
QUAIS SÃO AS PROBABILIDADES?  
De um raptor entrar num apartamento pela porta e  
     sair pela janela? 
De uma criança ser levada durante A ÚNICA janela   
     de oportunidade de 5 minutos, quando ninguém  
     estava a ver? 

De um raptor não deixar impressões digitais ou 
      vestígios de ADN? 

De um raptor se esconder atrás de uma porta que abre contra uma parede? 

De uma mãe fugir de um cenário de rapto, deixando duas crianças de dois                    
anos de idade expostas ao mesmo raptor? 

De as janelas para a varanda ficarem destrancadas, mas os pais garantirem 
que a criança não saiu pelo seu proprio pé? 

De os pais permanecerem dentro do apartamento enquanto toda a gente 
procura pela criança ‘raptada’, noite dentro? 

De todas as crianças, de todas as famílias, adormecerem aproximadamente 
ao mesmo tempo, e nenhuma delas acordar? 

De NENHUMA pessoa do grupo usar relógios ou ter o telemóvel consigo? 

De não levar as crianças consigo para o restaurante por não haver carrinhos 
de bebé disponíveis?  

De lhe levarem a sua carteira, o seu saco de desporto e a sua filha – em 
incidentes separados no espaço de poucas semanas? 

De uma mãe  que disse que o ‘raptor’ tinha movido o peluche da filha, andar 
com o mesmo peluche na mão, e lavá-lo, apesar de poder ter vestígios de 
ADN ou impressões digitais do ‘raptor’?  

De os pais de uma criança raptada nunca se lembrarem de mencionar a 
recompensa de 2,5 milhões de euros oferecida pelo seu retorno, durante 
os apelos que fazem na televisão?  

De o dedo da suspeita ser apontado por três elementos do grupo, contra uma 
outra pessoa, até ser constatada a semelhança física dessa pessoa com 
um dos elementos do grupo?  

De os pais não despedirem uma agência de detectives que colocou em perigo 
a vida da sua filha, anunciando a sua localização e resgate iminente – em 
duas ocasiões separadas? 



De cães de detecção de cadáveres altamente treinados e especialistas em 
análise de ADN no Reino Unido estarem enganados? 

De um clínico geral entrar em contacto com 6 cadáveres durante a semana 
que antecedeu as suas férias?   

De o clínico geral lever o peluche da filha para o emprego, por forma a 
adquirir o cheiro da morte? 

De a Polícia Portuguesa oferecer um ‘acordo’ que não se encontra previsto 
pelo Código Penal Português? 

De os pais colocarem um site em funcionamento na internet, no espaço de 
uma semana, e registarem o defeito no olho da sua filha como marca, no 
espaço de duas semanas após o seu desaparecimento? 

DE pais inocentes se recusarem a ajudar a Polícia, res pondendo às 
questões que lhes são colocadas, e não concordarem de imediato em 
participar numa reconstituição?  

 
As forças policiais de dois países juntas, mais a I nterpol…  

Ex-oficiais das forças especiais Inglesas e 30 dete ctives privados... 
O apoio de vários milionários 

e um fundo de 1,25 milhões de euros doado pelo públ ico... 
Uma recompense de 2,5 milhões de euros 

e uma campanha de divulgação sem precedentes... 
O apoio inabalável de todos os media  Britânicos... 

Os melhores cães de detecção e cientistas forenses do mundo... 
... e nem uma pista?  

 
Ainda não apareceu uma única pista que suporte um s uposto rapto? 

 
QUAIS SÃO AS PROBABILIDADES? 

 

Para mais informação  
que os media Ingleses se recusam a abordar, visite: - 

 

              INTERNET 


