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“A noite fria e escura 

Reina no firmamento … 

A noite imensa perdura 

Pungente tal um lamento, 

Acerba como a amargura! … 

Domina e amarra a minha alma 

Como ciclópica mordaça, 

Numa tenebrosa ameaça 

De jamais vir a ter calma … 

Desloco-me em medonha escuridão 

Sem um raio de luz que me guie … 

Morre, morre já meu coração. 

Nada sinto, nada vejo … 

É o Nada à minha volta 

É a morte que procuro em vão! 

Oh! Morte! Vem ceifar esta Vida … 

Oh! Morte vem buscar 

Uma existência que se arrasta, 

Num caos imenso, sem saber 

Como se há-de orientar 

Como poderá Viver?! 

Chamo-te a toda a hora 

Numa ânsia feroz 

De acabar sem demora 

Uma Vida, sem Vida … 

Nada mais me resta 

Senão a tua companhia 

Oh! Morte… 

Nada mais quero 

Senão a tétrica alegria 

De ter a sorte 

De ver esta Vida findar … 

Que passa como uma noite 

Fria e escura 

Acerba como a amargura!” 
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Resumo 

 O presente estudo tem duas vertentes principais: a morte voluntária ou o 

suicídio, que é aqui o objecto central de análise numa dupla perspectiva psicológica e 

médico-legal.  

 O local escolhido para a recolha dos dados que constituíram a base deste 

estudo foi o Alentejo, nomeadamente o Baixo Alentejo e o Concelho de Odemira, pela 

especificidade que as regiões possuem neste tema do suicídio, que se constitui como 

um dos maiores, senão mesmo o principal, problema de saúde pública nestas regiões. 

 O estudo é organizado em três partes distintas: a primeira que incide sobre a 

totalidade da amostra (n=89) visando colher a descrição global do suicida regional. A 

segunda que incide sobre uma parte específica da amostra global (n=69) – os 

enforcados – visando igualmente a sua caracterização, e uma terceira parte incidente 

sobre os não enforcados (n=20). 

 A metodologia aplicada foi descritiva. 

 

Abstract 

 The present study is set under two main vectors: voluntary death (self-killing) or 

suicide is hereby the main object for this double analysis on psychology and coroner’s 

points of view. Site chosen was Alentejo, namely  ‘Baixo Alentejo’ and ‘Odemira 

County’ for the specificity involved in these regions under the suicide theme, which is 

one of the biggest or even the bigger problem of Public Health for these regions. 

 The study is organized into three distinct parts: part one is about the total 

sample (n=89) aiming to get a general description of suicidal regional person. Part two 

follows a specific side of the global sample (n=69) – hanged ones – aiming its 

featuring, and part three is over the unhanged ones (n=20). 

 Chosen methodology was descriptive. 
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