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3.3. HOMICÍDIOS COM UM AGRESSOR E VÁRIAS VÍTIMAS 
 

 

Estudaram-se 4 casos de duplo homicídio com um agressor por caso, 

tendo 3 casos ocorrido no ano de 2004 e 1 caso no ano de 2003. 

Os homicídios ocorreram nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras e 

Vila Franca de Xira.  

Neste capítulo foi efectuada a descrição individual de cada caso dado 

existirem apenas 4. 

 

Caso 1. O duplo homicídio ocorrido em Cascais não foi resolvido, 

existindo um número reduzido de dados acerca do mesmo. Tratou-se de um 

caso em que foram encontrados dois cadáveres num descampado, mais de 48 

horas após a morte, em que houve mutilação de ambos os cadáveres, através 

de corte dos dedos e eventual deformação da face, claramente com o intuito de 

não ser possível a sua identificação. Foi utilizada uma arma branca em ambos 

os homicídios que não foi deixada no local. Desconhece-se a motivação que 

esteve na origem da prática destes homicídios, sabendo-se apenas que as 

vítimas se tratavam de dois indivíduos masculinos, possivelmente oriundos de 

países de leste europeu, com idades compreendidas entre os 20/35 anos de 

idade. A localização anatómica das lesões foi predominantemente a região da 

cabeça, sendo também atingidas outras partes do corpo. Foram efectuados 

exames de biologia que resultaram negativos e exames de antropologia 

forense que auxiliaram na identificação das características físicas das vítimas.  
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Caso 2. O duplo homicídio ocorrido em Oeiras foi um caso de homicídio 

seguido de suicídio do autor, ocorrido na residência do mesmo. Foi utilizado a 

mesma arma de fogo, um revólver, em ambos os homicídios e também no 

suicídio. Tratou-se de um caso de violência doméstica, em que o agressor, 

neste caso o marido, com cerca de 50 anos, matou a mulher, da mesma idade, 

e o filho, de 25 anos de idade. As vítimas e o agressor eram portugueses, 

caucasianos e tinham habilitações literárias superiores. 

 O agressor estava alcoolizado, tendo historial de antecedentes 

psiquiátricos. 

 A cabeça foi a região atingida na vítima do sexo feminino e o tórax na 

vítima do sexo masculino. Foram realizados exames de balística que foram 

positivos.  

 

Caso 3. O duplo homicídio ocorrido em Vila Franca de Xira tratou-se de 

um caso motivado por questões de tráfico de estupefacientes. Foram utilizadas 

várias armas de fogo, que não foram deixadas no local, a residência das 

vítimas, sabendo-se que existiram outros intervenientes no homicídio que não 

foram identificados.  

As vítimas eram ambas masculinas, de nacionalidade angolana, eram 

africanos negros, tinham idades compreendidas entre os 20/35 anos de idade e 

tinham profissões não qualificadas. O autor foi identificado durante o decurso 

da investigação e era conhecido das vítimas. Era do sexo masculino, tinha 

entre 21/30 anos de idade, era português, de etnia cigana. Era analfabeto e 

tinha uma profissão não qualificada. Possuía antecedentes criminais por outros 

crimes que não o homicídio e não tinha antecedentes psiquiátricos.  
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Uma das vítimas foi atingida na cabeça e outras partes do corpo, ainda 

foi transportada ao hospital onde veio a falecer e a outra foi atingida no tórax, 

tendo tido morte imediata.  

Foram realizados exames de balística que foram positivos. À data da 

recolha dos dados ainda não era conhecida a sentença. 

 

Caso 4. O duplo homicídio que ocorreu em Lisboa foi perpetrado num 

estabelecimento nocturno na sequência de discussão/agressão. 

As vítimas eram do sexo masculino, tinham entre 20/35 anos de idade, 

eram de etnia negra, uma portuguesa e a outra angolana e uma delas tinha 

antecedentes criminais.  

O agressor era conhecido das vítimas, era do sexo masculino, tinha 

entre 21/30 anos de idade, era oriundo de outros países africanos que não 

Cabo Verde, tinha antecedentes criminais por outros crimes que não homicídio. 

Apresentava sinais de intoxicação etílica.  

Uma das vítimas foi agredida com uma faca na região do tórax e a outra 

com uma arma de fogo também no tórax. A vítima agredida com arma branca 

apresentava lesões de defesa activa e passiva nas mãos. Ambas 

apresentavam uma taxa de alcoolémia superior a 1,5 g/l.  

O autor dos homicídios não foi condenado porque faleceu durante a 

prisão preventiva, sendo que houve outro participante nas agressões, que não 

foi condenado.  

Foram realizados exames de balística que foram positivos.  

 


