder encontrar contradições. Porque estamos 

já num mundo onírico, de pura fantasia, de pura invenção. Como decorre por exemplo desta 

passagem: ele diz que, pergunta-lhe a Sr.ª Doutora, “ouviu barulho?” – “Lá dentro da casa, só no 

hall de entrada. Máquinas e pessoas, barulho de máquinas e pessoas. Máquinas … 

imperceptível … os rolos a passarem”. Sim senhor os rapazes podem dizer isto, eles é que 

estiveram lá dentro. “-E aquele, e naquele atriozinho ouvia-se barulho?” – “- Ouvia-se, ouvia-se o 

barulho dos rolos a passarem, das máquinas a filmarem.” Estamos no campo da mais pura das 

fantasias. O Sr. Carlos Silvino já, para ajudar à festa, para ajudar ao forrobodó com sexo à 

mistura, já imagina que na Avenida das Forças Armadas havia barulhos de rolos. Isto é uma 

coisa extraordinária, e nós  assistimos a isso. Nós assistimos a isso … imperceptível … o Sr. 

Procurador e o seu assistente … imperceptível … o que é que Vossas Excelências dizem? 

Também irão dizer, não poderão dizer que são erros, contradições ou lapsos próprio de um 

rapaz adolescente abusado. Uma coisa qualquer. Ou então terão outra explicação clínica 

qualquer para este desatino. Ou será que Vossas Excelências também ponderarão esta 

hipótese, e pura e simplesmente dirão se calhar havia filmagens, se calhar não havia, não … 

imperceptível … nem uma coisa, nem outra. 

Bem, outra coisa que certamente Vossas Excelências tentaram compatibilizar, uma vez que o 

LM diz que foi lá, o JPL diz que foi lá, o FG diz que foi lá, o Carlos Silvino diz que foi lá. E terão 

ido todos ao mesmo tempo, Vossa Excelência uma coisa muito simples de compatibilizar é a 

hora. Vamos lá ver se ao menos na hora a que foram a coisa bate certa. Mas não, mas não bate. 

Do JPL nós não temos nenhuma comunicação de hora, mas dos outros temos todos. O LM diz 

que foi depois do jantar. Nós jantávamos às 7 e meia, 8:00 horas, isto foi depois do jantar. “-

Tem a certeza que esta primeira vez foi depois do jantar?”- Pergunta Vossa Excelência. “-Sim!” –

“- E a segunda também foi depois do jantar?”- Digo eu. Vossa Excelência diz: “O Tribunal, o 

Senhor já referiu, quer alterar alguma coisa em relação à segunda vez?” – “-Não.” Foram as 

duas vezes depois do jantar, eles jantavam às 7 e meia, 8:00 horas, foi depois do jantar. O que 

é que diz o FG?  “-A maior parte das vezes a noção que eu tinha é que seria ao fim da tarde.”- “-

De semana ou fim-de-semana?”  “-Fui lá ao dia de semana e fui lá ao fim-de-semana” … 

imperceptível … O que é que diz o Carlos Silvino? “-Quando é que o Senhor lá ia, ao fim-de-

semana ou durante a semana?” –“-Era ao Sábado praticamente e ao Domingo, o LM dizia que 

era … imperceptível [sempre depois de jantar]… “-O Senhor ia de manhã? De manhã ou de 

tarde?” – “-Ia de manhã.” “-Na última sessão o Senhor disse na primeira vez foi a um domingo.” 

–“-Sim senhor, e nas outras duas?” –“- Nas outras fui a um sábado.” –“- Nas outras duas foi a 



um sábado?” –“- Sim.” –“- E recorda-se se foi de manhã, ou se foi de tarde?” –“- Foi de manhã. 

Que eu deixei-os lá, esperei-os e depois vieram almoçar e eu vim-me embora.”- “- De manhã, 

mais ou menos a que horas?” –“ De manhã por volta das 9 e meia. Quando lá cheguei deviam 

ser umas 10:00 horas.” Carlos Silvino deixou lá os rapazes ao sábado de manhã, ao domingo 

de manhã, 9 e meia, 10:00 horas. O Sr. FG diz que é ao fim da tarde, e o LM que é o que está 

da pronúncia, que é aquele, relativamente que são imputados os crimes do Sr. Carlos Cruz, diz 

que era à noite, depois do jantar. Como é que Vossas Excelências compatibilizam isto? Será 

que Vossas Excelências também compatibilizaram isto com o argumento de que são 

contradições, lapsos, de erros próprios de adolescentes que foram abusados ou de pessoas, 

uma pessoa que está … imperceptível … não têm Vossas Excelências a obrigação de ponderar 

isto? Tão pura e simplesmente traduzindo a mentira, que está neste processo. Vossas 

Excelências só ponderam que tenha havido um lapso, um erro. Não têm a obrigação de 

ponderar que isto é uma mentira? Não têm essa obrigação de ponderar isso? Eu acho que têm. 

E mesmo que subjectivamente tenham a vossa opinião sobre qual é que é a verdade, a verdade 

é que não podem concluir que é verdade qualquer uma destas versões e que não é fantasia, que 

não são todas elas fantasiosas, com um grau de certeza, com um grau de, de, de profundidade, 

que possa permitir uma decisão … imperceptível …  

Passamos para o 24º problema: qual é o andar em que estas coisas se passaram. Bem, as 

coisas foram, em termos divulgados pela comunicação social, depois facilmente … imperceptível 

