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DEPARTAMENTO CENTRAL DE INVESTIGAÇÃO E ACÇÃO PENAL 

Proc. nº 25/07. 5 TELSB 

 

 

 

Exma. Senhora 

Dra. Cândida Almeida 

M.D. Procuradora –Geral Adjunta 

Directora do Departamento Central 

de Investigação e Acção Penal 

Rua Alexandre Herculano, 60 

1250 – 012 Lisboa 

 

 

ALEXANDRE LAFAYETTE, advogado, titular da Cédula profissional nº 6511 L, emitida 

pela Ordem dos Advogados, cidadão português, com domicílio profissional no local 

indicado no pé da presente página. 

 

Vem, em conformidade com o art.º 279º nº 1 do CPP, 

requerer a reabertura do inquérito supra indicado, por haver 

novos elementos de prova que invalidam os fundamentos 

invocados pelo M.P. no despacho de arquivamento, o que 

permitiu que o cidadão José Sócrates Carvalho Pinto de 

Sousa continuasse a arrogar ser titular da licenciatura em 

Engenharia Civil. 

 

Vejamos: 
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1º 

Compulsados os autos, quando estes foram entregues, provisoriamente, à 1ª VARA 

CRIMINAL DE LISBOA, que procede, no Tribunal de Monsanto, ao julgamento de vários 

arguidos no âmbito do Procº nº 140/06. 2 J FLSB -01, processo no qual o signatário e 

ora requerente é advogado de um dos arguidos: o Exmo. Professor Doutor Rui 

Alexandre de Almeida Dias dos Santos Verde, que foi Vice – Reitor da Universidade 

Independente – UNI – verificámos, com alguma estranheza (não muita porque, nos 

tempos hodiernos, e no torrão que restou após a “exemplaríssima descolonização”, só 

os distraídos ou ignorantes é que se surpreendem com o desfecho de alguns casos) que 

havia, à partida, matéria que impunha a inquirição do então Primeiro – Ministro José 

Sócrates, para que este cidadão contribuísse, com o seu depoimento, para a descoberta 

da verdade, única forma de, em consciência e em conformidade com o Direito se lavrar 

despacho de arquivamento ou de acusação. 

 

2º 

Assim, e desde logo, foi omitida, no nosso modesto entender, uma diligência 

fundamental para que fosse prosseguido o ideal da justiça. 

 

3º 

Uma vez mais (e não será, certamente, a última) o princípio da igualdade de 

tratamentos face à lei que nos rege foi massacrando por razões que a razão 

desconhece, mas que o cidadão compatriota de Rafael Bordalo Pinheiro suspeita. 

 

4º 

Compulsando os autos, a fls. 113 a 116 consta o depoimento da testemunha DRA. 

MARIA HELENA RODRIGUES SANTOS, datado de 18.5.2007, que foi Chefe de Divisão 

da Direcção – Geral do Ensino Superior e que referiu que o Prof. Doutor Luís Arouca 
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não constava, dos registos do Ministério, como professor da disciplina de Inglês 

Técnico. 

 

5º 

Referiu outrossim a identificada testemunha, no mesmo depoimento, que competia ao 

Conselho Científico apreciar e atribuir as equivalências; e que o Prof. Luís Arouca não 

podia ter decidido da atribuição das equivalências aos alunos do curso de engenharia 

civil. 

 

6º 

Aduziu, ainda, a mesma testemunha que à data em que o “engenheiro relativo” 

solicitou a sua inscrição na UNI para concluir a licenciatura em Engenharia Civil, o 

Reitor da UNI e Presidente do Conselho Científico era o Professor Doutor Ernesto Jorge 

Costa, Catedrático da Universidade de Coimbra, “ a quem competia em última análise 

apreciar os referidos pedidos de equivalência”. 

 

7º 

A fls. 136 e ss, em declarações prestadas para os presentes autos em 27 de Maio de 

2007, o Prof. Luis Arouca diz, nomeadamente, o seguinte : “ O Prof. Morais falou com o 

declarante e marcaram uma reunião com todos, ou quase todos, os membros do 

departamento de engenharia, para atribuição das equivalências”, e que, em resultado 

dessa pseudo-reunião ( a expressão é nossa) o então requerente José Sócrates deveria 

fazer quatro cadeiras!. 

