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9 de Junho
Na ilha de Santa Maria, Açores, 
uma mulher de 34 anos lançou 
o seu carro onde levava as duas 
filhas, de um mês e de quatro 
anos, por uma ravina. A mulher 
estava a ter acompanhamento 
psiquiátrico. Já tinha tentado 
suicidar-se duas vezes. Os três 
corpos foram encontrados 
carbonizados.

21 de Agosto
Um mulher de 40 anos, uma 
dentista de nacionalidade 
brasileira, terá provocado o 
incêndio e a explosão de uma 
divisão da sua casa em Castro 

Marim, Algarve. A mulher, que 
teria problemas psiquiátricos, 
incendiou um dos quartos onde 
se encontravam os filhos de 11 e 
13 anos. Morreram os três.

19 de Dezembro
A dias do Natal, o caso de duas 
crianças, de um e três anos, 
termina da forma mais trágica. 
Uma mulher de nacionalidade 
brasileira terá trancado os dois 
filhos dentro de um quarto da 
sua casa em Preces, concelho 
de Alenquer, e incendiou a 
habitação. Os corpos das 
crianças foram encontrados 
horas depois. A avó das crianças 

diz ter recebido um telefonema 
da nora a confessar que tinha 
matado os dois filhos. A mulher 
sofria de depressão. Este caso 
acontece quatro meses depois 
de um caso idêntico. 

31 de Dezembro
No último dia de 2012, uma 
mulher natural do Bangladesh 
tentou lançar-se da ponte D. 
Luís I, no Porto, com os dois 
filhos ao colo, um com um ano 
e outro com um mês. Terá sido 
a solução que encontrou para 
fugir às agressões do marido. Foi 
impedida por dois seguranças 
que se encontravam no local.

Quatro casos em seis meses

Entre Junho e Janeiro, três mães mataram os filhos. Duas suicidaram-se

O que levou Kelly ou Luciana a mata-

rem os fi lhos? Os dois casos de 2012, 

um em Alenquer e outro em Castro 

Marim, de fi licídio, o acto de ma-

tar o próprio fi lho, estão separados 

apenas por quatro meses, e pode 

ter sido a única solução para estas 

mães, segundo especialistas  consul-

tados pelo PÚBLICO. Dados ofi ciais 

mostram que entre 2006 e 2011 fo-

ram mortas pelos pais 55 crianças.

Fernando Almeida, professor no 

Instituto Superior da Maia e no Ins-

tituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar, divide estes pais em dois 

grupos. “Falamos de mães psicóti-

cas, que padecem sobretudo de uma 

depressão grave, de psicose esqui-

zofrénica, ou que têm um quadro 

psicótico por outras razões. Mas 

falamos também de pais que têm 

problemas graves de personalidade, 

que frequentemente estão relacio-

nados com antecedentes de droga 

ou álcool”, explica ao PÚBLICO. O 

psiquiatra sublinha que neste último 

caso, o consumo de substâncias as-

sociado a uma “problemática con-

fl itual múltipla e a questões socio-

económicas, desemprego, divórcio” 

podem agravar o quadro clínico mas 

recusa-se a associar a origem os ca-

sos de fi licídio à crise fi nanceira. “A 

relação mãe e fi lho é consanguínea. 

O sangue é protector. A mãe mata 

um fi lho em circunstâncias tenden-

cialmente graves, onde há um sofri-

mento intenso. Não é apenas uma 

questão económica que vai originar 

o aumento deste crime”, defende.

Os sinais de pais potenciais fi lici-

das existem e podem ser detecta-

dos, mas para isso tem que já exis-

tir um acompanhamento médico. 

“Quando a mulher ou o homem é 

um doente psicótico pode ser muito 

facilmente prevenida [a situação de 

perigo] mas também é importante 

que as pessoas [que convivem com o 

doente] identifi quem esse quadro”, 

indica. 

Questionado sobre os contornos 

mais complexos do caso específi co 

da mãe de Alenquer, que incendiou 

uma divisão da casa onde estavam 

os dois fi lhos e contactou a sogra 

para a informar do que tinha feito, 

Matar os filhos é contranatura 
mas é solução para alguns pais

o psiquiatra Fernando Almeida ex-

plica que a “criança pode servir de 

instrumento de diálogo para con-

frontar ou afrontar pessoas indepen-

dentemente de se tratar do próprio 

fi lho”. 

As semelhanças da forma como 

alguns pais praticam o fi licídio po-

dem sugerir que existem casos de 

imitação. O psiquiatra indica que em 

situações de “grande fragilidade e 

perante exemplos de que têm co-

nhecimento através dos media, por 

exemplo, esses pais podem adoptar 

comportamentos semelhantes”.

E como fica uma criança que 

sobrevive a uma tentativa de fi licí-

dio? “A criança sobrevive mas mor-

re por dentro”, responde Manuel 

Coutinho, psicólogo e responsável 

pela Linha SOS Criança. O psicólo-

go desta linha de apoio nunca teve 

contacto com uma criança que se 

tenha sentido ameaçada, mas co-

mo qualquer outra criança alvo de 

ataques dos pais, as “consequências 

são desatrosas”. “É uma situação de 

contranatura. Os pais existem por 

regra para protegerem os fi lhos até 

ao limite”. Apesar de sobreviver a 

uma tentativa de morte por um pai, 

“a auto-estima da criança fi ca com-

pletamente destruída, fi ca numa si-

tuação de vulnerabilidade total”.

Em alguns casos as vítimas de 

fi licídio estavam sinalizadas pela 

Comissão de Protecção Crianças. É 

o caso das que morreram em Alen-

quer, mas cujos pais não permitiram 

uma intervenção e o processo foi re-

metido para o Tribunal de Família 

e Menores. Ao PÚBLICO, o procura-

dor Rui do Carmo diz que existe um 

“procedimento legal obrigatório” 

nestas situações, mas a comissão de 

protecção pode actuar quando “está 

em causa a integridade emocional e 

física” do menor. “Não há problema 

na lei. Não há razão para um hiato 

temporal entre uma sinalização e 

uma intervenção”.

Cláudia Bancaleiro

Entre 2006 e 2011 
foram mortas 
pelos pais 55 
crianças. Mas só 
nos últimos seis 
meses ocorreram
oito mortes

“É uma situação de 
contranatura. Os pais existem 
por regra para protegerem 
os fi lhos até ao limite”
Manuel Coutinho
Responsável Linha SOS Crianças
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