… o FG quando lá vai, ele diz que é o segundo andar. É o segundo andar e que, é o segundo 

andar por uma razão muito simples: ele vai lá e diz “- Este lembro-me perfeitamente que é o 

segundo andar, porque as portas são diferentes. Eu fixei que era esta, porque entrei pela porta 

escura, e a outra clara era ao lado.” E é por isso, porque é a única em que essa situação, essa 

situação se apura, ele identifica o segundo andar. O LM também tem uma versão, não fala de 

portas, mas também tem uma versão que corresponde ao segundo andar. Porque diz que 

subiram, subiram 4 lances, sendo 2 lances para cada um dos andares. Ele descreve como é que 

são os lances, uma porta 4, 5 passos, tínhamos uns 4, 5 degraus dava a um patamar e 

subíamos depois 4 lances de escada. “-Quando se refere a 4 lances de escada, cada lance 

corresponde a um piso ou não?” –“- Não, corresponde só a parte das escadas, um pequeno 

patamar que dá para as outras … imperceptível … e é por aqui que ainda que na acusação não 

se diga o andar, se criou a lenda, que isto seria no segundo anda,r no andar da, da enfermeira 

… imperceptível … E o argumento que levou a que fosse o segundo andar, é o argumento  do 

Sr. FG a dizer, “Ó … as portas são diferentes” … imperceptível … Depois disto, eu rio-me, 

porque isto chega a ser cómico. A certa altura havia o problema das portas, das cores das 

portas. E o Sr. Carlos Silvino e o seu defensor convenceram-se que as portas, que aquilo que o 

rapaz tinha dito é que as portas eram todas iguais. E então começou-se numa batalha para 



demonstrar que as portas tinham sido alteradas  por pressão do Sr. Carlos Cruz, através de 

amigos que tinha no prédio. Depois de 2003, depois do escândalo rebentar, as portas tinham 

sido trocadas. Então assistimos designadamente na visita e também aqui a inquirições que 

foram feitas, o Dr. Maria Martins a questionar o … imperceptível “… o senhor demonstre-me … o 

senhor fez … o José Alberto, o José Machado, o Senhor alterou a cor das portas depois de 

2003, para despistar a investigação.” Não se apercebeu que aquilo que credibilizava a 

investigação era exactamente a alteração das portas ter sido antes. Porque o que o Sr. FG diz é 

que se recorda muito bem que era naquele andar, porque as portas eram diferentes. Portanto 

houve aqui esta falta de entendimento, coordenação entre esta, entre a defesa e a acusação 

neste particular. Mas a questão é que a versão do Sr. FG é completamente insubsistente 

relativamente à questão das portas, porque pura e simplesmente as portas foram alteradas em 

2001.  

E nós sabemos que as portas foram alteradas em 2001, porque a porta do lado direito foi 

alterada, o vizinho que fica, que mora ao lado, descreve, o José Alberto Machado no dia 9 de 

Novembro, diz que as portas em 2001, 2002 foram alteradas. A mulher dele diz que foi em 2001. 

Foi quando fizeram obras no prédio. E os documentos relativos às obras que fizeram na fracção 

foram juntos ao processo. Com os contratos de empréstimo, tudo isso foi escalpelizado em 2001. 

O marido e a mulher que moram ao lado e que fizeram a alteração da porta. E isso é compatível 

com o Sr. Miguel Machado, que descreve também, que mudou depois a porta dele quando 

casou, quando mudou de andar em 2003, 2004, Que foi um ano depois das obras feitas pelo Sr. 

José Machado com a Sr.ª D. Maria … imperceptível … Machado, alterações essas, porta essa 

que ele também escolheu para ele. Portanto com base nos depoimentos da Sr.ª Maria Isalina 

Machado, Miguel Machado, José Alberto Machado, documentos juntos nos autos, não podem 

Vossas Excelências ter dúvida nenhuma que as portas foram mudadas. Aquela porta foi mudada 

em 2001. E portanto o argumento do FG de que se lembra muito bem, porque as portas são 

diferentes, que aquele é o andar, porque as portas são diferentes, é uma pura fantasia. É uma 

mentira. Fantasia consciente ou inconsciente, é uma mentira, é uma falsidade. Foi uma coisa, 

foi aquilo que passou pela cabeça, porque se lhe tivesse passado pela cabeça outra coisa 

qualquer, outra história ele tinha dito, como disse várias vezes nesta audiência de julgamento. 

Aliás o Dr. Aibéo disse até nas alegações dele, “umas vezes diz uma coisa, e depois quando já 

está a dizer, já está a ver que não pode ser, mas continua a dizer.” 

O 26º problema que Vossas Excelências certamente repararam foi o facto de que o prédio, no 

andar ao lado, daquele onde são imputados os crimes ao Sr. Carlos Cruz, viver o Sr. José 

Alberto Machado e a sua família. Maria Isalina Machado. O Sr. José Alberto Machado é 

trabalhador da RTP e foi contemporâneo do Sr. Carlos Pereira da Cruz na RTP. E a questão que 

eu ponho é a seguinte, um homem tão previdente, tão calculista, tão frio que teria manipulado 



todo este processo escondendo as provas, não falando pelo telemóvel, não utilizando o carro 

dele, indo para Elvas, escondendo de toda a gente e de todos aquilo que tinha feito.... e ia logo 

instalar-se num prédio onde morava um trabalhador da Rádio Televisão Portuguesa e no mesmo 

patamar. Sendo certo que utiliza o patamar de 2 metros quadrados, mesmo ao lado. Ora das 

duas uma, ou o Sr. Carlos Cruz não é um calculista, um tipo que não … imperceptível … 

esconder tudo, maquiavélico etc., porque senão, não se ia meter num prédio onde está ao lado o 

Sr. José Alberto Machado e família, ou então a única outra conclusão possível, é que o Sr. José 

Alberto Machado e a Sr.ª D. Isalina são cúmplices … imperceptível … esconderam isto … e foi 

isso aliás que o Sr. … imperceptível … em fazer, massacrando aqui, Sr.ª Doutora o que se 

passou aqui com o Sr. José Alberto Machado, com a D. Maria Isalina Machado, com o Sr. 