 

8º 

Acrescentou este Professor que o Projecto Final versaria sobre “Planeamento Regional e 

Defesa do Ambiente”, e que o mesmo teria sido apresentado pelo então aluno José 

Sócrates – cfr. fls. 144 – 
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9º 

Sucede, porém, que o tal trabalho intitulado de “ Planeamento Regional e Defesa do 

Ambiente” não consta do processo, nem do dossier do aluno cujo original se junta ao 

presente requerimento- - doc. 1 -. 

 

10º 

Tão pouco foi encontrado nos arquivos da UNI quaisquer trabalhos produzidos pelo 

então aluno José Sócrates, quer o tal “Projecto Final” quer qualquer prova escrita, à 

excepção do Inglês Técnico. 

 

11º 

A única “coisa” que existe no dossier do aluno é a falada prova de Inglês, constituída 

por três folhas amarelecidas e dactilografadas, datada de 22 de Agosto de 1996, 

assinada com tinta azul por “José Sócrates” e que foi “corrigida” (e mal, segundo um 

professor de linguística nos elucidou) pelo Prof. Luís Arouca a lápis, tendo este 

rubricado o texto no canto superior direito da primeira folha, onde, também a lápis, 

apôs a data de 96.08.26, e inscrito, dentro de um círculo, a nota de 15 (quinze 

valores). 

 

12º 

A prova, porém, foi feita em parte incerta, e não na UNI, porquanto foi enviada para o 

“Reitor da Universidade Independente” num envelope manuscrito por José Sócrates que 

no mesmo inscreve ”P.M.P” e junta um cartão de visita, com o selo branco da 

República, com os seguintes dizeres impressos: 

 

José Sócrates 

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DO MINISTRO DO AMBIENTE 
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O ADJUNTO está traçado. 

Mas, manuscreveu, com caneta de tinta azul o seguinte: 

 

“ O  (nome) 

(cargo) 

envia-lhe, como combinado, o texto da cadeira de Inglês Técnico. 

Receba a amizade do seu 

José Sócrates” 

 

Tratam-se, como se disse supra, de documentos originais que foram religiosamente 

guardados para que não se “evaporassem”, como, infelizmente, tem acontecido, por 

demasiadas vezes, nos últimos anos (v.g. a pasta do malogrado e saudoso Eng.º 

Adelino Amaro da Costa, após o incidente criminoso de Camarate; a cabeça do antigo 

colaborador do Senhor Saleiro que foi Governador de Beja – essa estava no IML, - e 

outros objectos que seria fastidioso enumerar). 

 

13º 

A fls. 170 consta um ofício da Câmara Municipal da Covilhã, datado de 21 de Maio de 

2007, que foi enviado para o DCIAP, onde se lavrou, designadamente, o seguinte: 

 

“ O Senhor José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa enviou para a Câmara Municipal da 

Covilhã um requerimento, datado de 19.9.2000 (cópia certificada), acompanhado de 

um certificado de licenciatura em Engenharia Civil (cópia certificada)”. 

 

14º 

A fls. 172 consta o certificado assinado pelo Prof. Luís Arouca onde se inscreveu que o 

referido José Sócrates concluíu a licenciatura em 8.8.96 !!!! 
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15º 

Como vimos supra, e consta do processo original que se junta, a prova de Inglês 

Técnico, foi corrigida pelo Prof. Luís Arouca em 26 de Agosto de 1996. 

 

16º 

Em 8.8. 96 o actual emigrante José Sócrates concluíu, apenas, quatro disciplinas !? 

 

17º 

Além disso, e como consta a fls. 153 e ss, no depoimento prestado pelo Prof. Doutor 

Eurico Calado, este afirmou que era o titular e regente da disciplina de Inglês Técnico e 

que nunca viu José Sócrates na UNI! 

 

18º 

Depoimento que corrobora o prestado pela Dra. Maria Helena Rodrigues Santos, da 

D.G. do Ensino Superior – cfr. artº 4º supra – na parte em que esta refere que o Prof. 

Arouca não constava nos registos do Ministério como professor de disciplina de Inglês 

Técnico na UNI. 

 

19º 

Sublinhe-se, ainda, que na investigação já levada a cabo pelo DCIAP se apurou que no 

sistema informático da UNI – o programa SISCOLAR – não constava o nome de José 

Sócrates como aluno e, muito menos, que no ano escolar de 1995/1996 o mesmo 

tivesse concluído a licenciatura em Engenharia Civil, o que apenas aconteceu a duas 

pessoas aí identificadas. 
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20º 

Convenhamos, Ilustre Magistrada do M.P., que face aos documentos encontrados e os 

que não existem, bem como à investigação realizada, só por “artes mágicas” é que José 

Sócrates pode ser considerado titular da licenciatura em Engenharia Civil. 

