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Para David e Rúben a ajuda chegou 
tarde demais. Foram mortos pela mãe

NUNO FERREIRA SANTOS

Num bairro de Linda-a-Velha, Oeiras, poucos sabiam quem eram as crianças. Na escola onde estudavam ninguém falou

David tinha 13 anos e Rúben menos 

um. Na semana passada, o Tribunal 

de Família e Menores de Cascais de-

cidiu entregar a sua custódia ao pai. 

Mas a decisão, que foi tomada para 

os salvar, acabou por precipitar a 

sua morte. Terá sido para impedir 

que os dois fi lhos de 12 e 13 anos lhe 

fossem retirados que a mãe de cer-

ca de 40 anos decidiu matá-los no 

fi m-de-semana num sítio isolado do 

Jamor, perto da Faculdade de Mo-

tricidade Humana, no concelho de 

Oeiras. Ter-se-á suicidado depois. 

À semelhança do que aconteceu 

em Alenquer, em Dezembro, quan-

do duas crianças foram mortas na 

sequência de um incêndio ateado 

pela sua mãe, os rapazes cujos cor-

pos foram descoberto no interior 

de um carro, no domingo, também 

já estavam sinalizados junto da Co-

missão de Protecção de Menores e 

Jovens. No caso de Oeiras. Segun-

do indicou à Lusa o presidente des-

ta comissão, João Belo, a situação 

da família foi-lhes comunicada em 

2012. Nesse mesmo ano, o processo 

seguiu para o tribunal, esclareceu. 

“Tentámos intervir, mas como não 

estavam reunidas todas as condições 

para que se pudesse agir, e como a 

instituição não pode actuar sem a 

autorização dos pais, o processo 

seguiu para o Tribunal de Família e 

Menores de Cascais”, explicou, sem 

adiantar quais as razões que ditaram 

a intervenção da comissão. 

As comissões têm poderes para 

retirar os menores à família “em 

caso de urgência, quando a sua in-

tegridade física está em perigo”, es-

clareceu ao PÚBLICO o presidente 

a Comissão Nacional de Protecção 

de Crianças e Jovens em Risco, Ar-

mando Leandro. Sobre o caso dos 

dois menores de Oeiras, o juiz res-

ponsável pela CNPCJR não se pro-

nunciou por não dispor ainda de 

informações.

Numa nota enviada ontem à co-

municação social, a Segurança So-

cial esclareceu que “a 23 de Janeiro 

de 2013, teve lugar uma audiência ju-

dicial na qual foi aplicada a medida 

de promoção e protecção de ‘apoio 

junto do pai’, com efeitos imedia-

tos, fi cando também defi nido que 

as visitas da mãe aos fi lhos apenas 

venenados pela mãe. Uma das avós 

dos menores disse à polícia que esta 

tinha há já algum tempo problemas 

de depressão.

Ontem os avós e o pai das crianças 

não quiseram falar com jornalistas. 

“Estão destroçados”, comunica um 

amigo da família, junto ao prédio de 

Linda-a-Velha (Oeiras), onde vivem 

os avós maternos, não muito longe 

do sítio onde os rapazes acabaram 

por morrer. Era ali, naquele prédio, 

onde ontem a família ter-se-á reuni-

do e que estava referenciado como a 

sua morada, que David e Rúben pas-

savam grande parte do seu tempo, 

testemunharam vizinhos. 

Os rapazes estudavam na escola 

secundária com 3.º ciclo José Augus-

to Lucas, que fi ca a poucos metros 

de distância. “Ainda o vi na quinta 

ou sexta-feira, a ele e ao irmão no 

centro comercial. Pareciam estar à 

procura de alguém”, contou ontem 

a mãe de uma colega de David, que 

vive três portas abaixo do prédio da 

avó materna. Ainda em estado de 

espanto acrescenta  que a fi lha, que 

conhecia o David desde a primária, 

“está de rastos”: “Disseram na esco-

la que foram mortos porque tinham 

querido ir viver com o pai”.

A escola é a secundária José Au-

gusto Lucas, ali nas redondezas, o 

único foco de animação nestas ruas 

desertas. Ontem, por respeito aos 

sobreviventes, a ordem foi para que 

ninguém falasse. Nem a direcção, 

nem professores, nem funcioná-

rios. 

Mesmo no prédio onde vivem os 

avós maternos dos rapazes há quem 

não saiba quem são os vizinhos a 

quem aconteceu tamanha desgra-

ça. E quem desconhecesse que os 

“meninos que estavam nas notícias” 

viviam ali. Nos cafés e comércio da 

vizinhança passava-se o mesmo. O 

anonimato é uma condenação de 

bairros dormitórios como este.

Deviam ter sido entregues ao pai, por ordem do tribunal. Em vez disso foram encontrados mortos, 
provavelmente envenenados pela mãe, que se suicidou depois. No seu bairro poucos sabem quem eram
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se realizariam em casa de familiares 

e sob a sua supervisão”. Os serviços 

da Segurança Social acompanharam 

o caso no âmbito de um processo de 

promoção e protecção de menores 

a decorrer no Tribunal de Cascais, 

“tendo emitido parecer de retirada 

das crianças à mãe”.

Os corpos de David e Rúben foram 

encontrados no domingo à noite. 

Estavam no banco de trás de uma 

viatura, tapados com um oleado 

amarelo e tinham em volta restos 

de bolos. O corpo da mãe foi des-

coberto ontem de manhã a pouco 

metros do carro. As autópsias, com 

vista a apurar as causa da morte dos 

três, deverão ser realizadas hoje de 

manhã no Instituto de Medicina 

Legal de Lisboa, indicou o director 

deste serviço. 

Foi um segurança da Faculdade 

de Motricidade Humana que aler-

tou a polícia ao fi m da tarde de do-

mingo. Indicou que estava um carro 

ali estacionado desde sábado, facto 

que estranhou. A Polícia Judiciária, 

a quem o caso foi entregue, suspeita 

que os rapazes possam ter sido en-

No prédio onde 
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maternos dos 
rapazes há quem 
não saiba quem 
são os vizinhos a 
quem aconteceu 
tamanha desgraça.
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