Albergaria, o massacre que aqui se passou nestas, nestas … imperceptível … e muitas vezes os 

colegas falaram como é que é possível isto acontecer. Temos que respeitar, e o Tribunal permite 

isto, porque não quer estabelecer … imperceptível … Mas realmente a forma como estas 

pessoas aqui foram tratadas, trituradas para procurar demonstrar que estas pessoas eram 

cúmplices do Sr. Carlos Cruz. Sr.ª Doutora o Tribunal pondera, admitir … passa-vos pela cabeça 

que estes 2 homens, que este homem, e que este casal … imperceptível … fossem cúmplices? 

Eu não consigo conceber isso. Não consigo conceber que vos passe pela cabeça sequer que 

este, que estes homens, que este homem e que esta mulher eram cúmplices dele. Mas então se 

não eram cúmplices dele como é que o Sr. Carlos Pereira Cruz … imperceptível … lado a lado. 

V. Excelência, não percebo … imperceptível … comentário de há bocado relativamente à … 

imperceptível … que isto é, pura e simplesmente o resultado de um acaso. Do Sr. FG ter 

indicado aquela casa. Aquele prédio, como podia ter indicado a de qualquer outro, das pessoas 

que estão aqui presente nesta sala. Foi aquela, foi aquela, havia lá um fulano que trabalhava na 

televisão. E que não há outra explicação senão o facto de ele ter apontado aquela como podia 

ter apontado outra. Vossas Excelências não ponderam isso? Vossas Excelências acreditam que 

foi efectivamente naquele prédio que se passaram estes abusos com estes rapazes … 

imperceptível …  Depois da forma como vimos como eles se referem às casas? Ou é das Forças 

Armadas ou não é. Ou sabia, não sabia. Encontram, não encontram. Com a falta de 

conhecimentos, com os locais que não correspondem àquilo que eles dizem, Vossas 

Excelências não admitem ao menos que pode acontecer, que aquilo que a defesa diz, possa ser 

verdade? Baseados nas declarações daqueles rapazes, têm Vossa Excelência a convicção 

suficiente para beyond a reasonable doubt concluírem que na Avenida das Forças Armadas se 

passaram estes … estes factos? 

Nós  ouvimos do prédio da Avenida das Forças Armadas, ouvimos o Sr. José Alberto Machado e 

a Sr.ª D. Maria Isalina Machado. A Sr.ª D. Isabel Dias tem um estabelecimento no mesmo 

patamar, o Sr. Miguel Machado, o Sr. Henrique Machado. Ouvimos a porteira, Rosa Castro Lima. 



Ouvimos os trabalhadores, os estafetas, o Pedro Conceição, o Luís Albergaria. Ouvimos o 

homem do café, por onde tudo passa, o Sr. Manuel Moreira. E ouvimos a voz da falecida, Maria 

Odete Ferreira, que morreu com a … imperceptível … a julgar que estava acusada de um crime 

de comparticipação num crime de pedofilia.  Contou a porteira que a viu à porta da morte, com 

essa cruz em cima dela. Disse ela, “isto é pior que droga, dizem que é pedofilia.” Ouvimos estas 

pessoas, uma falecida, as outras vivas. Ninguém viu lá o Sr. Carlos Pereira Cruz. Ninguém viu lá 

nada que tivesse a ver com isto. Mas os Senhores passa, é possível passar pela cabeça que em 

2003, no momento em que o Sr. Carlos Pereira Cruz está no auge da sua projecção, faz 

anúncios do Seguro Directo do BCP e aparece num, nos mais variados programas com maior 

exposição mediática. O homem tinha um índice de popularidade de 99% … imperceptível … 

praticamente imbatível. Que toda a gente conhecia. E na Avenida das Forças Armadas, num 

prédio pequenino, com patamares de 2 metros quadrados, pelo menos pessoas de cima, de 

baixo, de patamares de baixo, a porteira, dos empregados, nunca ninguém viu o Sr. Carlos 

Pereira Cruz. E Vossas Excelências não ponderam que este prédio, a localização deste prédio 

seja a fantasia daqueles rapazes que produziram os depoimentos que não batem uns com os 

outros que vieram aqui dizer? Vossas Excelências não ponderam isso? Vossas Excelências 

terão atingido um tal grau de insensibilidade relativamente àquilo que é a Verdade, que não 

ponderam que esta possibilidade, é uma possibilidade plausível? É aquela que para mim é certa, 

mas mesmo que Vossas Excelências não a tomem como certa, que é uma possibilidade, uma 

possibilidade real. Efectivamente isto seja um fruto da fantasia daquele rapaz, atrás de quem foi 

uma comunidade e um país, para se purificarem dos outros crimes que efectivamente cá 

acontecem, e até dos de pedofilia como com certeza acontecem. 

Bem, para terminar a Avenida das Forças Armadas, vale a pena falarmos da porta das 

traseiras. É que o FG inventou a porta das traseiras. Está no processo, está nos autos a 

fotografia … imperceptível [tirada durante]… inquérito. Nunca ninguém fala de porta de 

traseiras nenhuma. Mas ele quando visita o local  com a polícia, diz, aponta para a porta das 

traseiras, “é aquela, era por ali que nós entrávamos.” Lá está a fotografia de uma porta, 

perfeitamente fechada, albardada, “era por ali que nós entrávamos.” Até que o Jornal Público 

publicou, em 19 de Março de 2004, a notícia do que resultava da nossa, do requerimento de 

abertura de instrução, e que demonstrava-nos que por aquela porta não poderia ter acontecido 

nada, porque aquilo era uma porta de uns estafetas, de uma empresa de estafetas e que à data 

da época estava fechada. Como aliás estava na fotografia que aparece em toda … que aparece 

em Janeiro, que é tirada em Janeiro de … imperceptível [2003]… Houve o som de todos aqueles 

que se transformaram em arautos deste processo e em, em, em instigadores desta campanha. 

