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Notas iniciais
As vítimas menos evidentes da violência e do crime continuam a receber uma atenção
redobrada da APAV. Quando, em 2013, a APAV lançou a Rede de Apoio a Familiares e Amigos
de Vítimas de Homicídio (RAFAVH), o objetivo central ia além do apoio direto aos/às familiares
e amigos/as de vítimas de homicídio. Pretendia-se através desta rede de apoio especializado
chamar a atenção e oferecer uma resposta para o sofrimento destas pessoas que, não sendo
vítimas diretas do crime de homicídio e muitas vezes não sendo consideradas como vítimas
pelas entidades do sistema judicial, sofrem em silêncio, pelo impacto que o crime provocou
nas suas vidas.
Com a experiência dos últimos anos, a RAFAVH tem também vindo a alargar o foco da sua
atenção às vítimas de homicídios sob a forma tentada. Estes crimes, com consequências físicas
e psicológicas devastadoras, tendem a deixar marcas duradouras nas vítimas, impedindo-as de
regressar à normalidade, de forma rápida e adaptativa.
A necessidade de um apoio especializado para a temática dos homicídios (tentados ou
consumados) reveste-se de enorme importância. Com efeito, a intervenção junto destas
vítimas e/ou dos/as familiares ou amigos/as deve ser realizada por uma equipa de técnicos/as
devidamente habilitada, que conheça de forma detalhada as características dos/as utentes e
do sistema de justiça e saiba como interagir com todos/as nas diferentes fases do
acompanhamento realizado.
Neste sentido, a RAFAVH tem vindo, desde a sua criação, a colaborar com os mais diferentes
parceiros, estabelecendo protocolos de parceria com a Polícia Judiciária, com o Instituto de
Medicina Legal e Ciências Forenses e, mais recentemente, com o Instituto Nacional de
Emergência Médica. Para além de outros aspetos de colaboração, estes protocolos visam a
referenciação de vítimas, seus/suas familiares e amigos/as, perspetivando uma continuidade
no apoio que recebem, garantindo que é, efetivamente, disponibilizado, e evitando a retraumatização que o sistema judicial pode provocar.
Com a crescente preocupação de segurança a nível internacional, especialmente com o
aumento de probabilidade de ocorrência de atentados terroristas, a área do apoio a familiares
e amigos/as de vítimas de homicídio que tenham ocorrido no estrangeiro tem vindo a ter cada
vez mais destaque para a RAFAVH. Em 2016 foram acompanhadas as primeiras vítimas e
familiares de vítimas portuguesas de atentados terroristas, algo que se revelou de especial
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complexidade, não apenas pela tipologia do crime, mas por envolver toda a dimensão
internacional do apoio prestado. A APAV tem tentado estabelecer parcerias com as
autoridades nacionais para articular o apoio prestado a estas vítimas, estando a aguardar
disponibilidade por parte da Secretaria de Estado das Comunidades para dar início a um grupo
de trabalho, acordado durante o verão de 2016.

Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal
e de Portugueses Mortos no Estrangeiro (OCH)
O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses Mortos no
Estrangeiro foi criado pela APAV no início de 2014, com o objetivo de ajudar a melhor
compreender o fenómeno da criminalidade capital, ocorrida em Portugal, ou que tenha
envolvido portugueses fora do território nacional. Para esse efeito, foi criada uma plataforma
eletrónica como parte integrante do trabalho da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de
Vítimas de Homicídio (RAFAVH).
Se a intenção que levou à criação deste Observatório passava por recolher mais informações
sobre os/as familiares das vítimas de homicídio que a APAV apoiava e as circunstâncias que
levaram a estes crimes, rapidamente se tornou num estudo mais profundo e abrangente
relativamente a este fenómeno.
Este estudo tem como objetivos olhar para a globalidade dos homicídios decorridos em
Portugal e dos portugueses mortos no estrangeiro, e compreender a sua diferente dispersão
pelos locais, autores, vítimas e motivações. A intenção é perceber melhor o crime de homicídio
em Portugal e o crime de homicídio que vitimou os/as portugueses/as e suas famílias no
mundo, para melhorar o apoio que a RAFAVH pode prestar.
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NOTA IMPORTANTE: O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídios em Portugal e de Portugueses
Mortos no Estrangeiro é um documento descritivo para análise comparativa com os casos que a APAV
acompanha e não pretende substituir qualquer fonte de informação oficial. Como é explicado no ponto seguinte,
a base de informação assenta na comunicação social, portanto, refere-se à criminalidade constatada nestas
fontes de informação. Pode, por isso, haver uma natural discrepância de dados reportados oficialmente, que
decorram de correções subsequentes ao desenvolvimento das investigações criminais ou da imprecisão das
notícias comunicadas. No entanto, a APAV teve o cuidado de seguir as notícias para efetuar as devidas
correções, desde que essas informações se apresentassem disponíveis. A mesma análise deve ser tomada em
conta aquando da comparação deste observatório com outros estudos. A Associação União de Mulheres
Alternativa e Resposta (UMAR) (umarfeminismos.org) apresenta estudos do femicídio e tentativas de femicídio
nas relações de intimidade e relações familiares privilegiadas. Os dados do Observatório da APAV incluem,
igualmente, as situações de homicídio decorrentes das relações de intimidade e familiares, abrangendo, no
entanto, todas as situações independente do sexo da vítima.

Metodologia utilizada na recolha de dados do Observatório de Imprensa
de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses Mortos no
Estrangeiro
A pesquisa tem por base os jornais nacionais, nomeadamente os jornais Correio da Manhã, o
Jornal de Notícias, Diário de Notícias, o portal de pesquisa google news, outros jornais,
estações de televisão e rádios nacionais e locais, entre outras fontes consideradas.
Os casos são inseridos numa plataforma eletrónica de registo, tendo por base os seguintes
parâmetros: zona geográfica, local e data do crime, arma utilizada no crime, tipo de relação
entre vítima e autor/a, idade e género da vítima e idade e género do/a homicida. Juntamente
a estes parâmetros é feita uma breve descrição dos factos noticiados.
No que diz respeito a homicídios que envolvam cidadãos portugueses no estrangeiro, é de
salientar a introdução do parâmetro Familiares em Portugal. Sendo a missão da RAFAVH
apoiar os/as familiares e amigos/as de vítimas de homicídio, parece-nos pertinente conhecer a
dimensão deste impacto, em território nacional.
Para além dos parâmetros e do registo descritivo, os casos são classificados de acordo com a
sua motivação, nomeadamente se ocorrem num contexto de violência doméstica, crime
patrimonial, motivos familiares, crimes rodoviários ou outros motivos.
Os parâmetros e a classificação dos casos existentes no Observatório de Imprensa de Crimes
de Homicídios em Portugal e de Portugueses no Estrangeiro, que têm como objetivos clarificar
e caraterizar o crime, a vítima e o homicida, foram desenvolvidos com base no Relatório Anual
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de Segurança Interna (RASI) 20121, no Boletim Estatístico do Governo Escocês sobre Crimes de
Homicídio na Escócia entre 2009-20102 e em variáveis caraterizadoras do local do crime
utilizadas nos processos de Apoio à Vítima da APAV.
No que diz respeito à descrição dos factos e aos registos dos casos verificados em 2016,
encontra-se em anexo3 uma tabela com as fontes onde foram retiradas as notícias, a data da
notícia e um resumo de cada caso.

1

Ministério da Segurança Interna (2014). Relatório Anual de Segurança Interna 2012, consultado a 18 de Agosto de 2014 em
http://www.portugal.gov.pt/media/904058/20130327_RASI%202012_vers%C3%A3o%20final.pdf
2

The Scottish Government (2014). Statistical Bulletin. Homicide in Scotland, 2009-10, consultado a 18 de Agosto de 2014 em
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/334452/0109352.pdf
3

Ver Anexo – listagem detalhada dos casos reportados na comunicação social
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Crimes registados e utentes apoiados/as pela APAV

Homicídios ocorridos em Portugal
Homicídios ocorridos fora de Portugal contra portugueses
TOTAL

2014
127
33
160

2015
122
32
154

2016
103
29
132

Tabela 1 - Crimes registados no OCH, relativos a homicídios consumados, entre 2014 e 2016

Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
TOTAL

2013
44
36
80

2014
54
32
86

2015
37
27
64

2016
28
22
50

TOTAL
163
117
280

Tabela 2 - Crimes reportados à APAV entre 2013 e 2016 - homicídio na forma tentada e consumada

Na análise dos crimes de homicídio em Portugal ocorridos nos últimos 3 anos, segundo o OCH,
pode denotar-se uma tendência de descida, tendo sido significativa a diminuição de 19 crimes,
de 2015 para 2016, no caso dos homicídios ocorridos em Portugal, e de 3 crimes nos casos de
homicídios ocorridos fora de Portugal contra portugueses.
A APAV tem apoiado cerca de 20% a 25% dos crimes de homicídio consumado ocorridos em
Portugal. Apesar de a tendência de estabilização do número de crimes em que os familiares e
amigos são apoiados pela APAV, a RAFAVH tem como objetivo fazer aumentar a referenciação
de casos em 2017.

Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
TOTAL

2013
45
62
107

2014
77
42
119

2015
47
43
90

2016
36
39
75

TOTAL
205
186
391

Tabela 3 - Número de utentes (1 utente = 1 processo de apoio) que beneficiaram do apoio da APAV entre 2013 e
2016 - homicídio na forma tentada e consumada

Também nas situações de homicídio na forma tentada, a RAFAVH acompanha e apoia não
somente vítimas diretas, mas também os/as familiares e amigos/as das vítimas que se sintam
afetados/as pela prática dos crimes e que careçam do apoio especializado que a APAV pode
proporcionar.
O atendimento alargado de vítima que a RAFAVH aplica nos seus serviços de apoio reflete-se
estatisticamente na diferença entre o número de crimes reportados à APAV (v. Tabela 2) e o
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número de utentes apoiados/as pela Associação. Efetivamente, o número de utentes
apoiados/as é superior ao número de crimes registados, uma vez que várias pessoas podem
ser vítimas diretas e/ou indiretas de um só crime.
Assim, importa também considerar os processos de apoio - estratégia de apoio, individual,
desenvolvida e apresentada a cada utente apoiado/a na sequência de um crime / forma de
violência, que pode incluir vários atendimentos presenciais e/ou telefónicos / eletrónicos (v.
Tabela 4), mediante as necessidades decorrentes de cada crime e vítima.

Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
TOTAL

2013
216
258
474

2014
247
247
494

2015
335
325
660

2016
420
323
743

TOTAL
1218
1153
2371

Tabela 4 - Número de atendimentos realizados por cada processo de apoio iniciado nesse ano

Os atendimentos realizados correspondem a todos os atendimentos (presenciais, telefónicos
ou por escrito) ou diligências efetuadas num determinado processo de apoio. Conforme as
necessidades de cada utente que recorre à APAV, os apoios podem ser de curta duração
(intervenção em crise) ou de duração mais prolongada (intervenção continuada) ou então
cingirem-se a contactos para pedidos de informações ou esclarecimentos.

Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
TOTAL

2013
0
71
71

2014
14
63
77

2015
188
180
368

TOTAL
202
314
516

Tabela 5 - Atendimentos realizados em 2016 relativos a processos de apoio iniciados na APAV entre 2013 e 2015

A duração média de um processo de apoio situa-se entre 1 a 2 anos. Este facto está
relacionado com a duração do processo judicial, que tende a ter a sua conclusão (leitura de
sentença/acórdão), neste prazo. Este é o período de maior dificuldade para os/as familiares e
amigos/as das vítimas, pois as diligências e contactos necessários até à conclusão do processo
reativam a memória e o impacto do crime, sendo difícil haver um regresso à normalidade. É
também com a conclusão do processo que ficam clarificadas questões práticas como acesso
aos bens da vítima, indeminizações ou gestão de património ou dívidas. Estas questões tem
um impacto muito profundo na organização das rotinas e planeamento do futuro dos/as
familiares de vítimas de homicídio.
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Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
TOTAL

2013
0
3
3

2014
3
3
6

2015
22
11
33

TOTAL
25
17
42

Tabela 6 - Processos de apoio iniciados na APAV entre 2013 e 2015 com trabalho em 2016

Pelo exposto no ponto anterior, é natural serem acumulados processos de apoio de anos
anteriores. O processo de apoio a familiares e amigos de vítimas de homicídio só é terminado
quando a vítima consegue recuperar a normalidade possível na sua vida, desistir do processo
de apoio ou, se por alguma necessidade muito específica, for referenciada para uma outra
instituição de apoio (apoio psiquiátrico ou médico), tendo sido resolvidas as necessidades
criadas pela vitimação.
O processo de apoio não tem um tempo fixo para ser terminado, dependendo da recuperação
da vítima apoiada. Assim, em 2016, registou-se um total de 1259 atendimentos realizados
relativamente a processos de apoio iniciados em 2013-2015 e 2016.

Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
TOTAL

2013
45
59
104

2014
74
39
113

2015
25
32
57

2016
13
13
26

TOTAL
157
143
300

Tabela 7 - Processos de apoio encerrados a 31 de dezembro de 2016

O encerramento de processos de apoio significa para a APAV a prestação de serviço de apoio à
vítima na máxima extensão possível de cada caso e de cada pessoa apoiada. A intervenção da
APAV pode cessar por vários motivos: o/a utente apenas solicitou informação e não mostrou
disponibilidade para dar continuidade ao processo de apoio, deixou de responder aos
contactos da APAV, foi encaminhado/a para outra instituição ou serviço e/ou autonomizou-se.
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Caracterização das vítimas de crime de homicídio na forma
consumada

0-5 anos
6-10 anos
11-15 anos
16-20 anos
21-25 anos
26-30 anos
31-35 anos
36-40 anos
41-45 anos
46-50 anos
51-55 anos
56-60 anos
61-65 anos
66-70 anos
71-75 anos
76-80 anos
81 ou mais anos
Sem referência
TOTAL

Homicídios ocorridos em
Portugal
n
%
7
6,8%
1
1,0%
4
3,9%
7
6,8%
3
2,9%
8
7,8%
5
4,9%
7
6,8%
5
4,9%
1
1,0%
5
4,9%
9
8,7%
3
2,9%
4
3,9%
3
2,9%
5
4,9%
10
9,7%
16
15,5%
103
100%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra Portugueses
n
%
1
3%
0
0%
1
3%
1
3%
1
3%
0
0%
1
3%
2
7%
5
17%
1
3%
3
10%
3
10%
1
3%
1
3%
0
0%
1
3%
2
7%
5
17%
29
100%

Tabela 8 - Faixa etária das vítimas de homicídio na forma consumada em 2016, de acordo com os dados registados
no OCH
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Relativamente aos homicídios consumados ocorridos em Portugal em 2016, destaca-se o facto
de cerca de metade terem ocorrido na faixa etária entre os 21 e 60 anos de idade. Destaca-se
o elevado número de vítimas com mais de 81 anos (n=10), evidenciando a fragilidade em que
se encontram as pessoas idosas, merecendo da sociedade especial preocupação sobre a sua
segurança.
No homicídio de portugueses no estrangeiro, é significativa a grande prevalência (17%) da
faixa etária entre os 41 – 45 anos.

Feminino
Masculino
Sem referência
TOTAL

Homicídios ocorridos em
Portugal
n
%
28
27,1%
73
70,9%
2
2%
103
100%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra Portugueses
n
%
11
38%
18
62%
0
0%
29
100%

Tabela 9 - Género das vítimas de homicídio na forma consumada em 2016, de acordo com os dados registados no
OCH

O género masculino continua a ser predominante relativamente ao número de vítimas de
homicídio, quer no que respeita aos dados dos homicídios em Portugal, quer no que respeita
aos dados dos portugueses mortos no estrangeiro.
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Caracterização dos/as utentes que recorreram à APAV
em 2016

0-5 anos
6-10 anos
11-15 anos
16-20 anos
21-25 anos
26-30 anos
31-35 anos
36-40 anos
41-45 anos
46-50 anos
51-55 anos
56-60 anos
61-65 anos
66-70 anos
71-75 anos
76-80 anos
81 ou mais anos
Não sabe/não responde
TOTAL

Homicídio Tentado
0
0%
0
0%
2
6%
1
3%
0
0%
3
8%
2
6%
8
22%
3
8%
4
11%
2
6%
0
0%
3
8%
2
6%
1
3%
1
3%
0
0%
4
11%
36
100%

Homicídio Consumado
1
3%
1
3%
2
5%
3
8%
1
3%
0
0%
1
3%
7
18%
3
8%
1
3%
3
8%
3
8%
2
5%
0
0%
1
3%
1
3%
1
3%
8
21%
39
100%

Tabela 10 - Faixa etária dos/as utentes que recorreram à APAV em 2016

É a faixa de idade que se situa entre os 36 e os 50 anos que mais tem sido apoiada pela APAV,
sejam as vítimas, familiares e amigos/as de vítimas de homicídio tentado, ou familiares e
amigos/as de vítimas de homicídio consumado.

