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Assunto: NOTIFICAÇAC PO R ^^i

Fica notificaCo na qualidace ce A[Çu co. r'os :e:.Ì cs e Sara
mencronao os:

Para comparecer neste Tribunal, no próximo dia 09-02-2012, às 09:30 horas, a fim
de ser ouvido em audiência de julgamento, nos autos acima referenciados, sendo advertido
de que faltando esta poderá ter lugar na sua ausência sendo representado para todos os
3':.:s :3ss ,e s te: se- :e'e^s3" e* 3asc ce e: a-e^:3 f ca desde já designado o dia
28"02-2A12 as'.r -: ^.'?s -:s:i--:s t. ='.'3';: -: 2::: D t 3::e^:: ^?s:a :e'.e
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De :::: : :

acusação/pron urcrâ,

Para no prazo ce VINTE DIAS apresentar, querendo, a sua contestação,
juntamente com o rol de Ìes:e- - ^ ^ a s até ao máximo de VINTE, identif icando-as e
discriminando as que devam depc'scc'e a personalidade e condição pessoal, não podendo
estas exceder o número de CINCC, e indicar, querendo, os peritos e consultores técnicos
que devam ser notificados para a audiência de julgamento.

De que o rol de testemunhas pode ser adicionado ou alterado, por requerimento,
contanto que o adicionamento ou alteração possa ser comunicada aos restantes sujeitos
processuais até TRÊS DIAS antes da data designada para o julgamento - art.o 3160 e 2830,
n.o 7 do C.P.P.

Para no prazo de VINTE DIAS, contestar, querendo, o pedido de indemnização civil,
pelos fundamentos constantes do requerimento, cuja cópia se junta - art. 78o, no.1 do
C.P.Penal.

A falta de contestação não implica confissão dos factos - no.3 do mesmo artigo.

Solicita-se que nâ resposta seja indicada a referência deste documento e n.o de processo
Processado por computador

*As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro a 3 de Janeiro; de domingo de Ramos à segunda-feira de Príscoa e de 16 de Julho
a 3l de Agosto.

Processo: 87/08. SJAFAR N/Referência: 5992569
Data: 1 9- 12-201 1

Autor: Ministerio Público
Arquido: Marcos Teixeira Fonte
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Da advertência de que, caso falte e não justifique a fattia no prazo legal, (por motivo
previsível: com cinco dias de antecedência; por motivo imprevisível: no dia e hora
designados - art.o 1170, n.o 2 do C.P. Penal), fica suprto Éìo pagamento de uma soma
entre 2 e 10 U.C's (U.C = € 102,00), bem como a detençao pelo tempo estritamente
necessário à realização da diligência ou a aplicação da rnedlriCa de pnsao preventiva, se esta
for legalmente admissível - art.o 116.0, n.o 1 e2do Códrgo de Processo Penal.

Da comunicação deve constar, sob pena de não iusmcaçao da falta, a Indicação
do respectivo motivo, do local onde o faltoso pode ser ensrrürado e da dunação previsível
do impedimento. Os elementos de prova da impcsübifdaë dc unparecimento devem ser
apresentados com a comunicação referkJa rìo nLrrìerc an@ncr sâhlo tratando-se de
impedimento impreúsível comunicado rìo proprp óa e rs?. czrsc enrl gue. por moüvo
justificado, podem os mesmos ser apreseÍìtados até m 39 d€ r..fuii segurn@. r'tãc @em ser
indicadas mais de três testemunhas. - nos 2e3. do arf 117' e C P Fene

Aguardará os ulteriores termos do processo nnecharm a s r se€!.rrnus s -'Ìecicar s Ce

coacção:
Termo de ldentidade e Resrdêncla. rti @ rnsúes a.tbs"

Deve contactar e prestar toda a colaboração ao seu rnandatáriddefensor dcireo:
D(a).Mónia Campelo,Endereço: Rua Almeida Ganett, 10, 1o., Faro, 8000-206 Faro

Os prazos acíma indicados são contínuos suspendendo-se, no entanto, nas férias
judiciais, iniciam-se a partir do quinto dia posterior à data do depósito na caixa de correio do
&imtário, constarte do soôrescriúo (arto 11?, n.o 3 & C. P. Penal). *

Sc A ó p'w .rgã2 c #s píaeos não se suspeídeín qn f*ias.
f,'r-b o 7,a s ô (p a3 Ëurds cr+tlr cncezaós" ütensferesre o s€r,

r-.rrÕAlfË

OAEsnfrlúurc.

En.&M

solicita-se que na resposta seja indicada a referência deste documento e n'o de processo 
, 

proçessado por computado,r
*As férias judiciais decorrem de22 de Dezembro a 3 de Janeiro; de domingo de Ramos à segunda-feira de Plscort e de 16 de Julho
a 31 de Agosto.
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os arguidos não têm mais Processos
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/
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5545506
P rocesso : 87/08.&TAFAR

Processo Comum (Tribunal
Sinqular

CONC. - 05-012011. com a informação d

pendentes.
Proc. n" E7IOt.UAFAR

t'n'e cono processe Csmumi eom intervenÉo du Tribunnl SingulãF.

