
 

 

As minhas primeiras palavras, após o compromisso público 

de aceitação, são para agradecer ao Conselho Superior do 

Ministério Público pela confiança que depositou em mim, ao 

nomear-me para o cargo de Procurador-Geral Distrital de Lisboa.  

Sinto-me muito honrado por me ter sido reconhecida 

capacidade para iniciar um “novo percurso” na minha carreira 

profissional. Prometo que tudo farei para dignificar a função e 

corresponder às expetativas em mim depositadas.  

  

Termina hoje um caminho difícil, de muita responsabilidade 

e empenho, percorrido durante quase 6 anos, em que tive o 

privilégio de integrar uma grande equipa. 

 

Aqui quero deixar uma palavra de sincero agradecimento à 

Dr.ª Joana Marques Vidal pela confiança e pelo desafio que me 

dirigiu, pelo incentivo e atenção que prestou ao DCIAP, com 

disponibilização dos meios possíveis, em época de escassez de 

recursos. 

Agradeço, igualmente, a todos os magistrados do DCIAP, 

oficiais de justiça, órgãos de polícia criminal, ao NAT, 

funcionários administrativos e aos técnicos externos ao DCIAP 



 

que coadjuvaram e deram assessoria ao Ministério Público nos 

inquéritos cujo despacho final foi proferido e nas investigações 

que continuam em curso.  

Foi um trabalho árduo, de muita dedicação, sacrifício e 

coragem de todos, que não posso deixar de realçar no momento 

da minha saída. 

 

Uma palavra de especial e sincero agradecimento à senhora 

Conselheira Procuradora-Geral da República – Dr.ª Lucília Gago – 

pela confiança e menção elogiosa que me dirigiu, no seu 

discurso de posse, bem como ao reconhecimento do trabalho 

desenvolvido no DCIAP. 

 

Quero sublinhar, com especial gratidão e apreço, o facto de 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República ter visitado o 

DCIAP, por duas vezes, para nos apoiar e incentivar, alertando 

para as especiais responsabilidades do Ministério Público, 

enquanto detentor da ação penal, na investigação e luta contra a 

criminalidade económico-financeira, criminalidade grave e 

violenta. Procurámos honrar esse compromisso com os 

cidadãos, com o nosso empenho e seriedade no trabalho 

desenvolvido. 



 

 

Senhora Conselheira Procuradora Procuradora-Geral da 

República 

 

Inicia-se hoje um novo desafio que abraço com o mesmo 

entusiamo, a mesma dedicação e a mesma vontade de convocar 

os esforços e ânimo de todos aqueles que vão trabalhar comigo, 

com o objetivo de contribuirmos para a realização da justiça e 

para prestigiar o Ministério Público.     

 

A desconfiança e a descrença na justiça só pode ser 

minorada com competência técnica, rigor, capacidade e, 

especialmente, isenção, independência e coragem.  

Por isso, conto com todos aqueles que integram a área de 

jurisdição da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa para, no 

cumprimento dos nossos deveres e responsabilidades, 

atingirmos, em confluência de estratégias, os objetivos e planos 

traçados em cada ano judicial. 

 

Nesse contexto, saúdo os senhores Procuradores-Gerais 

Adjuntos que exercem funções no Tribunal da Relação, os 

assessores, os oficiais de justiça e demais funcionários, de quem 



 

espero o seu apoio para continuarmos a desenvolver, com rigor 

e qualidade, o nosso trabalho. 

Dirijo-me, igualmente, aos senhores Magistrados 

Coordenadores do Ministério Público do Distrito Judicial de 

Lisboa, à senhora Diretora do Departamento de Investigação e 

Ação Penal de Lisboa, aos magistrados e oficiais de justiça que 

exercem funções na área de jurisdição da Procuradoria-Geral 

Distrital de Lisboa.  

Podem contar com a minha disponibilidade e empenho para 

– no âmbito das minhas competências – vos apoiar e, em 

conjunto, obtermos melhores resultados.   

 

Senhora Ministra da Justiça Dr.ª Francisca Van Dunem 

Dr.ª Maria José Morgado  

 

Este local lembra-me, decorridos alguns anos, o início das 

nossas carreiras no Ministério Público. Foi aqui que, 

entusiasmados e esperançados num resultado positivo, fizemos 

as nossas provas orais de ingresso no Ministério Público!... 

Foi aqui que regressámos, depois de uma longa carreira, 

para servirmos o Ministério Público. 

 



 

É uma grande responsabilidade e um estímulo para mim 

suceder, no cargo de Procurador-Geral Distrital de Lisboa, a tão 

ilustres magistradas do Ministério Público, que tiveram carreiras 

brilhantes.  

Prometo fazer o meu melhor para honrar o trabalho que as 

minhas antecessoras desenvolveram nesta função. 

 

Sinto-me satisfeito por saber que vou receber uma casa com 

uma estrutura organizada, com procedimentos definidos e 

estabilizados, com pessoas empenhadas, com a utilização de 

novas tecnologias vocacionadas para o tratamento da 

informação, apoio à decisão e produção estatística. 

 

Senhor Presidente do Tribunal da Relação 

Dr. Orlando Nacimento 

Foi um privilégio trabalhar com Vossa Excelência no Tribunal 

da Boa-Hora e é com grande satisfação que volto a encontrá-lo 

para trabalharmos no mesmo objetivo.  

Na sua pessoa, saúdo os magistrados judiciais que, no 

cumprimento da Constituição da República, têm administrado a 

justiça com isenção e independência. 



 

Sabe que pode contar com a minha lealdade e cooperação, 

como até aqui aconteceu nos momentos em que, 

profissionalmente, nos cruzámos. Estou certo que, em conjunto, 

podemos continuar a dar passos para sedimentar o Estado de 

direito e contribuir para a realização da justiça. 

 

Obrigado a todos os que estiveram presentes nesta 

cerimónia e que quiseram testemunhar o compromisso que hoje 

assumi.     

      

  Lisboa, 7 de janeiro de 2019 

  