Feminino
Masculino
TOTAL

Homicídio Tentado
27
75%
9
25%
36
100%

Homicídio Consumado
30
76,9%
9
23,1%
39
100%

Tabela 11 - Sexo dos/as utentes que recorreram à APAV em 2016

Relativamente ao sexo, tem sido o sexo feminino que mais apoio tem recebido o apoio
especializado da RAFAVH, quer nos casos de homicídio tentado, quer nos casos de homicídio
consumado.
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O/a próprio/a
Cônjuge
Ex-cônjuge
Companheiro/a
Pai/Mãe
Filho/a
Padrasto/Madrasta
Avô/Avó
Neto/a
Irmão/Irmã
Tio/Tia
Outro/a familiar
Colega/Amigo/a
TOTAL

Homicídio Tentado
27
75,0%
1
2,8%
0
0,0%
0
0,0%
2
5,6%
6
16,7%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
36
100%

Homicídio Consumado
--3
7,7%
1
2,6%
1
2,6%
11
28,2%
8
20,5%
1
2,6%
5
12,8%
1
2,6%
3
7,7%
1
2,6%
3
7,7%
1
2,6%
39
100%

Tabela 12 - Relação dos/as utentes que recorreram à APAV em 2016 com a vítima direta de homicídio

Caracterização dos/as autores/as dos crimes de homicídio

Cônjuge/Ex-cônjuge
Companheiro/a/Ex-companheiro/a
Namorado/a/Ex-namorado/a
Parental
Familiar
Colega/Amigo/a
Vizinho/a
Agente da
autoridade/cidadão/cidadã
Ex-funcionários/as
Vítima era criança confiada aos
cuidados
Nenhuma relação, mas autor/a
conhecido/a da vítima
Autor/a desconhecido da vítima
Não foi possível apurar
TOTAL

Homicídios ocorridos
em Portugal
8
6,6%
5
4,1%
4
3,3%
15
12,4%
8
6,6%
5
4,1%
1
0,8%
2
1,7%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra portugueses
2
5,1%
2
5,1%
0
0%
1
2,6%
2
5,1%
0
0%
0
0%
0
0%

0
0

0%
0%

4
2

10,3%
5,1%

40

33,1%

4

10,3%

20
13
121

16,5%
10,7%
100%

20
2
39

51,3%
5,1%
100%

Tabela 13 – Relação dos/as autores/as dos crimes com as vítimas de homicídio - dados OCH 2016

Relativamente à ligação entre homicida e vítima direta, verificámos uma predominância dos
crimes ocorridos em contexto de relação de intimidade, em curso ou já cessada, com um total
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de 17 casos dos homicídio ocorridos em Portugal, tendo 20 dos crimes reportados sido
perpetrados por desconhecidos.
A violência doméstica continua a assumir um papel preponderante na sociedade portuguesa.
Com efeito, tem recebido particular atenção quer por parte do poder executivo e legislativo,
bem como dos órgãos de comunicação social que, não raras vezes, abordam esta temática ora
em programas noticiosos, ora em reportagens.
Também é dada grande ênfase ao longo do ano aos crimes de homicídio consumado que
ocorrem na sequência de existência prévia de violência doméstica praticada sobre um/a
parceiro/a contra o/a outro/a. A violência doméstica é mais do que os crimes praticados em
contexto de intimidade. Se acrescentarmos aos 17 casos os crimes de homicídio consumado
ocorridos nas relações parentais ou em família mais alargada, a violência doméstica foi
responsável por 40 homicídios. Já no que respeita aos homicídios ocorridos no estrangeiro,
destaca-se a inexistência de ligação entre a vítima e o homicida 51,3%.

Cônjuge
Ex-cônjuge
Companheiro/a
Ex-companheiro/a
Namorado/a
Ex-namorado/a
Pai/Mãe
Filho/a
Padrasto/Madrasta
Irmão/Irmã
Tio/Tia
Outro/a familiar
Colega/Amigo/a
Nenhuma relação, mas
autor/a conhecido/a da
vítima
Nenhuma relação, autor/a
desconhecido/a da vítima
Outra relação
TOTAL

Homicídio
Tentado
3
8,6%
3
8,6%
3
8,6%
5
14,3%
1
2,9%
1
2,9%
3
8,6%
2
5,7%
0
0,0%
1
2,9%
1
2,9%
1
2,9%
0
0,0%
9
25,7%

Homicídio Consumado
2
0
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
2
2

6,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,4%
6,9%
0,0%
6,9%
0,0%
0,0%
0,0%
6,9%
6,9%

1

2,9%

13

44,8%

1
35

2,9%
100%

5
29

17,2%
100%

Tabela 14 - Relação dos/as autores/as do crime com as vítimas de homicídio - casos reportados à APAV em 2016
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Nos casos apoiados pela APAV, verificou-se que, nas situações de homicídio na forma tentada,
mais de dois terços dos processos de apoio iniciados (n=24) tiveram a sua origem num
contexto de violência doméstica.
No que respeita ao homicídio consumado com origem em contexto de violência doméstica,
foram apoiados familiares e amigos/as de 7 crimes perpetrados.
Em termos gerais, quase metade (48,5%) dos processos de apoio iniciados pela APAV em 2016,
relativos a homicídios tentados ou consumados, tiveram como móbil uma situação de violência
doméstica.

16-20 anos
21-25 anos
26-30 anos
31-35 anos
36-40 anos
41-45 anos
46-50 anos
51-55 anos
56-60 anos
61-65 anos
66-70 anos
71-75 anos
76-80 anos
81 ou mais anos
Sem referência
TOTAL

Homicídios ocorridos em
Portugal
n
%
5
4,1%
8
6,6%
4
3,3%
5
4,1%
9
7,4%
5
4,1%
3
2,5%
6
5,0%
7
5,8%
3
2,5%
2
1,7%
2
1,7%
0
0,0%
2
1,7%
60
49,6%
121
100%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra Portugueses
n
%
3
7,7%
2
5,1%
1
2,6%
0
0,0%
1
2,6%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
5,1%
2
5,1%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
28
71,8%
39
100%

Tabela 15 - Faixa etária dos/as autores/as do crime - dados OCH 2016

Destaca-se a faixa etária entre 36 e os 60 anos dos homicidas em Portugal. Já no estrangeiro,
foi difícil apurar uma faixa etária predominante, tendo em conta a pouca informação dos
órgãos de comunicação social, referente a estes dados.
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16-20 anos
21-25 anos
26-30 anos
31-35 anos
36-40 anos
41-45 anos
46-50 anos
51-55 anos
56-60 anos
61-65 anos
66-70 anos
71-75 anos
76-80 anos
81 ou mais anos
Não sabe/não responde
TOTAL

Homicídio Tentado
0
0,0%
4
11,4%
3
8,6%
3
8,6%
1
2,9%
2
5,7%
9
25,7%
2
5,7%
1
2,9%
0
0,0%
1
2,9%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
9
25,7%
35
100%

Homicídio Consumado
1
3,4%
1
3,4%
4
13,8%
0
0,0%
2
6,9%
0
0,0%
2
6,9%
2
6,9%
0
0,0%
1
3,4%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
16
55,2%
29
100%

Tabela 16 - Faixa etária dos/as autores/as do crime - casos reportados à APAV em 2016

Dos crimes de homicídio tentado, reportados para apoio à APAV, 25,7% foram perpetrados por
homicidas entre os 46 e os 50 anos.

Feminino
Masculino
Sem referência
TOTAL

Homicídios ocorridos em
Portugal
n
%
16
13,2%
84
69,4%
21
17,4%
121
100%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra Portugueses
n
%
1
2,6%
28
71,8%
10
25,6%
39
100%

Tabela 17 - Sexo dos/as autores/as dos crime - dados OCH 2016

Quanto ao sexo dos homicidas, é predominante o sexo masculino, quer nos crimes ocorridos
em Portugal (69,4%), quer nos crimes ocorridos no estrangeiro (71,8%).

Feminino
Masculino
Não sabe/não responde
TOTAL

Homicídio Tentado
4
11,4%
30
85,7%
1
2,9%
35
100%

Homicídio Consumado
3
10,3%
23
79,3%
3
10,3%
29
100%

Tabela 18 - Sexo dos/as autores/as dos crimes - casos reportados à APAV em 2016

A mesma tendência é identificada nos casos que a APAV apoiou, quer nos homicídios
consumados, quer nos homicídios tentados.
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Caracterização dos crimes de homicídio

Violência Doméstica
Crime Patrimonial
Ajuste de contas
Desavenças intra-familiares
(que não Violência
Doméstica)
Atentado Terrorista
Outros motivos
Não foi possível apurar
TOTAL

Homicídios ocorridos em
Portugal
n
%
23
22,3%
14
13,6%
6
5,8%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra portugueses
n
%
5
17,2%
11
37,9%
3
10,4%

6

5,8%

0

0%

0
34
20
103

0%
33%
19,4%
100%

1
3
6
29

3,4%
10,4%
20,7%
100%

Tabela 19 - Móbil associado ao crime de homicídio - dados OCH 2016

Destacamos o móbil de violência doméstica, como já foi referenciado atrás, no relacionamento
entre o/a autor e a vítima, como uma das causas mais frequentes para cometer homicídio em
Portugal.
Relativamente aos homicídios ocorridos no estrangeiro, destacamos a vítima portuguesa
envolvida num atentado terrorista, confirmando a preocupação que temos levantado, já em
anteriores edições deste relatório.