O Tribunal é comFetento.

Não se verificam

conhecer e que-olstem à

Para audiência de discussão e julgamento dos areuid

Fcn Anrsi. Corrcir c Artório Pcdro dc Andrade Dores.

çfnÈtsÜEr mr dr pwtosie dE flr ótl e 6fl
ÇÕmF& |r 531 r 515 fu rm. cuto rGtr se üá inteeralmente

|ËaqrtÕ s1,#ot /?ctL - ;È o1 9'5',*., nesre Tribunal.

Ces o HE-n rts ft. dgsdr já sc desiena para reali

aufuiaoõe E 1\ Do.
+

o

isposto no art. 78o, no I do C. P. P.
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Medidas de coacção: Os arguidos aguardarão os

processo sujeitos a TIR, prestado a fls. 390 e 421 dos autos, medida que se reputa

adequada às exigências cautelares que no caso se fazem sentir.

*

Defensor: a nomeada e constituídos nos autos - fls. 436 e 576.

?k

Oportunamente notifique (arts. 313o, flo 2,315" e 317o, fro 1, todos do Cód.

Proc. Penal), sendo o(a/s) ilustre defensor(a/s) e o arguido notifïcado(a/s) em

primeiro lugar, seguindo-se a notificação dos demais intervenientes processuais

após o decurso do ptazo a que alude o art. 155o, no 2 do C.P.C, aplicavel ex vi do

att. 312", Íto 4 do C.P.P., na redacção dada pelo DL Ílo 320-C12000, de 15 de

Dezembro.

àk

Requisite C. R. C. em data próxima à designada para realizacão,Ja

audiência-

*

Faro, 121051201 1 (apos 17h00 - processei em computador e revi),\W

ulteriores termos d

I
Avenida 5 de Outubro - Telef. 2Bg 892 900 - Fax 2Bg 892 901 - correio@faro.tc.mj.pt - 8001-023 FARO
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Èct..s r enidt-rs no inquerito apenso desenrolar-se autonomamente.

*

\,:s termos do artiqo 3.o. n.o I e l. al. a). da Portaria n." i01008.

a Er.n, S:r. Dra. \Íonica Canrpelo. como deïèns'-.ra ios --l:gui.ios.

\o:::ì;-e " iiustre defenStìrJ e os arguidts d: i.-::::;f,-'. roS tenl'ìos do disposto no

arto 66t.;i' i. co Cc'cigo de Pr..cessr-r Penti e ...niuli:,: r De,e:acão de Faro. da O. A.,

nos termos dt n.'I de-r aÍtigtr -1.'ia s-lDii c.i:;: F,-'n"rl,

{ JUC SC

{D

- -. --.- ì-,- i.-1,-l-; UJ

:: :n. lS:

\otitìque os;:*:-.;-'.. j )-i

nLìs termos dt iisr...s:: :---

3C Lt S3C t'l

,_: < ;-

il

segue.

Penal.

Informe os arguidos do teor do arligo 64.o, ff.o4, do C. P. Penal.

Sinlular o \linistério Público

\Iarc*is Teireira da Fonte -{ragão Correia.

-.._i;.:_ 3:t '_,-,-'o 
-i. fiÌ1,.. ;: i:.:tnitr \Íanuel

..: : - -.s: {ra,r.it-ì \Íendes Ctrrreia e de \laria

:-.::": ir Fonte \ Iendes Correia. natural da

;:esuesia de S. Pedro. concelho do Funchal,

st-rlteiro. Advogado. residente na Calçada do

Pico. n.o3 5, Funchal. titular do B.I.

n."10524032.

3/01 , nomei

Avenida 5 de Outubro - Tel. 289 892 942 - Fax 2Bg 812 217 - correio@faro.tc.mj.pt - 8004-023 FARO



COMARCA DE FARO
sERVrçOS DO MTNISTERIO PUBLICO

Porquanto:

E,m 8 de Abril de 2008. o arguido

denominada Associacão c(ìïrtra r Fr.cl

António Pedro de Andrade Dores, nasci

2010311956, filho de Carlos Manuel de Almeida

Dores e de Maria Alexandra Pimenta de

Andrade Gil Dores, natural da freguesia de

Campo Grande, concelho de Lisboa, divorciado,

professor universitário, residente na R. António

Albino machado, n.o47, 4.o Dto., em Lisboa,

titular do B.l. n.'47072193.

