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Reg. c/ AR 
 
V. ref. 64/2012 – Lº E 
        
 
 
 
 
 
 
 
Exmº senhor, 
 

1- Fui informado pelo vosso gabinete em missiva que me foi endereçada a 8 de Junho de 
2012 de que os Juízos Criminais de Lisboa “haviam assumido que inexistia qualquer 
fundamento para censura da conduta dos magistrados do Ministério Público no 
processo15412/03.OTDLSB”. 

 
2- Mais, “informaram-me de que inexistiam elementos nos autos que justificassem e 

sustentassem a necessidade de uma revisão de sentença por parte do Ministério 
Público”. 

 
3- Ora eu venho aqui e agora provar de forma cabal que isso é falso, apresentando 

provas disso mesmo! 
 

4- Efetivamente, face ao parecer Técnico- Científico solicitado ao Instituto de Medicina 
Legal pelo Procurador do MP no âmbito daquele processo, exigia-se a recolha de 
informações deveras pertinentes para que se provasse a conduta criminosa tida e 
continuamente mantida pelo visado (Dr Fernando de Noronha Andrade), naquele 
processo o qual conduziu a mãe da minha filha à morte (cópia deste parecer em anexo). 

 
5- De facto, cabia ao MP diligenciar para fazer prova dos crimes no âmbito daquela 

acusação de Crime-Público, tal não aconteceu e a realidade é que o Ministério Público 
violou de forma grosseira o seu dever de prossecução no âmbito daquele processo, o 
que ajudou a que um criminoso tenha sido absolvido. 

 
6- Se o MP tivesse feito o trabalho a que estava obrigado, teria diligenciado por forma a ter 

apurado se, tal como alertou o Professor Dr Carlos Oliveira no seu Parecer Técnico- 
Científico do IML, a vítima, Maria da Conceição de Oliveira Maia tinha antecedentes de 
cancro familiares, o que tornava obrigatórios os respetivos exames preliminares e 
preparativos que deveriam ter precedido a intervenção cirúrgica que ocorreu, ora naquele 
contexto, o MP nada fez para apurar se os antecedentes familiares de cancro existiam e 
esse foi de facto o caso, pelo que, imperativamente o então visado, devia ter prescrito os 
pertinentes exames preliminares, os quais aquele olvidou mandar fazer, o que terá 
despoletado a disseminação do cancro que culminou na morte daquela jovem mãe, isto, 
apesar de aquele clínico ter sido alertado para o risco e para existência de tais 
precedentes familiares. 
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7- Não tendo o MP cumprido com as diligências para as quais estava obrigado, aquele não 
requereu tão pouco as pertinentes informações junto das entidades hospitalares nas 
quais a vítima foi intervencionada, fazendo assim com que preponderantes elementos de 
prova não tenham sido reunidos, ora essa prova existe conforme se atesta em relatório 
do IPO de Lisboa, no qual se atestam os respetivos antecedentes. 

 
8- Desde o início do processo de Crime-Público, sempre constou no mesmo, assim como 

no processo disciplinar na Ordem dos Médicos, um relatório no qual explicitamente o 
Hospital CUF Descobertas atestou que naquele estabelecimento, na intervenção ocorrida 
em regime ambulatório no ano de 2002, o médico visado havia excisado “pequenos 
tumores benignos”, facto que não foi devidamente interpretado pelo MP, muito menos 
pela Ordem dos Médicos a qual deliberadamente se escusa a apurar comportamentos 
faltosos dos seus associados, em claras violações das boas práticas, muito menos 
responsabilizá-los pelos mesmos, refugiando-se a OM no criminoso Artº 3 do seu 
Estatuto Disciplinar, esperando aquela Ordem simplesmente que o sistema judicial falhe 
nos seus propósitos de provar a culpa de um clínico, nomeadamente, instigando aquela, 
tanto quanto possível á dubiedade, nunca ao cabal apuramento dos factos, não 
requerendo aquela, diligências, nomeadamente através dos pareceres dos seus 
Colégios de Especialidade, bem pelo contrário, aqueles são utilizados para subtilmente 
instalar a dubiedade nestes casos (cópia deste parecer em anexo).                              

 
9- Bem pelo contrário, a Ordem dos Médicos evita o esclarecimento objetivo para que se 

possa aplicar a máxima “in dúbio…pro reo”, e para que em seguida a OM possa fazer 
Acórdãos de Arquivamento culminando as más práticas médicas num total protecionismo 
e desresponsabilização das mesmas por aquele Órgão, demostrando o total desrespeito 
pelas vítimas de tais práticas, assim como pelos representantes e/ou familiares das 
mesmas. 