Violência Doméstica
Crime Patrimonial
Disputa de bens móveis/imóveis
Toxicodependência
Desavenças intra-familiares (que
não Violência Doméstica)
Atos Terroristas
Violência Sexual
Descontextualizado
Outros
TOTAL

Homicídio Tentado
18
64,3%
3
10,7%
1
3,6%
0
0,0%

Homicídio Consumado
7
31,8%
5
22,7%
0
0,0%
2
9,1%

3

10,7%

0

0,0%

1
0
1
1
28

3,6%
0,0%
3,6%
3,6%
100%

1
1
2
4
22

4,5%
4,5%
9,1%
18,2%
100%

Tabela 20 - Móbil associado ao crime de homicídio - casos reportados à APAV em 2016

A mesma tendência relativa ao crime de violência doméstica foi verificada nos casos
reportados à APAV para apoio, destacando-se 64,3% nos homicídios tentados e os 31,8% nos
homicídios consumados.
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2013
2014
2015
2016
TOTAL
[2013-2016]

Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
Homicídio Tentado
Homicídio Consumado
Homicídio Tentado
Homicídio Consumado

Total de utentes
apoiados

Utentes/VD

% utentes
VD

45
62
77
42
47
43
36
39
205
186

30
11
43
10
32
10
22
14
127
45

66,7%
17,7%
55,8%
23,8%
68,1%
23,3%
61,1%
35,9%
62,0%
24,2%

Tabela 21 - Móbil associado ao crime de homicídio: Violência Doméstica - casos reportados à APAV entre 2013 e
2016

Se compararmos a prevalência de utentes apoiados na APAV, relativamente a outros motivos
de crime, é notório que nos homicídios tentados uma grande percentagem advém do móbil de
violência doméstica.
Já nos casos de homicídio tentado, foram 24,2% os/as utentes apoiados/as em que a causa do
crime decorreu de violência doméstica.

Sem utilização de armas
Arma de fogo
Arma branca
Outros objetos/meios
Não foi possível apurar
TOTAL

Homicídios ocorridos em
Portugal
n
%
31
30,1%
30
29,1%
22
21,4%
3
2,9%
17
16,5%
103
100%

Homicídios ocorridos fora de
Portugal contra portugueses
n
%
1
3,3%
14
46,7%
10
33,3%
0
0,0%
5
16,7%
*
30
100%

Tabela 22 - Recurso a armas para a prática dos crimes de homicídio - dados OCH 2016 | * difere do n.º de
autores/as pela utilização de duas armas por um dos/as autores/as

Dos dados acima conseguimos observar que a utilização de armas de fogo foi
maioritariamente a forma escolhida para perpetrar o homicídio, quer em Portugal, quer no
estrangeiro.
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Sem utilização de armas
Arma de fogo
Arma branca
Outros objetos/meios
Não sabe/não responde
TOTAL

Homicídio Tentado
n
%
5
17,9%
8
28,6%
8
28,6%
1
3,5%
6
21,4%
28
100%

Homicídio Consumado
n
%
7
30,4%
9
39,2%
4
17,4%
1
4,3%
2
8,7%
23*
100%

Tabela 23 - Recurso a armas para a prática dos crimes de homicídio - casos reportados à APAV em 2016 | * difere do
nº de autores/as pela utilização de duas armas por um dos/as autores/as

A mesma tendência pode ser observada nos casos apoiados pela APAV.
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Dados relativos ao apoio prestado pela APAV em 2016

Polícia Judiciária
Instituto Nacional de
Medicina Legal e Ciências
Forenses, IP
Instituto Nacional de
Emergência Médica
Contacto direto dos/as
utentes com a APAV
Não sabe/não responde
TOTAL

Homicídio Tentado
3
8,3%

Homicídio Consumado
21
53,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

5,2%

30

83,4%

16

41%

3
36

8,3%
100%

0
39

0,0%
100%

Tabela 24 - Referenciação dos/as utentes para a APAV em 2016

Dos/as utentes apoiados/as pela APAV salientamos os que foram referenciados pela Polícia
Judiciária, referentes aos crimes de homicídio consumado. A PJ tem sido uma das principais
parceiras ao funcionamento da RAFAVH, havendo um protocolo de referenciação de vítimas
desde 2013.

Norte/Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Sul
Açores
TOTAL

2013
34
59
3
10
107

2014
43
68
7
1
119

2015
28
49
5
8
90

2016
35
32
3
5
75

Tabela 25 - Distribuição dos processos de apoio iniciados na APAV por zona geográfica

A maioria dos utentes apoiados encontra-se na zona de Lisboa e Vale do Tejo, nos últimos
anos. No entanto, vemos essa tendência a ser alterada em 2016 tendo-se destacado a zona
Norte/Centro por ter tido mais utentes em apoio.
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Pedido de Indemnização à Comissão de Proteção às Vítimas de Crime
(CPVC)
De acordo com o plasmado na Lei 104/2009, de 14 de Setembro, na formulação do seu artigo
1º, número 2, alínea a), e do artigo 2º, as vítimas de homicídio tentado ou os familiares de
vítimas de homicídio consumado (com direito a alimentos ou em união de facto com a vítima)
poderão beneficiar da concessão de adiantamento de indemnização, atribuída pela Comissão
de Proteção às Vítimas de Crime4. O pedido de indemnização representa, para algumas
famílias, uma das poucas alternativas para lidar com o impacto de vitimação causada pelo
crime, especialmente com impacto financeiro, se a vítima tivesse um papel de contribuição
para o orçamento familiar.
Todavia, tal concessão depende do cumprimento de alguns requisitos, quer se trate de um
homicídio na forma tentada ou na forma consumada, pelo que nem todos os processos de
apoio são elegíveis para solicitar o referido adiantamento.
A aplicabilidade do pedido está dependente do cumprimento de todos os requisitos
constantes do número 1 do artigo 2º e, no caso de morte, do número 2 do artigo 2º. Em 2015,
a RAFAVH registou 25 processos de apoio em que existiu a possibilidade de solicitar tal
concessão.

Cumpre os requisitos
Não cumpre os requisitos
Não foram fornecidos elementos
suficientes para aferir da
aplicabilidade do pedido
TOTAL
4

Homicídio Tentado
15
41,7%
16
44,4%

Homicídio Consumado
10
25,6%
26
66,7%

5

13,9%

3

7,7%

36

100%

39

100%

Redação dos números 1 e 2 do artigo 2º da Lei 104/2009 de 14 de Setembro:
1 - As vítimas que tenham sofrido danos graves para a respetiva saúde física ou mental diretamente resultantes de atos
de violência, praticados em território português ou a bordo de navios ou aeronaves portuguesas, têm direito à
concessão de um adiantamento da indemnização pelo Estado, ainda que não se tenham constituído ou não possam
constituir-se assistentes no processo penal, quando se encontrem preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:
a) A lesão tenha provocado uma incapacidade permanente, uma incapacidade temporária e absoluta para
o trabalho de pelo menos 30 dias ou a morte;
b) O facto tenha provocado uma perturbação considerável no nível e qualidade de vida da vítima ou, no
caso de morte, do requerente;
c) Não tenha sido obtida efetiva reparação do dano em execução de sentença condenatória relativa a
pedido deduzido nos termos dos artigos 71.º a 84.º do Código de Processo Penal ou, se for razoavelmente de
prever que o delinquente e responsáveis civis não venham a reparar o dano, sem que seja possível obter de
outra fonte uma reparação efetiva e suficiente.
2 - O direito a obter o adiantamento previsto no número anterior abrange, no caso de morte, as pessoas a quem, nos
termos do n.º 1 do artigo 2009.º do Código Civil, é concedido um direito a alimentos e as que, nos termos da Lei n.º
7/2001, de 11 de Maio, vivam em união de facto com a vítima.
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Tabela 26 - Aplicabilidade dos pedidos à Comissão de Proteção às Vítimas de Crime para os processos de apoio
iniciados em 2016

Submetido
Aguarda fase posterior do processo-crime
Aguarda-se o envio de documentos pelo/a
utente
Será o/a advogado/a a peticionar
TOTAL

Homicídio Tentado
7
46,7%
6
40,0%

Homicídio Consumado
4
40,0%
2
20,0%

1

6,7%

4

40,0%

1
15

6,7%
100%

0
10

0,0%
100%

Tabela 27 - Estado dos pedidos que cumprem os requisitos para pedido à CPVC a 31 de dezembro de 2016