Tinham que demonstrar que tinha que ser por aquela porta. Ninguém no processo nunca tinha 

falado, ninguém tinha falado daquela porta. A única referência que há, é o FG apontar para a 



porta e dizer que é aquela. Como podia ter apontado outra porta qualquer. Mas quando nós, 

quando a comunicação social é confrontada com este caso, os corifeus deste processo, os … 

imperceptível … que estiveram por trás desta campanha contra estes homens, tinham que 

demonstrar que tinha sido por aquela porta. E então entraram … imperceptível … o exercício de 

entrar pela porta, por onde é possível entrar.  Nessa altura já lá estava de novo instalada … 

imperceptível [a empresa de estafetas]… mas a porta estava … a porta de trás estava … 

imperceptível … aberta. Entraram, circularam e fizeram, quiseram fazer a demonstração de que 

os rapazes falavam verdade. A partir daí, só a partir daí é que todos eles passam a falar da 

porta. E isto passa-se em 2004. Porque quando o LM faz o reconhecimento do prédio em 

Novembro de 2003, ainda não se falava da porta. Que a única coisa que havia da porta era 

aquilo que lá estava no processo, a tal fotografia. Extraordinário, como é que é possível? O FG 

diz é por aquela porta. E a polícia, ninguém vai ver que porta é aquela, por onde é que vai, não 

faz nenhuma investigação? Como é que é possível Srs. Doutores? Como é que é possível ter 

acontecido que o FG dizer por aquela porta que nós entrávamos, e a polícia não tenha ido fazer 

aquilo que eu fiz, quando foi aberta a instrução … imperceptível … Entrei, e disse, mas aqui isto 

é uma empresa … imperceptível … “não agora a porta, agora até está aberta, mas antes estava 

fechada. Porque os estafetas mudaram de local, e portanto só quando os estafetas voltaram que 

foi há coisa de pouco tempo é que a porta está aberta. Mas o ano passado até estava fechada.” 

E de facto estava, como demonstra a fotografia. Ninguém foi lá. E só a partir do momento em 

que isto sai, é que então uma estação de televisão faz o exercício de ver se pode entrar por ali. 

De facto pode. Qualquer pessoa pode entrar por uma porta de casa de alguém que esteja 

aberta. Mas foi feita aqui a demonstração no tribunal, por duas pessoas que trabalham, que não 

conhecem o Sr. Carlos Pereira Cruz de lado nenhum. Que aquela empresa, no período que vai 

desde o final dos anos 90 até 2003, aquela porta esteve fechada por regra, podia haver períodos 

ou de manhã, ou quando havia certas entregas, que se podia abrir, mas por regra estava 

fechada. E explicaram porquê, e como é que era o fecho. Porque a empresa dos estafetas tinha 

mudado para uma zona, para uns prédios abaixo. O Sr. Manuel Moreira  do café diz a mesma 

coisa. Ele diz, não diz datas, não diz … olhe não sei quando é que eles mudaram. Mas eu vivo 

de vender cafés a esta gente e sei muito bem que houve um período que eles estavam aqui, 

passaram para baixo e depois tornaram a vir para cima. Sempre foi, sempre foi assim. E os 

outros, o Sr. Albergaria e o Pedro Conceição situam as datas. E o Sr. Luís Albergaria até trouxe 

documentos para situar as datas. Diz que “nós mudámos cá para cima em Julho de 2003, foi na 

altura em que comprámos o empilhador para ir lá para baixo, e eles voltaram cá para cima.” Em 

Julho de 2003. É por isso quando o FG lá vai em Fevereiro de 2003 e tira a fotografia, a porta 

está fechada, como estava por regra. Quando em 2004 se vai lá, a porta já por regra estava 

aberta, à tarde. Mas mesmo estando aberta, a porta estava fechada no período que diz respeito 



à acusação, mas mesmo que estivesse aberta, por que raio de razão, é que os rapazes haviam 

de entrar pela empresa dos estafetas? Com quem nunca se cruzaram, com ninguém? Porque é 

que não entravam pela porta da frente? Porquê? Podiam ter, ambas as portas vão ter ao mesmo 

local, vão ter ao mesmo patamar. Ainda se podia entender que entrassem por uma outra porta, 

porque era uma porta escondida, não. A, a porta de trás, essa porta vai dar a um patamar, onde 

também vai dar a porta da frente, então … imperceptível … entravam por trás? Porquê? Porque 

raio de razão é que haviam de entrar por trás? Que raio de complicação é que havia de ser aqui 

… imperceptível … para entrar por trás? Porque é que não entravam pela frente? Tocavam à 

campainha, que aliás é o que diz o … imperceptível … tocavam à campainha. Porque é que 

haviam de entrar por trás? Srs. Doutores não, não percebem que esta construção da porta das 

traseiras e de entrada por trás, é o produto simples, aritmético e linear de uma fantasia do Sr. 

FG? Mas não percebem que isto é somatório puro e simples de uma fantasia de indicar uma 

porta, como podiam ter indicado a porta de qualquer um de nós?  É que segue depois a 

necessidade de justificar porque … imperceptível … por aquela porta. Mas porque raio de razão 

é que o Sr. Carlos Cruz, bem, a não ser que se diga também como o Dr. Aibéo quis fazer nas 

suas alegações, bem, nada garante que eles não soubessem. Nada garante que o Sr. Albergaria 

e o Sr. Pedro Conceição  … imperceptível … estafeta, não fossem cúmplices também do Sr. 

Carlos Pereira Cruz. Aliás em rigor nada impediria que todos estes vizinhos, funcionários, 

porteiros, enfermeiras, colegas de televisão fossem todos cúmplices do Sr. Carlos Pereira Cruz. 