Marcos Ara.tão Correia elat t r'tir n:t:.-i

O arguido Marcos Aragão Correia fez constar do aludido documentLr. para aÌeni J..

mais. o seguinte: " (...)Presa pret,eníivcrmeníe a 25 de Setemhro de 2004, Leonor

Cipríano deu enïr'ada no Estabelecimento Prisional de Odemira, reservado

exclusívarnente a reclusas. Ì{o día ímedíatamente consecutivo ti levada por diver.so.ç

inspectores cla PolÌcía para cts ínslalações' cla dírectoria cle Faro cla mesrna Polícia. E

aclui que o Ìn/erno cle Leonor se ograv(t. As Lagrímas Coruiant-lhe abundantentente na

minha presença. Habintado a exercer quase exclus'ívamente o.frtro penal, .jugo que posso

afirmar com bastante conttícção qLte eram genuínas. Leonor chorava pela assocíação

que os inspectores dn Polícía Jttdiciaria fizeram no interrogatorio, entre ela e a suü

filha, como caltsa clírecta da morte desla, e consecutitto esquarle.iantenlo para dar

alimento aos'suíno.s. Leonor recusou de imedíato tais acr.tsações. Sem provas nenhuntes,

nomeadarnente o malerial uíilizado para o alegado esquartejamenío, ou os os',sos

deixados' pelos suíno.t, ou mesmo os proprios suínos, os inspectores, cerca de cìnco,

Avenida S de Or-rtubro - Tel 289 Bg2g42 - Fax 2Bg 812217 - correio@faro tc.mj pt - 8004-C23 FARO
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t.ï!j..-..')?:-i', r-..' ; !'.ir-tt ï't'ctlt'U\clo-a por "tlt", lentanl persuadi-la a confessar o que

LJ:1.'':';'1: i-,j,t1,.1r- ,'r-t/.!i,f ErttrÌo u tot'tut'a propriatnente dita ínicia-se. Inspectores da

Ptt.:;;-; . 
-:.";:.':-;';.1 

ct-'t.rJCJlttt dois cin:eiros de t'ídt'o tto chão e obrigatn Leonor a se

11-ìç;;ì'.;" _.,_' 
r-a ..-i. -ìr.i1r 716'1-tttitittttt cltte elo .re le,..tttnrl_ç-çe, cTId confèssar. Leonor relata as

d1lr.-t .;" ,'c':"r nr-'l''€çiti,i '-7117'11s 
ttctcluel€ €,çtttcitl -\fn.;!r'1)11-ìti€ (t-\ cicaïri:es tÌos joelhos,.

p.l-r-r-i,;,i,. y-'tz.iic- ,ì!t-'tt,r.-t etrlO-r ttitttitt -çiÌrr li,çils ji. i -1,-f Ì.,n.C j nCnIe perntAneCefãO pAfA O

r€*çto.l.; -r:,-.'i:.;.ì 5.ÌO Iittìtu.;3i-;r;.-..i-r s.lri ril'lr,r_\ r-)-;.;,-tc"iiil: LlUe COmpfol,Am qlte fOi
f ítÌmA ,/g f.l;-. ;i'. l'.-;.1-t. (',!! L:t-) rr;i)l/-i-i ,rlia;;,_, _it'?,c'-;j.;r;.rs,-i C'OnSf atAnCíO A inttÍilidAdg CIO

pt'ocedìmcn[(). 1i-t ;r1-rpgi'[0r'ci .iri P,l çi,t1]nt L.r)r't,',r r-rt,r-L', C,ttíeirct e ruetem-lhe nct cctblça

ttlll SüCO tli it.'.;-t.-..rr '.-.r.i. -;. ..,-.r,. r,?l-,t. -.'-.i -: . i'-;. : .c )1.'.j rz; 
.tì ìr-c.,it- Irrlr,.J e..,,--:ç.-Ì ;

faÌSo. O.ç ill-çriilari ç s'r-l|ls e-e.',?l .l ,lgt;.;;r ,r lt.'rt't 1t' ,l.j u.li.;; y'r114 litTl ILr?,.',.jt- ..-..i7-...Ì,_ -i:rr. t

utili:ado nortnüimcntc pora enrìar tiocuntentos enr()lerio.s ?eio c(,1rrcio L) Ttrbo. bastcnte

dttro. e manuseado com bastante -forço contro a cabeça de Leonor, provocou-lhe

hemorragias que descernm até aos olhos. Se Leonor tentqsse tirar o saco da cabeça, ere

ímediotcrmente e?'edí({e na.s.tttiio.r' ()ç in.çpector.s.s q-írc^.om senlpre qtrc ela srj sairía dali

rPn _ ' 'fi' 'ì )- ' -,p t.

" .: .I: : : -- .,'- ?.':n: Jlrc- c.-'; .i-a -i.'r:(l-i-iL

I r:,: - . . '-- j .tc-'.'i-jiì'ift t Leonttt- cio €.\ttt,\e !e cíntento

: " :,,.-.-. -;.' >,tútíe et'd dentusitldo grote. clecídent

": o r-i ,.'-.,'r úi qtrc o tlledico de servíço lhe receitasse

--'1 -;tiir.t Ctit'io.r1nlenïe, vinhAm de FArO, e erT em FA\O

"r-.'.-i '' '?:'.c.' r .:i:tititítts de satide, Mas esperaram por odemira.

i-çsesse ao tnediico e ao estabelecimento prisional que

t'jit)''!tì(-'t rr.ri clccttict.\ úboíro na dírecloria de Faro da PJ, a frm de tenlar o

;.-r.j." --l/'16!/ç17.''ttttt 4tt€ se ela falasse alguma coisa das agre,s.çõe.ç, eles voltariam a

Avenida 5 de Outubro - Teí. 2Bg 892 942 - Fax 2Bg B 12 217 - correio@faro.tc.mj.pt - BO04-023 FARO
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levá-la para interrogatório e aí é que ela já não sairia viva. Leonor confirma o que os

inspecÍores queriam enquanto ne presença deles, mas mal estes abandonam o

estabelecimento prisional, ela conta íoda a verdade aos guardas e à Directora do

estabelecimento Prisional de Odemira. Esta, alarmada pelo lastimoso estado de saúcíe

de Leonor Cipriano, manda que seja fotografada e enviada novamente para o Centro de

Saúde de Odemira, mas desta .feita paro que lhe fosse efectuada uma perícía médico-

legal.