 

21º 

Embora tenha visto a luz do dia em  território, que foi português, situado a Sul do 

Equador, nenhum “ quimbanda” (feiticeiro) conferiria a esse sujeito o título de 

engenheiro civil. 

 

Os factos novos 

 

22º 

Só agora é que V. Excia., Senhora Directora, passa a dispor do dossier original do 

“aluno” José Sócrates – doc. 1 -. 

 

23º 

Compulsando esse paupérrimo dossier resulta, com inusitada clareza, que o sujeito que 

nos “governou” não realizou as cadeiras plasmadas no famigerado certificado de 

habilitações literárias, salvo o Inglês Técnico, que foi realizado em parte incerta (isto é, 

fora da Faculdade) não havendo quaisquer garantias que o sujeito seja o autor dessa 

“obra de arte”. 

 

24º 

“Obra de arte” que foi entregue por “P.M.P” ao Reitor Luís Arouca que, em 26.8.1996, a 

corrigiu, apesar de não ser o titular da cadeira (o titular da cadeira era o Prof. 

Engenheiro Eurico Calado). 
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25º 

Temos, ainda, quatro cadeiras que constam, cada uma, de uma pauta de alunos, onde 

só lá está identificado o referido José Sócrates, e todas elas datadas de 8.8.1996 e 

assinadas por António José Morais. 

 

26º 

Este professor, que é magnânimo a dar notas, já havia sido professor no ISEL, onde o 

José Sócrates foi aluno até 31 de Julho de 1979. 

 

27º 

O mesmo professor foi funcionário de um departamento do Estado subordinado ao 

então Governante José Sócrates (MINISTÉRIO DO AMBIENTE). 

 

28º 

Trata-se, por tu, com a criatura e outrossim com o Prof. Luís Arouca. 

 

29º 

Da análise das escutas transcritas no Correio da Manhã – nos matutinos de 25 de 

Fevereiro a 3 de Março, resulta cristalinamente que o actual emigrante e estudante de 

Ciências Políticas em Paris não fez a licenciatura. – doc. 2 - 

 

30º 

O candidato a Maquiavel dá-se, aliás, ao luxo de corrigir os comunicados que o Reitor 

Luís Arouca pretendia entregar à imprensa e, outrossim, de o impedir contactar a 

Procuradoria – Geral da República. 
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31º 

As gravações encontram-se juntas ao Proc.º nº 140/06. 2 JFLSB – da 1ª Vara Criminal 

de Lisboa, cujo julgamento decorre no Tribunal de Monsanto. 

 

32º 

A suportar as pautas das notas das quatro disciplinas não há um único documento, 

designadamente, o enunciado das provas e a prova que deveria ter sido feita pelo 

aluno. 

 

33º 

Não consta também do processo do aluno a dissertação de licenciatura que nos termos 

da Portaria, nº 496/95, de 24 de Maio de 1995, que aprova o plano curricular da 

Licenciatura em Engenharia Civil – especialização nos ramos de Estruturas, Transporte 

e Urbanismo é obrigatória – cfr. o doc. constante do processo do aluno. 

 

34º 

Em 18.7. 1996 o aluno José Sócrates requereu o certificado de habilitações, a Carta de 

Curso e o Diploma, respeitante à licenciatura em engenharia civil – cfr. dossier do 

aluno. – 

 

35º 

Porém, só em 8.8.96 foram lançadas notas em quatro disciplinas pelo Professor António 

Morais (a UNI estava encerrada para férias), o “aluno” José Sócrates só fez o texto de 

Inglês Técnico em 22 de Agosto de 1996, que foi corrigido pelo Prof. Arouca em 28 de 

Agosto de 1996. 
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36º 

Contudo, o Prof. Arouca emitiu o certificado de licenciatura em 8 de Agosto de 1996 – 

Fls. 172 deste inquérito. 

 

37º 

Está, pois, “claramente visto”, como diria Camões, que a trapalhada visou favorecer o 

actual aluno de Ciência Política em Paris, sendo estulto afirmar que o mesmo é 

engenheiro civil. 