Em teoria todos podiam ser cúmplices. Como Rosemarie’s Baby… o filme, em que todos são 

cúmplices do diabo. Aqui também poderia ser, todos cúmplices, é uma hipótese teórica. Mas é 

uma hipótese plausível? É uma hipótese em que o Tribunal se possa fundar? Não, não é. Aquilo 

em que o Tribunal se deve fundar é que, na boa fé, no depoimento destas pessoas. E sendo 

assim na incompatibilidade entre a versão da acusação e … imperceptível … Então, para que é 

que servem todas estas testemunhas? Nós somos confrontados com uma acusação que não 

tem testemunhas. Tem os depoimentos, dos assistentes com a natureza que têm. E 

relativamente à defesa apresentamos … imperceptível … não servem para nada, porque mesmo 

demonstrando que todas as pessoas do prédio, e nós quisemos trazer aqui assim em sede de 

resposta a este período de alteração, as outras pessoas do prédio, Vossas Excelências 

cortaram-nos essa possibilidade. Porque nós tínhamos ali todos, estavam ali todos, do primeiro 

andar ao último. Todas as pessoas que trabalharam, que a gente possa indicar, alguma, para ver 

se alguma cheirou algum abuso sexual do Sr. Carlos … alguma presença do Sr. Carlos Pereira 

Cruz … imperceptível … Vossas Excelências negaram-nos essa possibilidade. Então e negando-

nos essa possibilidade, vão concluir que naquele prédio se praticaram os abusos sobre o Sr. LM 

… imperceptível … Eu não posso acreditar que seja assim. Não posso, e não me posso 

conformar, porque isso, se eu me conformasse com isso, conformava-me com a pior das 



iniquidades. Não é possível conceber que, ouvimos todas as pessoas dum prédio. Pudemos, e 

não ouvimos todas as outras mais, porque Vossas Excelências não permitiram. Ninguém viu lá o 

Sr. Carlos Pereira Cruz.  Todas as versões que eles contam são incompatíveis com a situação 

dos abusos do Sr. Carlos Pereira Cruz. A pessoa mais famosa do país à altura. E Vossas 

Excelências acham que isto, o que tem valor são aquelas declarações contraditórias, erróneas, 

lacunosas, contraditórias às vezes no próprio dia, daqueles rapazes. 

Bem, mas sobre a porta das traseiras há ainda uma última coisa. É que os abusos segunda a … 

a acusação, foram à noite. A empresa dos estafetas fechava, disse o Sr. Albergaria às 06:30, 

7:00 horas, é natural à noite não se trabalha. Às 7 e meia, 8:00 horas acabava o jantar do Sr. 

LM. Depois é que eram os abusos. E ele diz que entrava pela porta das traseiras, então como é 

que era, porque é que ele entrava pela porta das traseiras à noite? Aqui já não é a questão da 

hipótese, de discutir se a porta … se a porta estava aberta, ou não estava aberta durante o dia. 

Não, é à noite Srs. Doutores. O LM diz que é à noite. À noite a empresa está fechada. Não foi 

feita aqui nenhuma prova em sentido contrário. A empresa estava fechada. Então, só é possível 

que eles tenham entrado pela porta das traseiras à noite, se o Sr. Carlos Pereira Cruz tinha lá 

um cúmplice. Mas então se tinha lá um cúmplice, digam qual é o cúmplice. E como é que ele 

actuava? E que esforços é que a investigação fez para o detectar. Porque só é possível assim. 

Para aquilo, para eles entrarem à noite pela porta das traseiras, a altura em que a empresa 

estava fechada, forçosamente, aí fatalmente tinha que haver ali um cúmplice. E que cúmplice.! 

Estamos no domínio do irreal. Srs. Doutores, estamos no domínio do irreal. Não é possível que 

os Senhores acreditem que isto possa ter sido assim. Não é possível que os Senhores 

acreditem, que à noite o Sr. Carlos Pereira Cruz arranjasse um cúmplice na empresa dos 

estafetas, para aqueles … imperceptível … entrarem ali por trás. Não, Vossas Excelências têm 

que admitir pelo menos por hipótese que aquilo que nós dizemos, aqueles rapazes estão a faltar 

à verdade, é uma verdade possível. E que Vossas Excelências não têm beyond reasonable 

doubt, a possibilidade de concluir que efectivamente é a versão mentirosa deles que é 

verdadeira, não aquela que a defesa apresenta. 

Há também outra alteração que tem que ver com, relativamente ao crime de lenocínio praticado 

pelo Sr. Jorge Ritto o, relativamente a uma deslocação do JPL com o, com o Sr. Carlos Cruz, 

que, diz a acusação, que partiu do Campo Pequeno para a casa do Sr. Jorge Ritto. Mas como o 

rapaz chegou e disse não, eu parti foi de trás do Colégio então o Tribunal diz que o Sr. Carlos 

Silvino … imperceptível … o JPL vai ter com o Sr. Carlos Pereira Cruz, que está atrás do colégio, 

ou o Sr. Carlos Pereira Cruz vai a Santo Amaro encontrar-se com o Sr. Jorge Ritto. Ter a chave 

para ir ter … par ir ter a Cascais, bem, não acusa directamente o Sr. Carlos Pereira Cruz, como 

é evidente, porque é um crime de lenocínio. Mas enfim, a importância para a defesa do Sr. 

Carlos Pereira Cruz é evidente. Olhe, Sr.ª Doutora eu vou recordar o que JPL disse, as suas 



declarações sobre esta matéria. “-Eu estava na instituição e foi abordado pelo Sr. Carlos Silvino, 

onde me questionou para que fosse atrás da instituição, que se encontrava lá um carro, um carro 

topo de gama, Mercedes, de cor preta que estava lá o Sr. Carlos Cruz, Pereira Cruz, conhecido. 