Apos qltase 2 horas a falar com Leonor Cipriano, tive logo o cuidado de pedir umq

reunião com a Directora do Estabelecimento Prisional de Odemira, a rtm de confirmar

estes .facto,s. Fui prontamente recebido pela mesma, com a qual conversei sobre este

assunto durante quase I hora. De seu notne Ana Maria Calado, é lícenciada etrt

Sociologia, e frequentou aindu 4 ano.t do cltrso de l'íedicinct E Dírectorct clo

E,tohe/aCit'']..;:tr-tJ)t.ì,ioii.]..,j./)';..i.,.j;..','...:.'..'.,'-.,..|1.'..'.

," -. -;1.-c;-i . ):_ .',- 7'---1-;rL,i:;..-,_r_i ..' .rr.; -if:.; _*r1..r-;-; i_ -j..1..-., -. 
-_ ì-nl-..-t1j-_ "l,i -. _.. - - -.. -.

cottt o estado em que Leonor entrara no estabelecimento pr'ísionul,,1.s'nocíoa.s negyüs.

hematontos e conïusões eram visívei,s abundantemente ne cara, principalntente a volta

dos olhos, na cabeça, e nas costas, principalmente aos lados. Ássegttra-me, que.fazenclo

uso dos seus conhecirnentos de rnedicina, alías confinnados pelas perícias nédico-legais

realizadas posteriormente a Leonor, tais marcas .fisica,s índicictt,arn clararnente

agressões violenles, e nunca Ltma simple,s queda por Ltma e.scado abaixo. E,rant íntimeros

e bastante pronttncíadas, acrescentou. Duraní.e a noss'a reuníão, es'trctnhou aÌncla vorios

.fàctos: ofacto da PJ, para além de não rerfeíro deslocar Leonor a uÍ77 Hospítal cle Faro,

nltnca íer enviado um delegado de saúde ao estabelecírnento pt'isíonal afnt cle tentarern

pror)ar que as marcas da reclusa seriam da pretensa tentatÌva de sttícídío pelos escadas,'

eslranho ainda o .facto da PJ. ler escolhído os dias de ínteruogatorÌo exactantertte

coincidindo com a sua semana de .ftrias, dado que se estivesse em trabalho, nunca ïería

permítído o comportamento da PJ de ír buscar Leonor as 6 horas da ntanltã e devolvê-la

Avenida 5 de Outubro - ïei 289 892942 - Fax 2Bg 812217 - correio@faro.tc mj pt - B0A4-023 FARO
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,7:,:.;-?r,',..',. ii,'r ;.,<- ,:orl1't-i-re unt pedído.formal da direcção da PJ, o qual nunca

.;-t'.;,')'-'-.,:,.-,j ,?:.j;.\ r,j tüclo de. clttando ínstourado um processo interno de

-., i t''-;ri-- 
"i.-: P.,t € em reltic'tio a rorrura de Joana. utna equipa de dois

. -;. _. : _; .,1: rClai;i,-i,_t:rl.;.,'.lcicj L-.,-lrr,' -.,t t7t't e.ttAbelgCíntgntO pfiSiOnAl, tgfem

c'1i,'< t't P.l e o mesmo estabelecimento

(,t'tttt '-, :1L,.ii/.)í/ ítttegt'ct. a Dra. Ana Calado

.; tÌltè r) -\€u estahelecimento não tinha

cluu!quer rc'-i:a 7r;i.il:.;.i.r.;.- .j';t','i', J Sr.i Dircctoro que o estado de saúde de

'n1ctr1;i i7c:rv?li de fer sido torfurada. dado queLe OltOr C i ?riL:r:'-t ? 
:;,,trult 

..'.'r:-;-..'

O .tUltgllC ci.-ir"ll,.'-.'-i .. '. ..-.' -;.;

O.-, OllnS ;ie Ler--tt:(''r' --./;'c ,:j,-', ,t-tr,'r: Ll'!C --]-..'-i-r. -:'-.';:. 
jnlcrll= t j ri,.' .ilr'l'.lr:í€ c,ir./' i itlt; 17;i-,

.So se eïï€D€ìtcie ho.ie cle nào ter tantbéni ntuntiado tirar.ïotr.tgt'u-tì(l.i úl esse período da

saúde de Leonor. A Dra. Ana María Calado afirunou-me ainda que Leonor Cipriano "em

termos de postura e comportamento é uma das melhores reclusas que tive em muitos

otlo.\'' . e qtte tttio ctcreclitct ntirtínt(tntettte cytra elo tertho tenlaclo.s'e.suícídor. porqtte ncio.ço

-r- *t -i: -. 1
-. ja- i-

IIlQS

,r

7::;itc'ít de untbos. ume carta a Leonor pedindo-

Lluc o írrnã lhe perdoosse todas as mentiras que

:tíerrti.lìcar, a pedido do Ministerío Públíco, os inspectores

a mes'tna, ./oí transportada a Evora em 2006 para tentat'

Avenida 5 de Outubro - Tel. 289 892 942 - Fax 2Bg B 12 217 - correio@faro.tc.mj.pt - 8004-023 FARO
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reconhecer algum dos torturadores de entre seis inspectores que lhe foram apresentados.

