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PJ | ROUBO DE JOIAS FOI MÓBIL DO CRIME

ARTIGOS | OURO VENDIDO
OS BENS DO RAPPER FORAM
VENDIDOS DEPOIS, TENDO
A INVESTIGAÇÃO JÁ APURADO
EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS
E, INCLUSIVE, IDENTIFICADO
OS ENVOLVIDOS NA VENDA.

A

Unidade Nacional de Contraterrorismo da
PJ, que lidera a investigação, admite que
o homicídio se deveu a um assalto. O trio queria levar o ouro (fios e anéis) que o cantor ostentava todos os dias nas redes sociais e nos
videoclipes musicais. Depois do sequestro,
voltaram a casa do rapper para o roubar.

nhados. A justiça será feita. Temos de saber porque é que lhe
fizeram isto”, afirmou ontem ao
CM Éder Fernandes, um dos
amigos do rapper Mota Jr, depois de saber que um dos suspeitos da morte do cantor tinha
sido capturado.
“Queriam roubá-lo e ele era
pessoa para resistir. Não estou a
ver ele a deixar-se ficar. Enfrentou-os, tentou fugir, de
certeza, não tenho dúvidas.”
Para Éder Fernandes, o rapper
foi morto na sequência de um
assalto que pode ter sido motivado pela ostentação de dinheiro e ouro em videoclips musicais. “Foi alguém que sabia os

drugada do dia 15 de março. O corpo foi encontrado
dois meses depois por um
popular. O avançado estado de decomposição do cadáver não permitiu de
imediato a identificação.n

Mãe do rapper é
alertada por vizinha

u A mãe do rapper foi
alertada por uma vizinha
de que estava sangue e
pertences do filho no hall
do prédio. A PSP foi de
imediato acionada para o
local, tendo o caso passado
depois para a PJ.n

“Não foram para matar”
“Eles foram lá para roubar. Não
foram para matar o David. Está
mais que óbvio”, lamentou Filomena Mota, mãe do rapper, em
entrevista ao C M.

Éder era amigo de David Mota

passos dele e a vida dele. O ouro
poderia causar inveja. O simples facto de ser cantor e exibir o
dinheiro pode provocar isso e
levar as pessoas a pensar que ele
tinha muito dinheiro”, explicou

Éder, descartando a hipótese de
o crime ter sido consequência
de uma rivalidade entre artistas
de hip hop. “Não faz sentido falar em rivalidade da música.
Não foi isso.”
A PJ também já descartou a hipótese de este ter sido um ajuste
de contas por causa do rap. David Mota, que ficou conhecido
por Mota Jr, foi raptado a 15 de
março junto a casa, em São
Marcos, Cacém. O corpo foi encontrado há uma semana, em
Sesimbra. A Polícia Judiciária já
identificou os suspeitos e montou uma autêntica caça ao homem. Dois dos três atacantes
terão fugido para Inglaterra
logo a seguir ao crime.n
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Arma apontada
A amiga - e única testemunha do
crime - terá relatado que David
começou a ser atacado no interior do prédio. De arma apontada à cabeça, continuou a ser
sovado já no exterior.

Filomena Mota é mãe do cantor

Nomes de suspeitos
nas redes sociais

REFERENCIADO POR
ASSALTOS VIOLENTOS
u O mentor do rapto estará
referenciado por assaltos
violentos. Está também
identificado pelos inspetores da Polícia Judiciária, mas
saiu do País antes da declaração do estado de emergência. Chegou a ser localizado
em Inglaterra.n

u Os nomes dos alegados

suspeitos do homicídio de
David Mota começaram a
circular nas redes sociais,
depois de o corpo do músico ter sido encontrado. Há
quem fale em pessoas próximas do cantor.n

Testemunha foge
e não chama polícia

DIREITOS RESERVADOS

u O rapper estava com uma

Rasto de sangue ficou visível

u “Espero que sejam todos apa-

u O rapto ocorreu na ma-

Roubo e tortura
O plano do grupo era roubar e
torturar David Mota caso resistisse. O gang voltou ao local do
crime horas depois, numa altura
em que a mãe e a irmã do cantor
estavam a prestar depoimento
na Polícia Judiciária, em Lisboa.

espancamento. Foi agredido ao soco e ao pontapé.
Terá também sido golpeado. A quantidade de sangue que estava no local fazia adivinhar que, no mínimo, estaria muito mal quando foi raptado.