Destes 25 casos foram submetidos 11 pedidos à CPVC, estando os restantes a aguardar
igualmente a sua submissão.
Dos casos em que não foi possível fazer a submissão do pedido, são indicados, no quadro
abaixo, os motivos.
Homicídio Tentado
O requerente, em caso de morte, não tem
direito a alimentos como previsto no
Código Civil (Art.º 2.º, n.º2, da Lei 104/2009)
Não existiu morte, incapacidade
permanente, ou temporária superior a 30
dias (Art.º 2.º, n.º1, al. a), da Lei 104/2009)
O pedido é extemporâneo
Não houve pedido de reparação do dano
em execução de sentença condenatória
relativa a pedido deduzido nos termos dos
artigos 71.º a 84.º do CPP (Art.º 2.º, n.º1, al. c),

Homicídio Consumado

1

6,3%

24

92,3%

11

68,8%

0

0,0%

1

6,3%

0

0,0%

3

18,8%

0

0,0%

0

0,0%

2

7,7%

16

100%

26

100%

da Lei 104/2009)

O dano foi causado por veículo terrestre a
motor (Art.º 3.º, n.º2, da Lei 104/2009)
TOTAL

Tabela 28 - Processos de apoio que não cumprem os requisitos para pedido à CPVC
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Conclusões | Perspetivas para 2017
O ano de 2016 foi um ano especialmente exigente para a RAFAVH. O desenvolvimento da Rede
CARE – apoio a crianças e jovens vítimas de violência sexual, obrigou a um esforço de gestão
integrada das duas redes, tendo havido melhorias significativas, quer a nível de
procedimentos, informação disponível sobre os casos e no próprio apoio prestado às vítimas
de homicídio tentado, e aos familiares e amigos de vitimas de homicídio tentando e
consumado.
No entanto, tendo sido um esforço maioritariamente interno, teve como consequência um
decréscimo de casos apoiados. Em parte, estes resultados devem-se a uma menor atenção e
acompanhamento dos parceiros da RAFAVH, incentivando as referenciações, e em iniciativas
de sensibilização da sociedade em geral para o problema destas “vítimas ocultas”. Com vista a
potenciar a referenciação, foi recentemente asinado o protocolo de colaboração entre o INEM
e a APAV, onde está preconizado a referenciação de vítimas de homicídio tentado e os/as
familiares e amigos/as de vitimas de homicídio consumado. Estão também a decorrer reuniões
com a PJ e com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), para
rever os protocolos, de forma a otimizar estas referenciações.
Em Fevereiro de 2017 será igualmente lançada uma campanha de sensibilização para que
estas vítimas cada vez mais vejam o seu direitos reconhecidos e o efetivo apoio prestado. Esta
campanha será composta por novo site, brochura e alguns documentos de trabalho para
profissionais.
2017 será igualmente um ano onde as vítimas de homicídio no estrangeiro irão receber por
parte da RAFAVH uma maior atenção. Com a instabilidade da segurança internacional torna-se
mais provável a ocorrência de atentados terroristas, aumentado a possibilidade de haver
portugueses envolvidos enquanto vítimas nestes eventos. A APAV tem trabalhado muito de
perto com várias autoridades e organizações internacionais para recolher junto destes as
melhores práticas, com o objetivo de qualificar o apoio que poderá ser prestado a vítimas de
terrorismo. O facto de estarem em acompanhamento familiares de um caso de terrorismo,
iniciado em 2016, reforçou essa necessidade de aprendizagem e melhoramento de
procedimentos.
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Anexo 1 – Distritos e concelhos onde foram praticados
os crimes registados no OCH (Portugal)
Açores
Angra do Heroísmo
Ribeira Grande
Aveiro
Estarreja
Gafanha da Nazaré
Mealhada
Oliveira de Azeméis
Beja
Aljustrel
Odemira
Ourique
Braga
Barcelos
Braga
Famalicão
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Bragança
Mogadouro
Vinhais
Castelo Branco
Vila Velha de Ródão
Coimbra
Coimbra
Montemor-o-Velho
Oliveira do Hospital
Évora
Faro
Alcoutim
Castro Marim
Faro
Lagoa
Lagos
Loulé
Portimão
Guarda
Aguiar da Beira
Fornos de Algodres

2
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
6
1
4
1
0
10
1
1
2
1
3
1
1
5
2
1
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Guarda
Sabugal
Leiria
Caldas da Rainha
Figueiró dos Vinhos
Leiria
Pedrógão Grande
Lisboa
Alenquer
Amadora
Cascais
Lisboa
Loures
Mafra
Oeiras
Sintra
Torres Vedras
Vila Franca de Xira
Madeira
Funchal
Ponta do Sol
Porto Santo
Santana
Portalegre
Porto
Amarante
Baião
Felgueiras
Gondomar
Maia
Paredes
Porto
Trofa
Santarém
Abrantes
Benavente
Santarém
Setúbal
Barreiro
Moita
Palmela
Seixal
Sesimbra
Viana do Castelo

1
1
4
1
1
1
1
20
1
1
4
3
2
1
3
3
1
1
4
1
1
1
1
0
13
1
1
1
2
1
1
5
1
4
1
2
1
10
2
3
3
1
1
3
25

Arcos de Valdevez
Vila Real
Alijó
Chaves
Montalegre
Viseu
Sátão

3
4
1
2
1
1
1
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Anexo 2 – País e zona respetiva onde foram
praticados os crimes registados no OCH (Fora de
Portugal)
Alemanha
Leipzig
Angola
Luanda
Brasil
Fortaleza
Maringá
Pernambuco
São Paulo
Burkina Faso
Ougadougou
Canadá
Edmonton
Toronto
Espanha
Fuentes de Oñoro
Estados Unidos da América
Massachusetts
França
Cavaillon
Gap
Oléron
Toulouse
Moçambique
Maputo
Reino Unido
Bradford
Stratford
Worcestershire
Suíça
Luzern
Venezuela
Anzóategui
Caracas
Filas de Mariche
Lara

1
1
3
3
4
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
6
1
3
1
1
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Anexo 3 – Locais onde foram praticados os crimes
registados no OCH

Não foi possível apurar
Local público
Local de trabalho da vítima
Residência da vítima
Residência vítima e autor/a do crime
Residência autor/a do crime
Outro local
TOTAL

Praticados em
Portugal
9
8,7%
56
54,4%
1
1,0%
19
18,4%
15
14,6%
2
1,9%
1
1,0%
103
100%

Praticados fora
de Portugal
4
13,8%
11
37,9%
2
6,9%
10
34,5%
1
3,5%
0
0
1
3,5%
29
100%

TOTAL/local
13
67
3
29
16
2
2
132

9,9%
51%
2%
22%
12%
1,5%
1,5%
100%
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Anexo 4 – Descrição dos crimes registados no OCH de
2016
Data da
notícia nos
OCS

