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TRIBUNAL
| Luís M. Fernandes | 

Maria dos Reis, acusada de ter
morto à facada o seu marido, a
14 de Maio do ano passado, na
residência de ambos, em S. Vi-
cente, negou ontem a intenção
de o matar. Ambos alcoolizados,
ele atirara-lhe com o vinho con-
tido num copo. Em resposta, ela
pegou numa faca e dirigiu-se-lhe
agressivamente. “Pensei que se
ia desviar, mas ele não se des-
viou”, disse ela aos juízes.

A última testemunha ouvida
ontem na audiência deste julga-
mento na Vara Mista sobre este
caso de homicídio resumiu, pe-
rante o colectivo presidido pela
juíza Luísa Alvoeiro e a procura-
dora Ângela Neto, o mundo de
amor violento em que vivia o ca-
sal constituído por Maria dos
Reis, de 50 anos, e Manuel Fer-
nando, de 47 anos, trabalhador
da construção civil: eram calmos
antes de se embebedarem. “Não
passavam um sem o outro”.

Maria Georgina, dona de um
café, conhecia o casal há cerca
de 10 anos. Uma vez ela apare-
ceu com os dentes partidos e lo-
go a seguir foi procurá-lo. Quan-
do ela o feriu num braço foi o
seu marido que levou o Manuel
Fernando ao hospital.

O casal conheceu-se quando
ambos consumiam drogas pesa-
das: heroína e cocaína. Liberta-
ram-se da toxicodependência
passaram a consumir álcool em

excesso. As grandes discussões
sem hora terminavam em panca-
da mútua. 

“Ele já tinha mau feitio mesmo
sem álcool”, mas então quando
bebia “ficava possesso”, disse
Maria. 

Testemunhas confirmaram
com relatos de episódios que
sustentam a versão da arguida:
Manuel Fernando era um “ciu-
mento compulsivo”. Tanto anda-

vam regularmente à pancada co-
mo no dia seguinte saíam à rua
de mãos dadas. Georgina chegou
a proibi-los de entrar no seu café
após uma dessas cenas de agres-
sões entre os dois no seu estabe-
lecimento. Manuel era também
violento nas palavras obscenas.

Naquele dia 14 de Maio de
2013, à tarde, repetiu-se a cena
que tantas vezes incomodava os
vizinhos. Maria estava a descas-

car batatas para o jantar quando
entre ambos se abriram as hosti-
lidades habituais. Eram cerca
das 17 horas. Jantavam cedo, an-
tes das 19 horas. No calor da dis-
cussão, Manuel Fernando ati-
rou-lhe com o vinho que tinha
num copo. Ela respondeu pegan-
do na faca de cozinha e foi ao
seu encontro agressivamente en-
quanto ele recuava para o hall de
entrada. E então disse-lhe: “o
que merecias era isto”. E acer-
tou-lhe no abdómen, provocan-
do-lhe uma “grande laceração”
na face profunda na zona do fí-
gado. Submetido a uma inter-
venção cirúrgica, Manuel Fer-
nando acabou por morrer. Maria
tentou suicidar-se ingerindo
comprimidos. Nessa tarde Ma-
nuel acusou 1,16 gramas de ál-
cool no sangue; Maria, 0,98.

O casal tem um filho de cerca
de 10 anos que está entregue aos
cuidados de uma irmã da vítima.
O menor tem contado à tia os
episódios de violência a que
assistiu.

Maria é acusada da prática de
um crime de homicídio qualifi-
cado. A sua defesa está cargo da
advogado Bárbara Soares que
ontem requereu a junção aos au-
tos documentos que historiam as
queixas de violência que ora
Maria, ora Manuel Fernando fi-
zeram às autoridades. 

Na próxima sessão, agendada
para 26 de Março, será ouvido o
perito médico que elaborou o re-
latório da autópsia.

Mulher nega intenção de matar 
MARIA DOS REIS, acusada de ter morto à facada o seu marido, a 14 de Maio do ano passado, na
residência de ambos, em S. Vicente, negou ontem a intenção de o matar. 

DR

Caso começou ontem a ser julgado no Tribunal de Braga

Santa Tecla
Homem detido 
para cumprir prisão

A PSP deteve anteontem, pelas
17 horas, no Bairro de Santa Te-
cla, em Braga, um homem de 31
anos de idade, por pender sobre
ele um mandado de detenção.
O indivíduo foi conduzido ao Es-
tabelecimento Prisional de Bra-
ga para cumprimento de uma
pena de seis meses de prisão.
Em Guimarães, a PSP deteve,
também anteontem, um homem
e uma mulher, de 62 e 26 anos,
respectivamente, por terem sido
interceptados a conduzirem sem
habilitação legal.

Braga
Operário detido 
por tráfico de droga

Um homem de 30 anos foi deti-
do anteontem pela PSP, na Rua
Álvaro Carneiro, em Braga, por
ter sido interceptado na posse de
haxixe suficiente para 55 doses,
que lhe foram apreendidas.
O homem, operário da constru-
ção civil, estava na companhia
de dois jovens de 19 anos, que
foram identificados, e que ti-
nham em sua posse haxixe sufi-
ciente para 23 e três doses de
haxixe, que foram apreendidas. 

Famalicão
Menor furtou telemóvel

A PSP interceptou e identificou
um jovem de 14 anos de idade,
por ter subtraído a um jovem de
17 anos, através de coação e
ameaça, um telemóvel e cinco
euros em dinheiro, artigos que
foram recuperados e entregues
ao lesado. 

�casos do dia

Viana do Castelo
Dois detidos por tráfico de droga
A PSP deteve an-
teontem dois indiví-
duos, do sexo mas-
culino de 43 e 46
anos de idade, por
tráfico de estupefa-
cientes. Os suspeitos,
no momento da de-
tenção, tinham em
sua posse mais de
200 doses de cocaína que iriam servir para vender na área da cidade de
Viana do Castelo.
Foram efectuadas buscas às residências dos suspeitos, tendo sido apreen-
didos quatro volumes de tabaco suspeito de ser contrabandeado, cerca de
300 euros em dinheiro, mais de 60 doses de cocaína e ainda uma viatura,
no valor de 10.000 euros, que servia para o transporte de droga.
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