Dirigi-me a essa viatura, entrei no carro e dirigi-me à praia de Santo Amaro juntamente com o Sr. 

Carlos Cruz e Carlos Mota. O Sr. Carlos Cruz disse que era para ir, que era para a gente ir se 

encontrar com o Sr. Jorge Ritto, que ele estava à espera numa praia”. O Sr. Carlos Cruz … 

imperceptível … rapaz, olha agora vamos ter ali com o Sr. Jorge Ritto. Vamos então com destino 

ao Sr. Jorge Ritto, temos uma chave dele que a casa … imperceptível … McDonald´s há ali uns 

prédiozinhos. O Sr. Carlos Cruz parou … o prédio, dirigiu-se aquela praia. O McDonald´s aí, era 

onde morava o Michael Burridge. Também era … uma pessoa que me mostrou, foi aí.  A 

referência que ele tem, é a referência onde foi efectivamente abusado pelo Michael Burridge, 

troca a história e diz que então foi lá, encontraram-se com Jorge Ritto, pegaram na chave e 

foram-se embora. “O Sr. Jorge Ritto já o conhecia, já o tinha visto? Foi a primeira vez que o viu?” 

–“- Foi a primeira vez que o vi naquela praia, foi a primeira vez”. –“-E quando é que soube que 

este Senhor se chamava?” Sr.ª Doutora, como é normal … imperceptível … mais contacto, 24 de 

Junho. Diz que foi lá, não sabia o nome do Sr. Jorge Ritto, não sabia o nome das pessoas, o que 

é normal. “-Foi a primeira vez que o vi”  (dia 24 de Junho). No dia 14 de Julho já diz uma coisa 

diferente. “-Quem é que lhe falou em Jorge Ritto?” –“- Foi o Sr. Carlos Cruz, disse ao sócio que 

era para irmos ter com o Sr. Jorge Ritto.” –“- Confirma que ouviu o nome do Sr. Jorge Ritto 

nesse percurso?” –“- Ouvi, como ouvi também na comunicação social.”  

“- A primeira vez, exacto, a primeira vez que ouviu o seu nome?” –“-“ Foi na praia de Santo 

Amaro.” Foi na praia de Santo Amaro que ouviu o nome do Sr. Jorge Ritto. E pergunta-lhe o 

Tribunal a instâncias…imperceptível … “-Consegue dizer ao tribunal … imperceptível … para 

além dessa vez que o senhor diz ter sido mencionado e ter tido … ter ido à praia de Santo 

Amaro, se mais uma vez, alguma vez ouviu esse nome?” –“- Ouvi na comunicação social.”  

Ouviu o nome do Sr. Jorge Ritto, porque o Sr. Carlos Cruz disse ao Sr. Embaixador, ao, ao 

senhor … imperceptível ... “-Nunca mais o vi, só o que ouvi na comunicação social.” E passado 

uma série de anos, o rapaz lembra-se que era o Jorge Ritto! E vamos ver que associação é que 

ele faz à pessoa do Sr. Jorge Ritto. O Dr. Moreira pergunta-lhe: “-Quando encontrou o … 

imperceptível … na praia de Santo Amaro, ele já era careca?” –“- Não me recordo das 

aparências físicas, já passaram tantos anos.” –“- Usava óculos?” –“- Não me lembro.” E a Sr.ª 

Doutora pergunta-lhe: “-Recorda-se de alguma particularidade do Senhor? Fixou alguma 

particularidade, algum aspecto que tivesse chamado a atenção?” –“- Não Sr.ª Doutora. Não me 

recordo de nada.” Ele não se lembra de nada do Sr. Embaixador Jorge Ritto. Primeiro diz que só 

ouviu falar do Sr. Jorge Ritto na comunicação social. Depois diz que foi quando entrou para o 

carro. Depois diz que foi na praia de Santo Amaro. Tudo se passando no local onde ele foi 



efectivamente abusado pelo Michael Burridge. E neste contexto Vossa Excelência ao fim de 5 

anos de julgamento … imperceptível … O JPL foi ter com o carro do Sr. Carlos Cruz, a pedido do 

Sr. Carlos Silvino, foi encontrar-se com o Sr. Carlos Cruz, às portas do colégio, para depois ir 

para a praia de Santo Amaro. Vossas Excelências podem construir esta história com base, na 

completa ausência de prova que resulta do depoimento deste rapaz? E com isso condenar o Sr. 

Embaixador pelo crime de lenocínio, e envolver o Sr. Carlos Pereira Cruz nesta história, para 

com isso sedimentarem a acusação de pedófilos … imperceptível 

Bem, estamos a terminar, Vossas Excelências certamente que compaginaram estas 

contradições do Sr. JPL, a propósito da situação concreta da Avenida das Forças Armadas, e da 

história de Santo Amaro, como todas as outras contradições, incoerências, erros, mentiras 

produzidas ao longo do processo. O meu ilustre colega, o Dr. Paulo Sá e Cunha, referiu algumas 

agora. A história da … imperceptível … ele diz que foi abusado, e também viu abusar o LM, eu 

acho que isto … imperceptível … o que é que Vossas Excelências retiram disto? Não retiram 

que provavelmente estes rapazes são mentirosos? Que provavelmente por maior,  por maior 

sacrifício que tenha sido a sua vida, por maior, por maior desgaste que tenham sido os abusos  

de que ele foi vítima, porque a defesa do Sr. Carlos Pereira Cruz, nunca pôs em causa que estes 

rapazes tivessem sido abusados, o que diz é que foi… imperceptível [por outros]… e que isto é o 

resultado de uma cruzada, de fantasia, que corresponde hoje no século XXI  a uma verdadeira 

caça às bruxas. Que se estivéssemos há dois séculos … imperceptível … com eles … 

imperceptível … a ser, a ser, a serem queimados na fogueira ali  no Terreiro do Paço, como 

estamos uns séculos depois têm apenas … imperceptível … Bem, eu, não vale a pena, são 

tantas as, as coisas, mentiras do Sr. JPL, das fotografias, da agenda, dos amigos. Das, das 

ameaças que ele fez ao Senhor, ao Luís Vaz e depois a uma educadora que disse que 

apareceu, que garantiu que ele tinha feito ameaças, dizendo ao Sr. Luís Vaz dizendo que, “se 

me denuncia eu mando tratar de si”. Disse isto logo em 99. Depois já com este processo disse 

uma coisa equivalente a uma educadora … imperceptível … Bem, não vale a pena, Vossas 