OCS

01/01/2016

Público

06/01/2016

Diário de Notícias

06/01/2016

Correio da Manhã

06/01/2016

Jornal de Notícias

08/01/2016

Correio da Manhã

16/01/2016

Correio da Manhã

17/01/2016

Correio da Manhã

Breve descrição
A PSP de Leiria encontrou hoje ao início da tarde um
homem morto com as roupas queimadas, na
freguesia de Pousos, concelho de Leiria, sendo que as
causas ainda não foram apuradas. A mesma fonte
refere que não tem conhecimento de que tenha
ocorrido um incêndio urbano, estando já a Polícia
Judiciária (PJ) no local a investigar o caso.
Um ex-militar da GNR, de 64 anos, residente no
concelho de Baião, degolou a mulher com violência,
em casa, e depois suicidou-se. Será o primeiro
homicídio conjugal do ano.
Mãe e filho foram encontrados mortos, esta quartafeira de manhã, na Ponta do Sol, Madeira. Tudo
indica que a mulher, de 53 anos, terá envenenado o
menor, de 11 anos, e depois suicidou-se. A PJ está a
investigar.
A Polícia Judiciária disse esta quinta-feira suspeitar
que o homicídio do jovem de 15 anos, em Chaves, foi
"previamente planeado" e terá sido cometido por
"motivo fútil" pelos dois suspeitos detidos. A PJ,
através da Unidade Local de Investigação Criminal de
Vila Real, deteve um homem de 19 anos e uma
mulher pela presumível autoria dos crimes de
homicídio e ocultação de cadáver de um jovem de 15
anos.
- 12/12/16: condenação da mulher a 25 anos de
prisão e do homem a 20 anos de prisão.
Uma professora do ensino especial, de 61 anos, foi na
sexta-feira à tarde assassinada à facada pelo exnamorado, de 40, na ilha de Porto Santo, Madeira.
Maria Madalena Teixeira foi degolada com uma faca
de cozinha, tendo sofrido também golpes no peito.
- 12/10/2016: condenação a 20 anos de prisão
Um português de 52 anos, emigrante em França,
morreu no atentado terrorista de Ouagadougou,
capital do Burkina Faso, que sexta-feira fez 29
mortos. O CM apurou que a vítima se chama António
Basto, tinha 52 anos e vivia há dezenas de anos em
França. A notícia foi dada à mulher, em França, e
confirmada no sábado à noite pelo Governo
português - contrariando informações anteriores de
que não havia vítimas nacionais.
Um homem foi esfaqueado por um amigo, na
madrugada de domingo, em Lagos, no Algarve. A
vítima de 40 anos ainda foi transportada para o
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hospital de Lagos com vida, mas acabou por morrer.
Uma discussão levou a que o agressor esfaqueasse a
vítima no tórax. O agressor de 30 anos fugiu após o
crime mas já foi detido pelas autoridades.
Uma mulher de 57 anos foi assassinada pelo exmarido com um tiro na cabeça, esta segunda-feira, na
Rua das Caravelas, freguesia de Palhais, Barreiro.
- 29/01/2016: foi encontrado o corpo do homem
numa casa abandonada.
As duas idosas vizinhas passavam todas as tardes
juntas em casa da mais velha, no número 3 da
avenida António Serpa, em Entrecampos, Lisboa. Esta
terça-feira à tarde, a mais nova, de 76 anos, foi até à
casa da amiga de 85 anos, mas, mal meteu a chave à
porta, foi surpreendida por dois homens
encapuzados – que a agrediram e fugiram. A vítima
perdeu os sentidos e, mal se recompôs, encontrou a
dona da casa morta. A vítima terá sido assassinada na
sequência de um assalto.
Uma mulher portuguesa foi encontrada morta na sua
própria residência em Bradford, norte de Inglaterra,
juntamente com o marido, informou esta segundafeira a polícia britânica, que suspeita de homicídio
seguido de suicídio.
Um homem de 54 anos foi detido no concelho de
Santana, na Madeira, horas depois de ter violado a
sogra, idosa de 88 anos. A agressão sexual foi tão
violenta que a mulher acabou por morrer na
sequência dos ferimentos. O violador está em prisão
preventiva. - 17/11/2016: condenação a 12 anos de
prisão
Um jovem de 18 anos foi atropelado, quinta-feira à
tarde, em Urgezes, Guimarães, por outro rapaz da
mesma idade, com quem, momentos antes, se tinha
envolvido numa cena de pancadaria. O choque que,
ao que tudo indica, foi motivado por um ajuste de
contas, ocorreu pelas 13h50 na rua António da Costa
Guimarães. O carro acabou por embater com
violência no muro que veda o acesso a uma casa e
atingiu ainda um autocarro.
Duas mulheres e um homem foram detidos pela
Polícia Judiciária (PJ), suspeitos do homicídio e da
ocultação do cadáver de um industrial das Caldas da
Rainha desaparecido há um ano, divulgou a diretoria
de Leiria.
A convicção da PJ é de que o crime, alegadamente
perpetrado pela companheira do empresário (de 26
anos), o irmão (de 24) e a companheira (de 31), tenha
ocorrido no apartamento do casal, nas Caldas da
Rainha. "O crime de homicídio terá sido perpetrado
[...] mediante agressões físicas, seguindo-se a
profanação e ocultação do cadáver, bem como a
ilegítima apropriação de pertences da vítima", refere
um comunicado divulgado pela PJ.
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Uma criança de 19 meses morreu e outra de quatro
anos está desaparecida depois de caírem ao rio Tejo
em Caxias (Oeiras), revelou ao Observador o
comandante Malaquias Domingues, da Capitania do
Porto de Lisboa. A primeira foi resgatada na segundafeira à noite, mas, segundo o responsável, morreu no
local. As buscas foram retomadas na manhã desta
terça-feira para encontrar a criança de 4 anos.
Uma criança de 19 meses morreu e outra de quatro
anos está desaparecida depois de caírem ao rio Tejo
em Caxias (Oeiras), revelou ao Observador o
comandante Malaquias Domingues, da Capitania do
Porto de Lisboa. A primeira foi resgatada na segundafeira à noite, mas, segundo o responsável, morreu no
local. As buscas foram retomadas na manhã desta
terça-feira para encontrar a criança de 4 anos.
Um indivíduo de Travassos, Póvoa de Lanhoso, foi
detido pela PJ de Braga por suspeita de ter
assassinado uma mulher, de 87 anos, em casa. A
morte ocorreu ao fim da tarde de quinta-feira, na
freguesia de Fonte Arcada, da Póvoa de Lanhoso.
Um casal de 73 anos foi encontrado morto, ao final
da tarde desta quarta-feira, em Cardal, no concelho
da Mealhada, num cenário que aponta para um
homicídio seguido de suicídio.
Um grupo armado de indivíduos encapuzados matou
um homem de 49 anos na tarde deste domingo perto
das portagens de Mem Martins, em Sintra, durante a
fuga após um assalto a uma carrinha de valores, junto
a um hipermercado em Lourel, no concelho de Sintra.
As autoridades policiais continuam à procura dos
suspeitos.
Rodrigo Lapa, de 15 anos, desaparecido há nove dias
em Portimão, foi assassinado na sequência de uma
discussão por causa de dinheiro. Terá sido uma
‘ninharia’ que estava em causa e o padrasto terá
acusado o menor de ter mexido no dinheiro sem a
sua autorização.
Uma mulher matou na madrugada desta quinta-feira
o marido dentro da própria casa, em Lagos. Segundo
a homicida contou às autoridades, o companheiro, de
24 anos, terá chegado a casa alcoolizado e iniciou
uma discussão, partindo depois para agressões. A
mulher grávida de sete meses deslocou-se à cozinha
e esfaqueou o marido, primeiro na mão e depois no
peito, golpe que foi fatal para o companheiro.
PJ police are investigating the death of a 22-year-old
Ukrainian, whose body was found near a bar in
Loures last Sunday.
Sérgio Pidlisnyuk had lived in Portugal since
childhood, writes national tabloid Correio da Manhã,
and was reportedly last seen leaving a birthday party
in an area known as Guerreiros, near Loures, on
Friday night.
His body was found, with notable bruises to the face,
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by a resident in the area on Sunday lunchtime.
The young man’s body was taken for autopsy to
determine the causes of death.
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Acabou de forma trágica a discussão de Miguel
Martins e Poliana Ribeiro - ele construtor civil
desempregado, ela prostituta -, que mantinham uma
relação amorosa em Guimarães. Durante o
desentendimento, o homem apertou o pescoço da
mulher, de nacionalidade brasileira, com tal violência
que acabou por matá-la por estrangulamento.
Um jovem de 18 anos foi no sábado à noite morto a
tiro em Almancil, concelho de Loulé, no Algarve.
De acordo com fonte da GNR, o homicídio aconteceu
às 22.30 horas, tendo o jovem morrido após ter sido
atingido por disparos de uma arma de fogo, numa
rua em Almancil.
A vítima regressaria a casa com amigos de uma 'rave'
(festa de música eletrónica) em Celorico de Basto, e
terá havido um desentendimento por uma causa
"fútil" e o agressor pegou numa faca que existia no
carro e "acertou junto ao coração", explicou à Lusa o
comandante da GNR de Amarante.
Uma mulher, grávida de cerca de 7 meses, abortou
na urgência do Hospital de Cascais, esta sexta-feira à
tarde, em circunstâncias que estão a ser investigadas
pela própria unidade de saúde e pela Polícia
Judiciária (PJ), apurou Cascais24.
Ao tentar controlar os invasores, que terão agredido
a companheira e as netas, Sousa, de 70 anos,
recorreu à caçadeira que tinha em casa e disparou
contra um deles. O disparo causou a morte do
assaltante, um homem de 30 anos.
Uma mulher suspeita de ter matado o marido à
frente dos quatro filhos na sequência de uma
discussão conjugal ficou esta quinta-feira em prisão
preventiva.
Um homem, de 30 anos, foi morto a tiro de caçadeira
e outro, de 25, ficou gravemente ferido, domingo à
noite, no bairro da Cova da Moura, concelho da
Amadora. O autor dos disparos encontra-se a monte
e é procurado pelas autoridades, apurou o CM.
A polícia venezuelana iniciou as investigações para
determinar as circunstâncias que envolveram o
assassínio de um comerciante português de 50 anos,
ocorrido na cidade de Barcelona, Estado de
Anzoátegui, a 320 quilómetros a leste de Caracas.
Um homem, de nacionalidade inglesa, foi morto à
facada, esta terça-feira de madrugada. O suspeito foi
detido no carro da vítima.
A polícia francesa deteve um casal de portugueses,
suspeito da morte de um bebé de dois anos, que
estava entregue ao cuidado do casal, em Toulouse. O
bebé, também português, deu entrada no hospital na
quinta-feira em estado crítico, tendo morrido no
sábado.