 

38º 

É, pois, titular de um documento falso que, conscientemente, usou para enganar a 

Câmara Municipal da Covilhã e os Portugueses. 

 

39º 

Aliás, contrariamente ao inscrito no doc. da UNI, datado de 12 de Setembro de 1995, 

assinado por Luís Arouca, não houve qualquer deliberação da “Comissão Científica da 

Faculdade de Tecnologias” para definir quais as disciplinas necessárias para concluir a 

licenciatura em Engenharia Civil.- cfr. o dossier do “aluno” – 

 

40º 

O Senhor Prof. Carvalho Rodrigues que, ao tempo, era o Director da Faculdade de 

Tecnologias da UNI, afirmou, na sessão de julgamento, que fazia parte do Conselho 

Cientifico do departamento de engenharia e quando confrontado, na audiência de 

julgamento cuja sessão aconteceu em Dezembro 2011, com fotocópias do processo 

desabafou que aquilo era uma aldrabice e que ele teria de ter intervenção nas 

“equivalências” não sendo válidas as constantes do processo, submetidas a um pseudo 

“ Conselho Pedagógico”, já que é ao Cientifico que cabe proceder às equivalências.- 

Junta-se CD da audiência de julgamento de 21.12.2011, 59º Sessão - 
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41º 

Acrescentou, outrossim, que nunca viu o cidadão José Sócrates, na UNI. 

 

42º 

Note-se, aliás, que ninguém consegue indicar um aluno que tivesse sido Colega de José 

Sócrates na UNI. 

 

43º 

E se os indicarem mentem. 

 

44º 

Porque a Licenciatura do actual aluno de Ciência Política em Paris constitui, pura e 

simplesmente, uma falácia, fruto do favorecimento pessoal de várias pessoas 

conluiadas com o primeiro-ministro de triste memória. 

 

45º 

Impõe-se, por isso, que o M.P. solicite, junto do Tribunal Administrativo de Castelo 

Branco, a nulidade do Certificado de Habilitações entregue na Câmara da Covilhã, e que 

esta abra processo disciplinar contra o seu funcionário que entregou um documento 

falso para, eventualmente, transitar para a carreira técnica superior, prejudicando os 

seus Colegas da carreira técnica; enganando o Município da Covilhã; e potenciando o 

risco de aprovar projectos de engenharia, sem estar habilitado para o efeito. 

 

47º 

Provavelmente o candidato a cientista político dar-se-ia muito bem no Zimbabué! 

 

48º 
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Com algum esforço seria, aí, Catedrático em Engenharia Civil. 

 

Nestes termos, e com o douto suprimento de V. 

Excia., Senhora Directora, roga-se a reabertura do 

processo de inquérito por haver indícios mais do 

que suficientes, com as novas provas agora 

carreadas para o processo, que o cidadão José 

Sócrates Carvalho Pinto de Sousa obteve, 

fraudulentamente, um certificado de habilitações da 

licenciatura em Engenharia Civil, da então 

Faculdade de Tecnologia da UNI, fraude em que 

comparticipou o Prof. Luís Arouca e o Prof. António 

Morais, 

Foram, por isso, praticados os crimes de 

falsificação; favorecimento pessoal e burla. 

Roga-se, por isso, a realização das diligências 

indicadas infra. 

E, ainda, que seja facultado ao MP junto do 

Tribunal Administrativo do Círculo de Castelo 

Branco os documentos que lhe permitem requerer a 

nulidade do Certificado de Habilitações Literárias 

que José Sócrates Pinto de Sousa entregou na C.M. 

da Covilhã. 

 

DOS MEIOS DE PROVA: 

 

TESTEMUNHAS: 
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- Prof. Doutor ERNESTO COSTA, Professor Catedrático da Universidade de Coimbra 

(Departamento de Engenharia Informática), que foi Reitor da UNI entre 1993 e Julho 

de 1996. 

 

- Prof. Doutor EURICO CALADO, Professor do Instituto Superior Técnico, que foi Vice-

Reitor da UNI entre 1993 e 2000, sendo o Prof. titular da cadeira de Inglês Técnico. 