Infelizmente, dado o lapso de ternpo, o facro cíe mttitas t)ezes estar com um saco ne
cabeça quando agredida, e ainda o possíbilidacíe de não se encontrarent no local do

reconhecimento todos os agressores, Leonor apenas foi capaz de a"fìrmara com certeza

absoltrta que Gonçalo Amaral, então coordenaclor clo DIC de Portimão, esteve presente

dtffante o interuogatorio, assistindo às torturas de .forma perfeitamente complacente,

porque todas as vezes que leve os olhos destapaclos e era agredida ele lá se enconïravct,

andando de um lado para o otrlro, setn nunca ter tenlado impeclir as torturas levaclas a
cabo pelos seus subordinados.

Conclusão

Dada a elevada credibilidade do te.çlemtmho c{e Leonor. Cípr.Ìctnn c'.,-ohot.r,lr)

agora por João Cipriono, pot'de.çde .çemnt't y'tr'r. [,Jti,j;1,.r, -D.,:,..:.,:.i., i.,.
tttdcl palO :1.':'i-':;7'-'7'r,r -.rl i' - - ..'. '."

.c{'/1.!,,].i';.;,'J';...-.:'..j...:.j'...:.'.,r]:.,7,',:.,..)---.=...--n.-.*,:--,.-.

confìgut'u ttttt ct'ínte de lortttt'o perperrodo p()t'(tgente.s tlct Prtlícítt Jiití;r:.ii-;.1 jr,-:7-.-rr{ric-.,j

sobre Leonor Cipriano. E ínadmissível qLte agente,s cía atttoridade continuent o ysar cle

métodos medievais para arrancat" confi,ssões a toclo o ctrs'to, mesmo que .falsas, fazendo

lembra a maxinta de um inquìsídor de há 600 anos atras que adntftia que se fosse preciso

aré fazia o Papa confessar que era feiticeiro. Esles comportarnentos cle orgãos je polícia

nacionais 'ção altamente lesÌvo,v da intagern de Portugal, qLrc se a.ssutne cotlto Estado de

Direito moderno, memltro da (lníão Europeía e cle.fensor dos Direitos' Htntalo.ç, e devern

ser exemplarmente reprimìdos sob penct cle de.çu'edibilizar aincla ntais' a confiança clos

cidadãos no sistema.ludícíal portugtrês (...) "

O arguido Marcos Aragão Correia, embora bem soubesse que o teor do supra

referido documento era lesivo da honra e consideração pessoal e profissional do

denunciante, renteteu-o para a supra mencionada Associação, mais concretamente para o

arguido Antonio Pedro de Andrade Dores.

Avenida5deCuit-ibrc-TeÌ 289892942-Fax28g812217-correio@faro.tc.mj pt-8004-023FARO
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::.-..ir. .\ntrinio Pedro de Andrade Dores, enquanto responsável

-:.r;ì,--. tr'rnloLl conhecimento do escrito em causa e, embora bem

:3-': otendia a honra e consideração pessoal e profìssional do

--- l..r diversas entidades. renteteu-o para diversos órgãos de

; :-:en,-ias noticiosas. tendo sido publicado em diversos jornais,

"I:.::esst " e no Diárit de \otÍcias e bem assim divulgado em

.],'.::s.: :.: -= :. t::e=ei. desiqnadamente na pásina da propria associação.

(.)=.::-i:ts 
=:irant de lornia livre rr-riuntária e consciente. com a intenção de

,:=:iereir. J ttìItr: i ctrrìSideracào pessoal e nroÌìssional do ofendido. enquanto agente da

:'t,tridade. :3:: st:3:J- J'i- :: S--:: c,-'':ju'.:: ei3nt l:o.bidas e punidas por lei.

Peit' 3\&ìSt,-ì. ctarrit3lì t-r .t:tuiüt \Iarcos Teireira da Fonte Aragão Correia.

um crime de difamação. p. e p. pelo art. I 80.". n.o I . agrar ado nos termos do artigo 184o,

com referência ao aÍÍo 132'. no2. alínea I). todos do Codigo Penal e o arguido António

Pedro de Andrade Dores um crime de difamação, p.e p.pelos arts. 180.o, n.o 1 e 183.o,

t-t.o1. al. rì. asrrtradn r'ìos terÌlrts.lo artiot l8i'. crìÌll fefèrência ao arto 131". n"t. alínea l).
.----'--

l-',"r
[[,:.c-u ï[u{.t ]J

f esrtmunh.rI

,-

il

Estatuto Prncelruìl i,-,i ìrgu id,-,::

.\ssi:1.. ::ì--::-.: :J-* -:: I e s;:i.iente para fazer face às necessidades cautelares

611-r processt';-:3 t-S:::--.J--s.liLrardem os seus ulteriores termos em liberdade apenas

stt-ieit.-''s:r Te=:.. J: I.-iertii:Je e Residência. nos termos dos arts. 196oe 204'a conïrario,

attrLrtrs Jo C'. P. Penai.