32

07/04/2016

Jornal de Notícias

13/04/2016

Correio da Manhã

16/04/2016

Jornal de Notícias

27/04/2016

Correio da Manhã

27/04/2016

Correio da Manhã

27/04/2016

Correio da Manhã

30/04/2016

Jornal de Notícias

02/05/2016

Correio da Manhã

03/05/2016

Correio da Manhã

04/05/2016

Correio da Manhã

A Policia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, a
detenção de uma mulher acusada de matar o filho
recém-nascido.
Um homem de 53 anos, com perturbações mentais,
terá assassinado a mãe, com mais de 70, à facada,
durante a madrugada desta quarta-feira, no bairro da
Pasteleira, no Porto.
Maria Júlia Sousa, a idosa que há uma semana estava
desaparecida de casa, no concelho da Trofa, foi
encontrada sem vida, este sábado à noite, no rio
Trofa.
O corpo da mulher, de 72 anos, foi resgatado pelos
Bombeiros da Trofa. O corpo foi encontrado por um
popular, nas traseiras do cemitério de Bougado.
Estão por apurar as circunstâncias em que morreu. A
vítima só tinha o soutien vestido.
Uma portuguesa foi encontrada desmembrada num
canal em Leipzig, na Alemanha. As autoridades
alemãs já confirmaram o caso e afirmam que se trata
de um homicídio. A vítima, de 43 anos, tinha sinais de
violência extrema. O tronco foi encontrado na
passada quinta-feira e só dias mais tarde foram
encontrados os membros.
Elvira Mil Homens e Fernando Silva seguiam num
carro com o filho, quando foram emboscados por um
grupo de encapuzados na Via Expresso. Os homicidas
dispararam sobre o casal mas nada fizeram ao filho
com cerca de 30 anos.
Elvira Mil Homens e Fernando Silva seguiam num
carro com o filho, quando foram emboscados por um
grupo de encapuzados na Via Expresso. Os homicidas
dispararam sobre o casal mas nada fizeram ao filho
com cerca de 30 anos.
Um jovem de 16 anos confessou às autoridades
francesas ter matado Alexia Silva Costa, a
lusodescendente que esteve desaparecida 40 dias e
que foi encontrada morta na ilha de Oléron.
A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de
dois homens suspeitos de terem matado esta
madrugada, com recurso a uma arma branca, um
jovem de 26 anos no Porto.
Um corpo em avançado estado de decomposição foi
encontrado na tarde de domingo, dentro de um
palheiro no lugar do Barrocal, freguesia de Matança,
em Fornos de Algodres. O alerta foi dado pelas
12h00, por um funcionário da junta de freguesia local
que de imediato contactou a GNR local. "Não se
consegue perceber se o corpo é de um homem ou de
uma mulher. Está em avançado estado de
decomposição. A investigação passou para alçada da
PJ da Guarda", explicou ao CM o tenente-coronel
Cunha Rasteiro da GNR de Guarda.
Homicídio de português investigado Garcia Marques
executado com seis tiros em Maringá, no Brasil.
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- 25/07/2016: Médico Português detido no Brasil por
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O homicida, Luís Carlos Neves, com pouco mais de 30
anos e também ele um sem-abrigo, assassinou à
pancada um cidadão que pernoitava nesta fábrica
abandonada da EDP. As autoridades acreditam que o
objetivo foi roubar cerca de 180 euros, o dinheiro do
rendimento social de inserção da vítima mortal.
Estavam deitados, encostados um ao outro, debaixo
de uma estrada junto a um ribeiro. O homem tinha
um ferimento de bala na cabeça e a mulher um urso
de peluche dentro do casaco. Foi assim que os corpos
de um casal, de nacionalidade alemã, foram
encontrados, em Vale Frio, Castro Marim. Moravam
em Olhão e estavam desaparecidos há mais de um
mês. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar. A
possibilidade de um pacto de morte não está
descartada
Mariana Vitória, de 88 anos e cujo funeral aconteceu
esta terça-feira, foi encontrada com o crânio desfeito
devido à violência das várias pancadas de que foi
alvo, enquanto Maria Delfino dormia como se nada
se tivesse passado.
A Polícia Judiciária admitiu, esta terça-feira, a morte
do empresário João Paulo Fernandes, que foi
sequestrado no dia 11 de março, em Braga, e terá
sido morto na mesma altura. Há sete detidos.
Uma emigrante, de 42 anos, morreu num sequestro
em Caracas, Venezuela: Maria de Fátima de Olim
Teixeira deveria regressar a Portugal daqui a um mês,
para fugir à violência. A vítima e o marido – polícia
venezuelano aposentado – foram surpreendidos por
dois ladrões quando iam de carro e obrigados a ir
para os bancos traseiros. Armados, o marido e
ladrões iniciaram tiroteio no carro, que bateu numa
parede. Maria de Fátima morreu e o marido ficou
ferido. Um ladrão foi detido e a polícia encontrou
granadas na viatura. Emigrante deixa dois filhos.
Um homem de 45 anos morreu este domingo, vítima
de agressão com arma branca, numa rixa, em
Coimbra, que feriu com gravidade outros dois
indivíduos, irmãos, de 44 e 46 anos.
A Polícia Judiciária está a investigar a vida do homem
de 28 anos que foi assassinado a tiro, ao final da
tarde de terça-feira, numa execução à porta do
ginásio que frequentava, em S. João da Talha, Loures,
para perceber quais os motivos do crime e chegar à
identidade dos autores.
Um homem de 40 anos foi morto à facada depois de
um grupo de seis indivíduos ter invadido a casa da
vítima e a terem esfaqueado no pescoço até à morte.
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Estranhando a falta de contacto de Carlos Brandão,
de 45 anos, resolveram ligar à família e deslocaramse à casa do homem, na rua das Artes Gráficas, no
Porto. Mal abriram a porta, depararam-se com um
cenário de crime. O corpo de Carlos Brandão estava
envolto numa poça de sangue e apresentava vários
golpes de faca.
Um homem que sofria de depressão matou na noite
desta quinta-feira três membros da sua família e
suicidou-se com um tiro de caçadeira pouco tempo
depois de ter cometido o triplo homicídio.
Um homem que sofria de depressão matou na noite
desta quinta-feira três membros da sua família e
suicidou-se com um tiro de caçadeira pouco tempo
depois de ter cometido o triplo homicídio.
Um homem que sofria de depressão matou na noite
desta quinta-feira três membros da sua família e
suicidou-se com um tiro de caçadeira pouco tempo
depois de ter cometido o triplo homicídio.
Um GNR reformado, com cerca de 60 anos, foi morto
a tiro de caçadeira, junto ao campo de futebol de
Candedo, Vinhais, pelas 20h00 desta quinta-feira, por
um homem com cerca de 40 anos.
Uma discussão entre dois grupos por causa de uma
rapariga deu origem a um tiroteio em que morreu
uma pessoa e duas ficaram feridas com gravidade.
Um bebé com dois anos e meio morreu afogado na
piscina de uma residência de férias, no Carvoeiro, em
Lagoa, no passado sábado. A criança e a família são
de nacionalidade inglesa e estavam a passar férias no
Algarve, numa vivenda perto da Quinta do Paraíso,
uma zona turística.
O caso está agora sob alçada da Polícia Judiciária,
sendo que, segundo fonte da GNR confirmou ao
Notícias ao Minuto, o “homicídio por negligência é a
primeira hipótese” em termos de hipotética
acusação.
PJ está investigar o caso. Mãe da criança poderá ser
acusada de "homicídio qualificado"
O corpo do menino de seis anos que estava
desaparecido desde o início da tarde de sexta-feira
foi hoje encontrado no rio Cávado, em Barcelos, pelas
14:50, informou fonte dos bombeiros.
Um português de 56 anos, antigo piloto de ralis e
funcionário de um aviário em Luanda, Angola, foi
ontem morto à machadada em casa, por cinco
assaltantes.
Sidónio Teixeira, um homem condenado em 2007 por
matar a filha de três anos e ter tentado matar o filho
de 9, foi encontrado morto, segunda-feira, na HMP
Long Lartin, uma prisão de alta segurança do Reino
Unido onde estava detido.
O corpo de um bebé recém nascido foi encontrado
morto na tarde deste sábado perto de Santarém.
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A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias
da morte de uma mulher e do filho, de três anos, que
foram encontrados carbonizados numa viatura, no
concelho da Ribeira Grande, nos Açores.
Um jovem morreu ontem esfaqueado no Algarve
depois de uma discussão familiar durante a hora em
que Portugal jogava com a Polónia.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa,
lamentou e condenou esta terça-feira a morte do
cidadão português Carlos Gouveia, que foi
sequestrado e assassinado com violência na
