
LISBOA ¦BURLÃO AFIRMOUTER INFORMAÇÕES SOBRE PARADEIRO DOMENINO

Caso Rui Pedro
usado para fuga
¦Lorosa de Matos que seduziu e foi amante deduas magistradas doMinis

tério Público enganou procurador e advogado em várias idas ao DCIAP
JOANA DOMINGOS SÁ

pôr os pés fora do EstaNodia emque conseguiubelecimento Prisional
de Pinheiro da Cruz

Grândola em Junho de 2003 o
burlão José Lorosa de Matos
que seduziu duas magistradas
do Ministério Público viu

como conseguida a sua estraté
gia para ludibriar o procurador
RosárioTeixeira e ainda Ricardo
Sá Fernandes advogado da fa
mília deRui Pedro Semanas an
tes deslocara se várias vezes a
Lisboa ao Departamento Cen
tral de Investigação e Acção Pe
nal DCIAP onde com astúcia
disse insistentemente ter infor
mações sobre o paradeiro do
menino desaparecido há 14
anos emLousada
A cumprir pena de prisão por

burlas foi lhe concedida uma
saídaprecária de seis dias Nun
ca mais regressou Uma vez em
liberdade traçou de imediato
uma estratégia para entrar no
seio daJustiçaportuguesa Usou
identidades falsas comomédi
co engenheiro e polícia e teve
relacionamentos amorosos com
Sônia Moreira e Sílvia Marques
Bom na altura magistradas do
MP Através delas conseguira
dados pessoais demagistrados e
polícias chegandomesmo afre
quentar o Campus da Justiça
nos períodos em que estava em
Portugal uma vez que em 2004
emigraraparaoReino Unido
Com estatuto de informador

doprocesso do desaparecimen
to de Rui Pedro levou o avô do
menino a alugar lhe um carro a
fornecer lhe um telemóvel e a
transferir lhe dinheiro Chegou
a dizer ao avô de Rui Pedro que
estava a ver o menino a co

mer um gelado em Londres e
que embreve o levaria de regres
soa casa¦

Seduzia mulheres em chats
José António LorosadeMa
tos nasceuemMoçambique
mas cedo veio para Portugal Em
Viseu frequentou aescola ape
nas até ao sexto ano mas talnão
o impediu de ter umapersonali
dade forte e persuasiva que
inteligentemente utilizou para
seduzirvárias mulheres em
chats da internet

Noperfil traçadoporpsicólo
gos é tido comoumhomemfrio

e calculista que se aproveita da
fragilidade de terceiros e de tra
gédias familiares como no
casoRui Pedro

LorosadeMatos foi preso em
Novembro de 2010 e regressou à
cadeia Cumpre 18 anos por
uma extensa lista de burlas in
cluindo no Reino Unido e em

Espanha onde usurpouuma
identidade usada para assumir
apaternidade de uma criança¦
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