Avenida 5 de Outubro - Te!. 289 892 942 - Fax 2Bg B 12 217 - correio@faro.tc.mj.pt - 8004-023 FARO
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( Proc'e'.'.ic,t,) e re\'í.\'ïo inlegraltilente pelo subscritor)

Iraro.Jq de Maio de 2010
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE FARO

Assim. der-erão os arguidos ser submetidos a julgamento (artigo 308.o, n.o 1 do

Codigo de Processo Penal ).

**

Em face do e\posto- pronuncio para iulgamento, effi processo comum perante

fribunal Singular- os arguidos:

ì[arcos Teireira de Fonte -{ragão Correia. nascido a 7 deJuúo 1975, filho

de -\ntónio \Íanuel de Sousa -\raeão \Íendes Correia e de Maria Estela da

Fonte \Íendes Corieia- narural da treguesia de São Pedro. concelho de

Funchal. solteiro- -\droeaJo. r*idente na Calçada do Pico. n.o35. Funchal:

Antóúio Pedro de Andrade Dores, nascido a 20 de Março de 1956, filho de

Carlos \4anuel de Almeida Dores e de \{aria Alexandra Pimenta de Andrade

,---- ]-:-- -:'-:a .tr :::;::si: :i C:::1n.,. Gr:rrde. Lisb,or. dir orciad.-,.

:s$rieffe :r ?.ig a-:ú.:-r.,: r-:n:r: \Í"ac:-tt- : 'j-- -t' )_ - I*ise,r:: -

Peltrs razões de lecto e Ce . i:,t cfsiir.te-. la acusação. de t'ls. 5i9 e ss.. que aqui se

dão por inteeralmenle reçrofuiJgs- ntx 13Ínr-ì*i e para os efeitos dos artigos 307,o n.o 1 e 3, e

308.o n.o I do Códiso do Processo Penat.

Prova:

A constante da acusação publica e referida a fls. 544, que aqui se dá por reproduzida;

Instrução n." 87/08. SJAFAR
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TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE FARO

Não se vislumbrando a ocorrência de qualquer dos pressupostos a que alude o arti

204'' do código do Processo Penal, determino que os arguidos aguardem os ulteriores term

do processo sujeitos às obrigações do TIR já prestado nos autos (fls. 3g0 e 441).

:&**

***

Sem custas.

Notifique.

Oportunamente remeta a distribuição.

Faro.28 de Janeiro de 20l l
(processado e revisto pela silnatrn3 - l:i : c_t: - :.r - -::

-lf/'1
1,^lt=ou, 

-I
V

Ê

0

õ
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Proc.o n.o f7/Q8" SJAFAR
2o Juízo Criminal
Instrução

EXM" SE.\TIOR DR.
TRIB t.\.{T TL-DICI.lL

contra

;a a*::-.3::_ _::.:--::- -'t:;- " - .. --: _ '-t: _=

FrìfÌ.ì--UCSA - ;'.r-. :.-::=-l;: l: :'- -" 1: ll
terTnos con-it3rÌes Õ.1 J.t'..:: -.- -:.:- i - :: I ,

J
D.4 COMARCA DE

GOI'ÇÁLO DE.SOt S.{ -{}í-LRLL, Ofendido nos supra referenciados autos,

vem. nos tennos dos artigos 71' e seguintes do
CodEo oe Frocesso Penal ,

:eduzir PEDIDO DE IïDE.\^-IZ-1Ç.1O CIVTL

Ií. RCOS TEXEIRA D.4 FOr'TE.4R4G.ÃO CORREU
P

ANTONÚO PEDRO DE ÁNDRADE DORES, Arguidos doutamente
acusados nos presentes autos. e aí melhor e suficientemente identificados,

2" - O ^{rguido e e-rr3. D:=.:t;.;. 1.1--:,. .*-:€lc tr:rrreiâ tèz constar do aludido d.ocumento,
acusações grar.'issimas conirs -' t-r;:::-; - : - :: Den:anciante. Gonçalo Amaral, Cordenador da
Policia Judiciária descreven.i,l a,e:ai,rs et:---oCios de tortura: alegadamente levados a cabo por
inspectores da Polícia Judiciár; :;'u.ili.:, i., rnrert-rgatório da Leonor Cipriano, que bem sabe, o
Arguido e ora Demandado. serem icli--ic's. e altamente lesivos da honra e consideração do ora
Demandante.