 
10-  Facto é, que o visado sempre negou qualquer extração de corpos estranhos no 

âmbito daquela intervenção, provando-se agora através da minha disponibilização 
de cópia daquele processo clínico que aquele criminoso que foi absolvido se 
limitou a omitir e esconder o que havia feito. Conforme poderá vossa excelência 
constatar através da consulta da documentação em anexo (composto por extrato 
de quatro folhas, assim como a posterior declaração do estabelecimento 
hospitalar, no qual se atesta que não consta do processo pedido de testes 
anatomo-patológicos por parte do visado). Na documentação escrita pela mão do 
criminoso, está atestado o que aquele se propunha executar cirurgicamente 
através daquela intervenção e o que aquele efetivamente fez. Mais, o visado 
falseou resultados apelidando de benigno o que extraiu dado que os pertinentes 
exames não foram tão pouco pedidos, tendo adulterado a documentação. 
Igualmente grave é o facto de se ter desfeito do tecido extraído sem o mandar 
analisar o que configura outro crime público. Quererá vossa excelência ou o 
Ministério Público questionar o que atesto?! Inexistiam elementos que justifiquem 
e sustentassem a necessidade de uma revisão de sentença por parte do Ministério 
Público?! Exijo respostas cabais e objetivas, porque as mereço, assim como a 
minha filha que perdeu a mãe, assim como em consideração pela falecida!! 

 
11- …Isto para além de aquele ter incorrido em crime por não ter prestado o consentimento 

informado, muito menos esclarecido da intervenção que se propunha fazer, como fez, e 
ao qual estava obrigado, como aliás qualquer clínico naquelas circunstâncias, bastando 
para aferir tal facto e por exclusão de partes, a inequívoca noção daquele clínico de que 
tais práticas não comportavam risco para a vida da sua paciente o que não podia ser 
mais falso. Tendo sido o visado, o próprio a preencher o questionário do consentimento 
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que aquele deu à vítima para assinar, tendo aquele manipulado e falseado os factos 
declarados no documento, conforme atestado na cópia da documentação que aqui se 
junta. 

 
12- Tudo isto se passa sob passividade do Estado Português, mais concretamente de quem 

gere a justiça, assim como o Tribunal Constitucional, o qual permite à OM auto regular-se 
colocando em prática regulamentos que privam os cidadãos de ver a responsabilização 
disciplinar acontecer. Vós nada fazeis para combater e acabar com A Ordem dos 
Médicos tal como a conhecemos enquanto Órgão com grandes responsabilidades, não 
passando aquela de uma máfia institucionalizada, a qual nesta vertente, nada mais é que 
uma associação criminosa, a qual trafica influências e munida de “ferramentas” como a 
exemplo supra indicado, o Artº 3º do seu ED e os seus Colégios de Especialidade, 
protege de forma criminosa os seus associados de comportamentos que configuram, 
nomeadamente, crimes-públicos. 

  
13- A vós, na qualidade de Procurador–Geral da República, cabe-vos denunciar as lacunas e 

vazios na legislação por forma a que o estado de direito seja assegurado e não 
manietado. Revestido de responsabilidade nesta matéria tendes responsabilidades neste 
processo e isso mesmo, faço intenção de denunciar em sede própria, mais 
concretamente, em Tribunal Europeu, denunciando a passividade do Estado Português, 
o qual pactua com esta corrupção, de forma ativa e/ou passiva. 

 
14- Aliás, tal como vós, também o DIAP foi notificado por carta registada da denúncia que 

também a vós vos dirigi como bem podereis constatar, não se tendo aquela entidade 
pronunciado sobre a mesma, antes se escusou a responder e a assumir o seu papel de 
entidade legitimada para o combate ao crime, tendo aquele Órgão simplesmente 
abafado tal denúncia, não se tendo dignado a pronunciar-se, tendo antes “atirado” com a 
denúncia para o Processo–Crime arquivado sob o pretexto de aquela, a ele ter feito 
alusão. Uma desculpa absurda, não se tendo tão pouco dignado a responder-me 
enquanto denunciante, não se tendo pronunciado quanto ao teor da denúncia, assim 
como à posição por si assumida. Pior, quando confrontada sobre a sua conduta, fez se 
desentendida, demarcando-se das suas responsabilidades. Absolutamente escandaloso! 

 
15- Relativamente a tais excisões e ao contrário do que prova a cópia do Processo Clínico 

daquela unidade de saúde, conforme atestado em anexo, deu-se como provado, 
nomeadamente com base no testemunho do réu, imagine-se o escândalo, que nada foi 
retirado do corpo de Maria da Conceição de Oliveira Maia. 

 
16- Mais, tendo o Ministério Público descurado o seu mais básico dever de se munir de 

provas no âmbito daquele processo, aquele não se municiou dos mais básicos 
elementos nem diligenciou para tal, nomeadamente requerendo cópias dos processos 
clínicos dos hospitais nos quais a vítima havia sido intervencionada cirurgicamente. 

 
17-  Na sequência dos excertos do que esse Órgão me declarou e que devidamente destaco 

no início desta missiva, agradeço que esse gabinete me fundamente a razão pela qual 
não contestou o Ministério Público a decisão do tribunal, na qual foi absolvido um 
criminoso, como se eu fosse muito burro, se fizer o favor !! Na realidade agradeço que 
me transcreva a justificação do Ministério Público pois que aquele Órgão, também ele se 
dá ao luxo de se fazer de desentendido violando grosseiramente os direitos que me 
assistem enquanto cidadão. 

 
    Sem mais, aguardo deferimento de acordo e dentro do prazo definidos na lei vigente. 
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Nota: 
A receção deste documento em regime de protocolo atesta a receção em anexo dos documentos 
aludidos no mesmo, conforme descriminado. 

 
 
 
 
 