 

- Prof. Doutor FERNANDO CARVALHO RODRIGUES, Prof. Catedrático do Instituto 

Superior Técnico, actualmente é Consultor Científico da OTAN/NATO, em Bruxelas, e 

que foi Director da Faculdade de Engenharia da UNI de 1995 a 2004, e membro pelo 

Conselho Científico desta Faculdade da UNI, a quem cumpria proceder às equivalências 

dos alunos que pretendiam obter o grau de licenciado. Reside na Av. Broqueville, 274, 

woluwe St. Lambert, 1200 Bruxelas – Bélgica. 

 

- Dr. BRUNO JOSÉ DE ALMEIDA SILVA, que em 1995/1996 era o responsável, na UNI, 

pela Administração Escolar, isto é, abrangendo o pelouro do processamento de 

equivalências. 

 

- Mestre Eng.º JOÃO GUTERRES, professor nas licenciaturas de engenharia, na área 

das Matemáticas (Cálculo Infinitesimal), e que declarou em julgamento, tal como as 

anteriores testemunhas, que nunca viu o cidadão “exilado” José Sócrates Carvalho Pinto 

de Sousa, na UNI, tendo acrescentado que em Agosto de 1996 a Universidade se 

encontrava encerrada. 

 

- Prof. Doutor RUI ALEXANDRE DE ALMEIDA DIAS DOS SANTOS VERDE, que foi Vice-

Reitor da UNI entre 2000 e 2007, sendo um dos fundadores da Universidade e que 

também só viu o cidadão José Sócrates Pinto de Sousa naquele estabelecimento em 



ALEXANDRE LAFAYETTE & ASSOCIADOS 

Sociedade de Advogados – RL 

___________________________________________________ 

 

14 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Ressano Garcia, n.º4 – 2º, 1070-237 Lisboa – Tel. 21 3802010 - 15/ Fax 21382 76 45 

Registo na Ordem dos Advogados n.º56/03 – NIF 506630595 
lafayetteassociados@net.vodafone.pt    

 

reuniões com o Prof. Doutor Luís Arouca e que fez uma conferência no dia 29 de 

Janeiro de 2002 (dia da Universidade). 

Porém, esta testemunha, como as demais, nunca viram o ex- primeiro-ministro a 

frequentar qualquer aula, ou a efectuar qualquer exame e, muito menos, viram a 

dissertação da licenciatura. 

 

Outras diligências de prova que se requerem: 

- Consulta do processo individual do funcionário José Sócrates Pinto de Sousa, na 

Câmara Municipal da Covilhã, onde, certamente, se encontra o certificado de 

licenciatura falso. 

Dever-se-á, outrossim, apurar se esse funcionário requereu a reclassificação da carreira 

técnica, para a carreira técnica superior, invocando a “licenciatura”. 

Verificar, outrossim, se o referido funcionário, quando requereu a licença sem 

vencimento por tempo indeterminado para poder “ir filosofar para Paris” se identificou 

como engenheiro civil. 

 

- Instar a École de Science Politique, na pessoa do seu Director Prof. Robert 

DESCOINGS em Paris, a fim de o mesmo facultar cópia do processo de candidatura do 

aluno José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, onde, mui provavelmente constará o 

falado certificado de licenciatura em engenharia civil. 

 

Prova documental: 

 

Junto: 1 - Proc.º da UNI, do aluno José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, nº  95 389 

(ORIGINAL),  constituído por:  

- Pasta (de cartolina c/ capa e contra capa) 

   

Conteúdo da Pasta: 



ALEXANDRE LAFAYETTE & ASSOCIADOS 

Sociedade de Advogados – RL 

___________________________________________________ 

 

15 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Ressano Garcia, n.º4 – 2º, 1070-237 Lisboa – Tel. 21 3802010 - 15/ Fax 21382 76 45 

Registo na Ordem dos Advogados n.º56/03 – NIF 506630595 
lafayetteassociados@net.vodafone.pt    

 

- Requerimento s/ data dirigido por José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa ao Reitor da 

UNI, informando desejar “terminar os estudos de licenciatura em Engenharia Civil”, 

solicitando, outrossim, um “Plano de Estudos com essa finalidade”. 

Acrescenta, no requerimento, estar habilitado com o “Curso de Bacharelato de 4 anos” 

que tirou “ entre 1975 e 1979 no Instituto Superior de Engenharia Civil de Coimbra” e 

junta relação das cadeiras que fez em 1995 no CESE -  Vias de Comunicação e 

Transportes do ISEL. Ass) “seu José Sócrates” manualmente. 