Desde logo, se drá que ntuito se estraúa que sabendo tantos porrnenores sobre a alegada
conduta dos inspectores da Pohcia Judiciári4 não saiba o nome de todos os inspectores
alegadamente envoividos na mesma.... apenas fazendo expressa referencia ao ora Demandante, que à
data exercia funções de coordenador do DIC de Portimão, conforÍne consta do douto relatório.

3o - Sabendo o Arguido e ora Demandado que o "relatório" por si elaborado, continha
acusações graves, levantando suspeições várias, e que afectaria de forma irremediável a honra e

FARO



consideração do Ofendido, que é uma pessoa bem vista e tida em muita co
aqueles quanto o conhecem, para alem de, na altura, ser uma pessoa mediática, designadamente,
devido ao conhecido "caso joana", e, não obstante o ora Demandado, saber serem falsas as
imputações por si elaboras sobre a conduta dos inspectores da Polícia Judiciaria, não se absteve de
identificar o ora Ofendido e Demandante, no douto "relatório", imputando-lhe todas as falsidades
que teve por convenientes e que descreveu, e sobejamente coúecidas pelo público em geral, com
perfeita consciência, quer da falsidade, quer dos efeitos na lronra e consideração do ora Demandante.

t - O Alguido e ora Demandado Marcos Aragão Coneia, agiu do modo supra descrito,
consciente que as imputações que fizera no seu "relatório" eram falsas, consciente que não tinha
provas que as mesmas se tivessenr, alguma. vez, verificado. Ainda asslrÍì, quis, com dolo directo e

necessário, tomá-las púbticas, designadamente, socorrendo-se, para o efeito, da Associação contra a
Exclusão pelo Desenvolvimento (ACED), cujo presidente da mesma é o Co-Arguido e Demandado
António Andrade Dores, também este reprovavelmente responsável, identificando unicamente o
Ofendido e ora Demandante

5" - Não obstante o Arguido e ora Demandado Marcos Aragão Correia saber, que o que
descreveu no seu 'lelatório sobre a tortura de Leonor Cipriano perpetrada pela Polícia Judiciaria
Portuguesa" não correspondia minirnamente à verdade, não se absteve de o enviar com vista à sua
publicação na internet, designadamente no site da autodenominada Associação contra a Exclusão
pelo Desenvolvimento (ACED), socoÍïendo-se, para o efeito do Co-Arguido Antonio Pedro de
Andrade Dores, güe, igualmente, sabia da falsidade das imputações constantes do "relatório". e que.
ainda assirn, não se absteve de o tornar público atraves do site da Associação. desrgn:Car.3:'--

6t - Acresce que. 30 iilnso j,r 3r.;31 :,-:.:- -- :-, --- -'- :,-= - I -

ìi'íarcos ^\ragào Cc'r:;i:. : :,j; :':'s:r:..= -;{t:-,=t l:-l--:-:c.*:-,ctt:. :i t:jc-lr:.: --:-;-* :'-*--:
de tortura usadas pelos inspectores da Policia Judiciánã cr-ìfiÌr-â a Lecnc,: C;n.:,:. : -r,: ïE:n"i
mencionar o nome do Ofendido e ora Demandante, sugere o,A.rguido. ora Demanca,jtr. qü.'-Ì-iir\:
equipa de dois inspectores de Lisboa, em reunião privada som ela (directora do EPR de Odemira) no
estabelecimento prisional, terem tentado negociar um repartição de culpas entre a PJ e o mesmo
estabelecimento prisional em relação às agressões de Leonor. Como pessoa integra, a Dr.u Ana
Calado obviamente recusou compactuar sobre aigo de que o seu estabelecimento não tiúa qualquer
responsabilidade", tratando-se de suspeições gravissimas, designadamente sobre a actuação da PJ, o
qual, o único inspector identi-ficado e visado no "relatório" foi, precisamente, o Ofendido e ora
Demandante, desde há muito, perseguido pelo Arguido Aragão.

7" - Bem sabia, o Arguido e ora Demandado Marcos Aragão Correiq que o teor do supra
referido documento era lesivo da honra e consideração do Ofendido e ora Demandante,
configurando um ataque público, directamente direccionado ao Ofendido, pretendendo com o
mesmo difamar a honra e consideração do Ofendido, assim como denegrir a sua imagem e
reputação, designadamente, profissional.

8: - O Arguido e ora Demandado Antonio Pedro de Andrade Dores, ainda que com
consciência da falsidade das acusações perpectuadas pelo Arguido Marcos Aragão Correia, no supra
identificado documento, não se absteve de o tornar público, através da sua Associação,
designadamente, publicando-o no site da mesma, acessivel a todos os cibernautas, conseguindo,
desde rnodo, os Arguidos e ora Demandados, os seus objectivos, denegrir a imagem e reputação
profissional do Ofendido e ora Demandante, levantando a suspeição de que seria um profissional
menos correcto...
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António Anc:.:. '.:is. tomou coúecimento do escrito em causa e, embora bem sabendo que o
seu teor otèl; ' : r',- rra e consideração pessoal e profissional do Demandante, despudoradamente,
divulgou-o i':: - ::\:*i entidades, remete-o para diversos orgãos de comunicação social e agências
noticiosas- -=rrl :.:. :-rclicado em diversos jornais, designadamente no "Expresso" e no "Diário de
Notícias" = 'É --ì: : :.-..'*Ìqado em diversos sítios da Internet, designadamente na página da própria
associacà -

Ir'" - :--.-..1 l.Í.:;.'s -{ragão, ora Demandado. que vem perseguindo e ofendendo o ora
Dema:::- . 'i--':: :=::::.: ntlção de que o documento em causa iria afectar, de forma grave, a
honr:': : -:.'-'-:*:-i. -. :. Demandante, quer pessoal. quer profusionalmente, o mesmo sucedendo
coni'. *i. -.'- " :j---t::. ]::i:andado. António Dores. que o dirulgou nos termos que se coúecem.