Excelências certamente têm presentes não só estas que eu aqui referi … imperceptível … das 

Forças Armadas, mas todas as outras que constam do processo, todas incoerentes, as 

contradições, os lapsos do Sr. JPL. E eu pergunto, são mentiras, ou são coisas naturais em 

pessoas que foram abusadas enquanto adolescentes? Mesmo que se admita ouvir versões, a 

mentira … imperceptível … naturais enquanto adolescentes, têm Vossa Excelência depoimentos 

suficientes para concluir que são, que tudo isto, toda esta, todo este surrealismo, toda esta 

profusão de contradições, de coisas incoerentes, de coisas implausíveis que são o resultado da, 

das contradições próprias dos homens … imperceptível … Vossas Excelências não se deparam 

com que os únicos argumentos que foram utilizados e que são susceptíveis de serem utilizados 

para condenarem estas pessoas é o argumento de que as contradições insanáveis são o fruto 



do, dos abusos, e das contradições próprias de quem foi abusado? Ou então se o Sr. Carlos 

Pereira Cruz teve cúmplices que o ajudaram a fazer, a montar este esquema todo? São estes os 

argumentos, são, é com base nestes argumentos que estes homens vão, vão, vão ser 

condenados? 

Uma última referência relativamente ao Sr. LM. Eu acho que também é muito importante. Vossas 

Excelências têm que a ponderar, por um dever de probidade têm de a ponderar. O exame de 

natureza sexual ao LM diz que, da observação, verificou-se apagamento das pregas da mucosa 

e … imperceptível … das vias hemorroidais, hipotonia apreciável dos … imperceptível … O Prof. 

Costa Santos a propósito desta matéria diz assim: “-Concluo que, aquilo que observei é 

compatível com a prática repetida de coito anal.” –“- Prática repetida deve entender-se por quê?” 

E ele diz: “-Repetida, é no sentido, não é repetida continuada, mas sim muito frequente, muito 

frequente. Para provocar alterações como as que vimos a nível do ânus … imperceptível … e em 

particular a perda de … imperceptível … anal é preciso que as relações se contem pelo menos 

pelas dezenas. Pelas dezenas. E porventura mais.” Depois mais tarde vem dizer:  “-Mais de uma 

dezena, porventura muitas dezenas.  O que ele diz é uma, duas, 3, 4 ou 5 isso é impossível … 

imperceptível … Ora Sr.ª Doutora o Sr. LM ouvido a 2 de Fevereiro de 2006 a instância minha, o 

que ele diz, “-Para além das pessoas que o senhor referiu neste processo como tendo tido actos 

de natureza sexual … imperceptível … anal … imperceptível …[teve] actos idênticos com outras 

pessoas?”- “- Não.” Depois mais tarde diz que  “para além das vezes aqui ditas foi só uma vez 

que foi ao Norte.” E eu pergunto: “-Tem a certeza absoluta das vezes que referiu nas Forças 

Armadas, que foram duas. Em Elvas que foi uma com o Dr. Paulo Pedroso. E dessa vez no 

Norte, não teve relações anais com mais ninguém?” Respondeu à pergunta: -“Sim.”- “-Pode 

responder.”- “-Tenho a certeza”  -“-O senhor referiu isto, tem a certeza?” E ele responde: -“-Sim, 

tenho a certeza. Tenho a certeza” … imperceptível … LM foi abusado duas vezes, o senhor diz 

que é com o Sr. Carlos Cruz na Av. das Forças Armadas, uma vez com o Sr. Paulo Pedroso em 

Elvas, uma vez no Norte … imperceptível …ah,  e uma vez com o Dr. Ferreira Dinis. Duas, 

Pedroso, 3 … imperceptível … 4 … imperceptível … que os abusos do Sr. Carlos Silvino foram 

sem penetração anal, foram … imperceptível … este rapaz disse aqui que tinha a certeza que só 

tinha abusado 5 vezes, mesmo que se tenha enganado, não sejam 5, sejam 6, sejam 4 … 

imperceptível … seguramente dezenas de vezes. Dezenas … imperceptível … seguramente 

mais de uma dezena, eventualmente dezenas de vezes, tal a intensidade das marcas, segundo 

a sua descrição ele teve … imperceptível … 5 vezes, 3 ou 4 anos antes dos exames. Terão sido 

abusos cometidos em 99, 2000. Não é possível que aquilo que o Dr. Costa Santos … 

imperceptível … ou seja aquilo, resultado … imperceptível … é certamente de abusos de que ele 

foi vítima, mas de outros abusos, em outro período temporal. E seguramente abusos cometidos 

depois de 2002 como diz a médica dele, que foi aqui ouvida, a Dr.ª Cristina Mesquita que foi 



ouvida em Outubro de 2006, e que diz: “-Eu acompanhei o, o LM até salvo erro, até ao princípio 

do Verão de 2002, e eu não acredito que ele tivesse sido abusado até essa altura, porque a 

relação que ele tinha com a sexualidade, a forma como falava era perfeitamente normal, era um 