 

- Fotocópia de um doc. do INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA (fax 

proveniente do nº 351 39723184), c/2 folhas, onde se indica que concluiu o 

Bacharelato em 31.7. 1979, com 12 valores. 

 

- Original selado de um doc. emitido pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 

datado de 8 de Julho de 1996. 

 

- Cópia da carta enviada pela UNI, assinada pelo Prof. Luís Arouca (que não era Reitor) 

para José Sócrates Pinto de Sousa, datada de 12.9. 1995 onde se refere o seguinte: 

 

“… deliberou a Comissão Científica da Faculdade de Tecnologias propor-lhe a frequência 

e conclusão das seguintes disciplinas do Plano de Estudos de Engenharia Civil: 

• Análise de Estruturas 

• Betão Armado e Pré – Esforçado 

• Estruturas Especiais 

• Projecto e Dissertação 

                                     …… 
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- Original do Boletim da Matrícula preenchido e datado de 29.06.93, verificando-se, no 

seu verso, que às cadeiras supra-mencionadas foi acrescentada, com caligrafia distinta, 

a disciplina de INGLÊS TÉCNICO. 

NOTE-SE que o Boletim não está assinado pelo candidato José Sócrates, referindo, no 

rosto, que o mesmo é “DEPUTADO Á ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA” (Original) 

 

- PEDIDO DE EQUIVALÊNCIAS, c/três folhas manuscritas a azul (original) 

 

- Requerimento apresentado e assinado por José Sócrates em 18.7.96 a pedir x “Carta 

de Curso e Diploma” (original manuscrito a azul) 

 

- 5 folhas de pauta 

   

 As quatro primeiras foram preenchidas e assinadas por “ António José Morais”, estão 

todas datadas de 8.8.96, correspondem ao curso: Civil e às disciplinas – 1 – Análise de 

Estruturas, 18 valores; 2 – Estruturas Especiais, 16 valores; 3 – Betão Armado e Pré 

Esforçado, 17 valores; 4 – Projecto, 17 valores. 

A última disciplina é o famigerado Inglês Técnico, que está lançada numa pauta não 

assinada, nem datada, e onde consta a nota de 15 Valores. 

Nas 5 pautas apenas há um aluno: José Sócrates C.P. Sousa !!! (São todos originais) 

 

- Um envelope amarelado, manuscrito a tinta preta por José Sócrates, dirigido ao 

“Exmo. Sr. Reitor da Universidade Independente P.M.P”, onde está colocado um cartão 

de visita com selo da República, que se transcreve: 

 

 

 

“ O José Sócrates 
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Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente envia-lhe, como combinado, o 

texto da cadeira de Inglês Técnico. 

Receba a amizade do seu 

José Sócrates.” 

O sublinhado é texto manuscrito a azul (originais) 

 

- O “trabalho” de Inglês Técnico, referido no cartão de visita, cujo tema é “ Solid 

Waste: The european strategy and the portuguese situation” dactilografado em folhas 

amareladas” (3), datado de 22 de Agosto de 1966, assinado a azul por “José Sócrates”, 

corrigido a lápis em 98.08.26, e rubricado pelo Prof. Luís Arouca que, dentro de um 

circulo, atribui a nota de 15 valores.- 

 

- Uma folha da UNI que plasma o currículo da licenciatura em Engenharia Civil, 

aprovada pela Portaria nº 496/95, de 24 de Maio de 1995. 

Há vários lançamentos de notas a lápis nesse impresso. (original) 

 

- Um fax enviado por José Sócrates ao Prof. Luís Arouca em 19.11.96  

 

- Fotocópia do B.I. de José Sócrates. 

 

E é tudo!!! 

 

2 – Dois CD`S obtidos junto do procº nº 140/06. 2 JFLSB 

3 - Cópias digitalizadas do Correio da Manhã, edições de 25 de Fevereiro a 3 de Março 

de 2012, inclusive, onde estão transcritas as escutas telefónicas obtidas no âmbito do 

processo acabado de referir. 
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Finalmente, impetra-se a inquirição do cidadão José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, 

sugerindo-se que ao mesmo sejam solicitadas cópias dos exames e dos trabalhos ( 

incluindo a dissertação de licenciatura) que diz que realizou na UNI e que indique 

Colegas que, com ele, frequentaram aulas na Universidade. 

 

P.E. D. 

  O cidadão e advogado, 

 

 

 

 

Junta: 4 docs. (os indicados supra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