-:1'--'- - :' Demandante. tem r.indeì â S€r perseguido. especialmente, pelo Arguido
--,:- l.--: ,."3:l de outras. já chegou ao pr)nto de ir perturbar a festa de aniversário
::*i,I- : --:3. J0rlsequentemente. gre\ 3 OenUrbae ãO.

I2' - tlr i-r;31,;';- : ;ua'iro destacado da Pc-rlicia Judiciária- com especial exposição. o que
.13-,31; :ai -n-:-;'- - i .-:- -:: - s i, ::.:^;: :; ::;:":,.iaJ- DLìr que r-êm doutamente acusados.
;rìIl-iÌi:u:ti.l-s .1.J.,-'t;s :- -:i:t 3:'r ;-a ..e:] i,r,-t--alrnie acu_rados.

13" - Os \rguic.'s i.tbeci s€r ial..rs os iacrr.s ierados a publìcação em causa que tbi. ainda-
remetida para variados or*Qãos de inibrmação e de comunicação social. nos terïnos conhecidos por
todos, o que. para além de terem que ser condenados na pena respectiva, os constitui na obriguçao
de indemnizar.

ry - Foi grande o danc causado na honra e consideração do ora Demandante. e profunda a
tristeza e anqusti:l drecta e necessáriamente ca,,Lsai3- rl J 13 mo:ii,,-,'-l n,tiies üe i.-<.-rnjas.

::*i : - '-i a.: ::;:ti.

: :.:;i.J3gg j.-ì 
QLI€

!-6",-Oiàn..aiiui:.-*-::-,:.:t..:,:_:,.j-;:,--J,::..:,:l;aesociai ,Cos.{rguidOs,Ofa
Demandados- pelo que. i:.i^: rt"- -;-i . -:*l-.:-- -.'-.. -'3 i'..:. ,, jai.rr não patrimonial. directa e
necessariamente causado. em € 3.ttflfi" .::. :.1., l-:,i . J.lc. tt-,1ì,iariamente. dos Arguidos ora se
reclama.

ry - Os Arguidos e ora Demandados alr:irÌ de rbrma lir-re. voluntiíria e consciente, com a
conseguida intenção de ofenderem a honra e con_sideração pessoal e profissional do Demandante,
enquanto agente da autoridade. bem sabe ndo que a.'{ suas condutas eram proibidas e punidas por lei.

Termos em que,

devem os Arguidos ser julgados em processo comum-singular, e
condenados nos termos da Lei, bem como, solidariamente, condenados a pagar ao Ofendido e ora
Demandante a indemnização de € 3.00A (Três Mil Euros), pelos danos não patrimoniais directa e
necessariamente sofridos em consequência directa e necessaria da conduta criminosa desenvolvida
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deliberada, liwe e conscientemente pelos Arguidos, por que estão doutamente acusados, acrescida

das custas e condigna procuradoria, tudo com todas as demais legais consequências, procedendo, na

íntegra, o presente pedido, devendo quqlquer eventval suspensãa de ,exec\ção de peno ser

condi.cioryada aQ pagamento da indemnização na prazo que vier q ser fi.xado.

INDICA COMO TESTEMANHAS:

VITOR MANUEL TAVARES DB ALMEIDA, Inspector-Chefe da Polícia Judiciëtria,

com domicílio profissional na Polícia Judiciária de Portimão, Rua Pé da Cntz, 8500

Portimão;

MIGUEL GUEDES DE CARVALHO, Inspector-Chefe da Polícia Judiciâria, corn

domicílio profissional na Potrícia Judiciária de Faro, Rua do Município, 15,8000 Faro:

VITOR RODRIGUES, Inspector da Folícia Judiciaria, com domicílio profissional na

Polícia Judiciaria de Faro, Rua do Município, 15, 8000 Faro:

PAULO LIJ7,, Inspector da Polícia Judiciária" com domicílio profissional na Polícia
Judiciária de Faro, Rua do Município, 15,8000 Faro:

ALEXANDRA SOFIA DE SOUSA MANJUA LEAL. residente na Av.u Afonso
Henriques. Bloco E - AQ, 8500 Portímão:

ILÍDIO POUCOCHIÌYHO. com domícilio profissional no Canório \orarial Dr.
Augusto Portela- Av.u D. Afonso Henriques, Edificio "A Fábrica', 8500 Portimão.

VALOR: € 3.CI09 (Três Mil Euros)

r
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,f U NfA.: Duplicado s Legais