rapaz perfeitamente normal.”  E ela disse aqui, era a médica assistente, que lhe dava 

assistência, “-eu não acredito que até essa altura tenha sido … imperceptível …” . E eu também 

não. E ele foi com certeza abusado. Mas, a serem verdade … imperceptível … aquilo que foi um 

bocado a observação do Dr. Costa Santos, ele foi abusado depois disso. E de forma muito 

intensa e provavelmente muito massacrante e aterrorizadora para ele. O que é, é que ele depois 

alinhou com esta história, com o FG e com o JPL, todos três colegas de quarto de onde nasceu 

esta fantasia. Bem, um dia há-de se saber … imperceptível … O Tribunal que não tenha dúvidas 

de que um dia se há-de saber. Porque estes rapazes não vão ficar calados o resto da vida. Estes 

rapazes vão falar. E nós vamos saber porque é que isto aconteceu. Agora neste momento, em 

sede de julgamento, Vossas Excelências têm que avaliar o que foi a prova neste processo. 

Esquecer as Vossas convicções subjectivas acerca da opinião de cada um, destes abusos. E 

verem que de um lado da balança aquilo que os Senhores têm são estas … imperceptível … 

implausíveis e eventualmente mentirosas. Do outro lado não têm mais nada. Não têm nenhuma 

corroboração de coisa nenhuma. É por isso que Vossas Excelências têm a obrigação de 

ponderar que estes rapazes podem ter estado a mentir. E têm a obrigação de ponderar que, 

condenando estes homens, estão a condenar inocentes. E estão a condenar inocentes, sem 

provas. Por um puro preconceito. Por pré-juízo que inconscientemente se apoderou de muita 

gente neste país, e que eu espero … imperceptível …  

 

Vossas Excelências também viram que o  foi a tentativa desesperada do Sr. Carlos Cruz … 

imperceptível … Demonstrando, pondo a sua vida a nu durante 5 anos. Sujeitando-se a exames, 

que concluíram que ele não sofre de nenhuma parafilia. Quer os que ele encomendou a médicos 

privados, quer os que resultaram do Instituto de Medicina Legal. Não é uma pessoa com uma 

dupla personalidade. Às vezes as pessoas diziam … imperceptível … têm duplas personalidade 

…  Não há dupla personalidade nenhuma. Não sofre de nenhuma parafilia. Isto não conta? Não 

contam na avaliação que fazem? Não conta na avaliação que fazem do Sr. Carlos Pereira da 

Cruz? Não conta na avaliação que faz do Sr. Carlos Pereira da Cruz, como dos outros de resto, 

não há contactos … imperceptível … Então, mas esta gente não contactava telefonicamente 

entre eles, não contactava com os arguidos? Vocês, Vossas Excelências verificaram o esforço 

que neste processo se fez de investimento das chamadas telefónicas, e não há cruzamento, não 

há ligação entre estas pessoas.  Não há ligação provada testemunhalmente. Não há ligação 

provada por, por telefonemas, por mails, por cartas, por nenhuma, por nenhum meio. Vossas 

Excelências têm a obrigação, a estrita obrigação moral e jurídica e cívica de ponderar que aquilo 



que estes homens dizem é verdade, e que aquilo que aqueles que o acusam da forma … 

imperceptível … e contraditória e mentirosa, obviamente muitas vezes mentirosa, ainda que 

possa ser desculpada por Vossas Excelências, por causa dos abusos que eles sofreram, não é 

verdade. A Justiça não é uma coisa abstracta. A Justiça é feita por homens e por mulheres. Nós 

neste julgamento não somos uma entidade abstracta.  Os advogados que aqui estão têm nome. 

É o Dr. Serra Lopes, o Dr. Joaquim Moreira, o Dr. Sá Fernandes, o Dr. Miguel Matias. Quem 

representa a acusação tem um nome. Dr. João Aibéo, quem julga tem nome, é a Dr.ª Ana 

Cardoso Peres, a Dr.ª Ester Pacheco dos Santos, o Dr. José Manuel Lopes Barata. Têm nome. 

Todos temos nome. Isto não é uma coisa abstracta. A Justiça é feita por pessoas. E Vossas 

Excelências estão a julgar um caso concreto de pessoas, com acusadores que têm um nome, 

com advogados que têm nome. E Vossas Excelências também têm nome e identidade. No 

romance “O Processo” de Kafka, o que mais nos perturba e agonia é a exposição aterrorizadora 

de um dos princípios modeladores, do que vem a chamar-se o mundo Kafkiano. O lema, o 

castigo procura a falta. Foi o que aconteceu neste processo. O castigo andou à procura da falta 

destes homens que foram escolhidos para lhes ser aplicado o castigo. Quem é punido não 

conhece a causa da punição. Não são apresentados factos, razões ou provas. A 

incompreensibilidade e a arbitrariedade processual são absolutas e esmagadoras. E evidenciam 

que se perdeu o sentido real anunciando a sociedade totalitária … imperceptível … O final do 

romance é eloquente: -“Os dois homens inclinam-se sobre Kafka, o arguido, e friamente 

degolam-no. As últimas palavras do livro são estas, princípio de citação: “Como os olhos se lhe 

toldavam Kafka, o arguido, viu ainda muito perto do seu rosto face contra face os dois 

cavalheiros observando o desenlace. Como um cão, disse o arguido. E era como se a vergonha 

tivesse … imperceptível …”. Fim de citação. O último substantivo no Processo de Kafka, é a 

vergonha, e é a sua última e terrível imagem são rostos estranhos muito perto de Kafka, quase 

a tocá-lo, com um cenário … imperceptível … Espero que o Sr. Carlos Pereira da Cruz … 

imperceptível ... a sentença de V. Excelências … imperceptível … 
 
 