“Espero que sejam apanhados”

Avançado estado
de decomposição

Sem cadastro
Familiares de Edi Barreiros entraram ontem em contacto com
o C M. Garantem que o homem
não tem cadastro e que não fugiu para Inglaterra, uma vez que
tem família a viver naquele país.

s resultados preliminares da autópsia ao corpo de David Mota apontam para uma morte
O
violenta. A causa da morte do rapper terá sido um
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AUTÓPSIA | ESPANCAMENTO MORTAL

amiga quando foi atacado. A
mulher garante que foi
ameaçada pelo gang e que,
por isso, fugiu do local. A testemunha foi para casa; não
chamou a polícia nem alertou
a família de Mota Jr. Amigos e
familiares estranham este
comportamento.n
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“É OU NÃO VERDADE?” MENTIRA DO POLÍGRAFO SIC!
Ao contrário da “conclusão” daquela rubrica, é falso que o Ar Condicionado propaga o coronavírus. Pimenta na língua!
Boa parte da população deste País assisƟu segunda-feira à noite, 25 de maio, à rubrica do Polígrafo SIC, no Jornal da
Noite. Foi com estupefação que constatámos a forma pouco prossional, para sermos brandos, de como se passou a
desinformação sobre a relação entre Sistemas de Ar Condicionado, o coronavírus e a Covid-19.
A este respeito, e antes de mais, importa frisar que é falso que o Ar Condicionado propaga o coronavírus.
O entendimento de que o uxo de ar, no caso de presença de contaminados, acelera a transmissão do vírus, é contraditório
com a função diluidora e difusora da insuação de ar no ambiente e a consequente redução da carga viral, pois é esta
a responsável por potencial infeção, e não o uxo de ar em si mesmo, e muito menos os sistemas e equipamentos de
Ar Condicionado. Claro está que, se porventura num espaço interior exisƟr alguém contaminado, especicamente por
COVID-19, e se essa pessoa não esƟver devidamente protegida, então exisƟrá alguma possibilidade de contaminação, tal
como são conhecidas as condições de emissão desse vírus, i.e., tosse, espirro, aerossol ou semelhante. Mas isso é válido
nas habitações, nos transportes públicos, nos hospitais, nos laboratórios, nos call centers, nos supermercados, com ou
sem sistemas de climaƟzação.
O “trabalho jornalísƟco” daquela estação de televisão está já a gerar enorme preocupação no público menos informado
sobre a uƟlização do Ar Condicionado.
A APIRAC, enquanto insƟtuição legíƟma representante do Setor, trabalha para esclarecer diariamente todos os uƟlizadores
e responsáveis pela uƟlização de sistemas de Ar Condicionado, e procurar relevar que o Ar Condicionado, em senƟdo lato,
deve ser sempre considerado, a par das medidas de proteção individual e outras medidas proláƟcas difundidas pela DGS,
um forte aliado no combate à COVID-19.
Do nosso conhecimento até à data, em mais de 5.5 milhões de infetados e mais de 346 mil mortos, à escala mundial, não
foi reportado nenhum caso que prove, baseado em dados cienơcos cerƟcados, que o ar condicionado tenha sido o
agente infetante do coronavírus. Aliás, nenhuma enƟdade internacional, como a OMS, ASHRAE, REHVA ou mesmo Centros
de InvesƟgação Portugueses, advogam a paragem dos sistemas de ar condicionado. Antes pelo contrário, a maior parte
deles aconselham a que os sistemas e equipamentos se mantenham em funcionamento.
A prevenção, que deve ser um fator importanơssimo neste Ɵpo de situação, acaba por ser exagerada e contraproducente,
quando não se tem conhecimento do que se está a exigir, nem as repercussões negaƟvas na envolvente devido às decisões
levianamente tomadas. As orientações são importantes se exequíveis.
É, portanto, completamente falso que o Ar Condicionado propaga o coronavírus. Pimenta na língua!”