Venezuela, aos 42 anos.
O corpo do pastor foi encontrado por volta das
09h00, desta quinta-feira, por uma equipa dos
bombeiros que desde o final da tarde de terça feira
passaram a pente fino aquela quinta, onde
habitualmente António Catarino andava com as
ovelhas. Carlos Morgado Jorge (foto), que conhecia
bem o pastor por com ele ter sido criado e com o
qual mantinha relação diária, contou à Rádio Boa
Nova que o corpo foi encontrado no “fundo do poço
com um balde amarrado ao braço”.
A Polícia Judiciária do Centro deteve em Derreada
Cimeira, concelho de Pedrógão Grande, na terçafeira, um homem de 43 anos no âmbito da
investigação ao homicídio de um polícia aposentado,
no dia 21 de junho, na vizinha freguesia de Pedrógão
Pequeno, Sertã. Uma vingança passional terá estado
na origem do crime.
A Polícia Judiciária de Braga mantém todos os
cenários em aberto no caso da mulher, de 66 anos,
que foi na quinta-feira encontrada morta em casa.
Maria das Dores Afonso Dias foi assassinada a tiro
num cenário que aparentava ser um assalto. Nada
foi, no entanto, levado do interior da moradia em S.
Paio, Arcos de Valdevez, o que causa alguma
estranheza.
Quem conhecia Afonso Silva, de 67 anos, e José
Vilela, de 55, vizinhos numa pequena vila de Águas de
Moura, concelho de Palmela, conta que nunca se
deram bem. Ao final da tarde de sábado uma nova
discussão entre ambos terminou de forma trágica.
Afonso atingiu José com um sacho e um ferro
pontiagudo na cabeça e este respondeu a tiro de
caçadeira.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a
detenção de um homem suspeito da morte de um
octogenário, depois de uma agressão violenta numa
rua de Montalegre que ocorreu em junho.
Agride à paulada para roubar vizinho idoso 'Tininho',
de 82 anos, ficou com o rosto desfigurado. Morreu
uma semana após o ataque.
Um homem de 68 anos morreu esta quarta-feira à
noite na sequência do que terá sido uma agressão à
facada na Refontoura, concelho de Felgueiras,
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O corpo do cidadão inglês, de 32 anos, que estava
desaparecido desde o passado sábado no rio Tejo, foi
encontrado ontem pela Polícia Marítima, junto à
Torre de Belém, em Lisboa, "a cerca de dois
quilómetros do local onde caiu do iate turístico",
adiantou ao JN Malaquias Domingues, Capitão do
Porto de Lisboa.
O homem que o empurrou, de 32 anos, foi
constituído arguido, tendo regressado entretanto aos
arredores de Londres, onde vivem os elementos do
grupo, que estava em Portugal para festejar a
despedida de solteiro de um deles.
Um jovem de 20 anos, natural de Portugal, morreu
depois de ser esfaqueado num parque londrino esta
quinta-feira. Bradley Quaresma terá sido atacado no
pescoço em West Ham Lane Recreation Ground, em
Stratford, numa zona em que conviviam diversas
famílias.
Abílio Guerra já tinha dito, nos últimos tempos e em
conversa com alguns amigos, que se sentia bastante
afetado com a doença da mulher. Eglantina Borges
sofria, há algum tempo, de Alzheimer. Esta doença
fazia com que a mulher raramente saísse de casa. O
alerta foi dado ontem às 12h50 para os bombeiros,
altura em que o filho, motorista numa empresa de
Samora Correia, chegou a casa dos pais, no nº 40 da
avenida das Nações Unidas. Mas o crime terá sido
cometido quatro horas antes. À GNR, alguns vizinhos
disseram ter ouvido dois sons semelhantes a disparos
pelas 09h00. Contudo, não fizeram caso.
Um homem de 59 anos matou o filho de 34 à facada,
este domingo de manhã, na Baixa da Banheira, na
Moita. Na origem do crime estará o consumo de
drogas por parte da vítima. De seguida, o pai
enforcou-se na garagem.
Um casal – ele de 52 anos, ela de 46 – foi esta terçafeira encontrado inanimado por uma filha menor, e
com sinais de agressões mútuas, num quarto da casa
das vítimas em S. João dos Montes, Vila Franca de
Xira. Transportados para diferentes hospitais, os dois
estiveram internados e o homem acabou por não
resistir aos ferimentos.
Um indivíduo, de 40 anos, foi detido pela Polícia
Judiciária, na Madeira, por suspeita de homicídio.
A agressão fatal ocorreu na passada sexta-feira, após
uma discussão em que o agressor deu uma facada no
abdómen da vítima.
Durante meses manteve a mãe, de 78 anos, fechada
em casa, continuando a descontar os cheques da
pensão da idosa. Fê-la passar fome e maltratou-a de
tal forma que, quando finalmente a entregou a um
hospital, em abril, Maria Cabral Branco pesava
apenas 40 quilos e acabou por morrer. António
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Branco, de 56 anos, foi agora detido pela polícia de
Fall River, nos Estados Unidos, onde a família
açoriana estava emigrada há dezenas de anos.
Não resistiu aos ferimentos a mulher que, segundafeira ao final da manhã, foi baleada em plena via
pública no centro de Figueiró dos Vinhos.
O óbito foi confirmado às 16.40 horas pelo Centro
Hospitalar da Universidade de Coimbra, onde a
mulher estava internada nos Cuidados de Medicina
Intensiva.
Um sucateiro foi ontem detido, pela PJ de Aveiro, por
ter assassinado a companheira com uma facada no
coração. O crime aconteceu de madrugada, junto ao
terminal TIR da Gafanha da Nazaré, mas só ao final da
tarde de ontem os inspetores detiveram o homicida,
na sua residência, na rua da Infância, em Cacia,
Aveiro, quando, aparentemente, se preparava para
se desfazer do cadáver de Isaura Fernandes
Cerqueira Alves, de 60 anos.
Tires - A Polícia Judiciária começou a investigar o
desaparecimento das três mulheres encontradas hoje
mortas dois meses após a família ter perdido o
contacto. Isto porque só passado algum tempo é que
a mãe formalizou a participação às autoridades
brasileiras e só depois disso é que o desaparecimento
foi comunicado a Portugal, em março.
Tires - A Polícia Judiciária começou a investigar o
desaparecimento das três mulheres encontradas hoje
mortas dois meses após a família ter perdido o
contacto. Isto porque só passado algum tempo é que
a mãe formalizou a participação às autoridades
brasileiras e só depois disso é que o desaparecimento
foi comunicado a Portugal, em março.
Tires - A Polícia Judiciária começou a investigar o
desaparecimento das três mulheres encontradas hoje
mortas dois meses após a família ter perdido o
contacto. Isto porque só passado algum tempo é que
a mãe formalizou a participação às autoridades
brasileiras e só depois disso é que o desaparecimento
foi comunicado a Portugal, em março.
O proprietário de um café em Angra do Heroísmo, na
Ilha Terceira, nos Açores, morreu esta sexta-feira
depois do café de que é proprietário ter sido
assaltado. A vítima mortal foi esfaqueada no zona do
tórax. O homem foi assistido pelo INEM no local
deste incidente, mas acabou por morrer devido aos
ferimentos.
Saiu de casa a pé para o trabalho, na Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis, cerca das 13h30 de
quarta-feira, mas foi atropelado por uma carrinha 50
metros depois, na rua António Bernardo, a dois
minutos de casa. Flávio Costa, de 57 anos, foi
encontrado pelo filho mais de 14 horas depois, caído
num silvado. Estava em paragem cardiorrespiratória
e não resistiu aos ferimentos, acabando por morrer
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nas urgências do hospital local. A PJ do Porto esteve
no local e recolheu vários vestígios deixados pela
viatura que fugiu do local.
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Um homem, de 71 anos, é suspeito de ter matado
esta segunda-feira a mulher, de 65 anos, em Vilarelho
da Raia, no concelho de Chaves, suicidando-se de
seguida, avançou à Lusa fonte policial. Os corpos
foram encontrados a meio da tarde pelo filho do
casal, um agente da PSP.
Um homem de 60 anos é suspeito de ter matado a
tiro a mulher, de 40 anos, em Montes Velhos, no
concelho alentejano de Aljustrel (Beja), suicidando-se
de seguida, disseram a GNR e os bombeiros.
Hugo Gonçalo, o jovem de 14 anos agredido à
pancada por ciúmes, em Baguim do Monte, não
resistiu aos ferimentos e morreu esta segunda-feira.
A notícia foi avançada pelo tio do jovem na rede
social Facebook.
Um jovem de 16 anos morreu após ter sido atingido a
tiro pela polícia na sequência de um assalto esta
madrugada. O caso vai ser investigado pelo
Ministério Público e pela Inspeção Geral da
Administração Interna.
A Polícia Judiciária anunciou nesta quarta-feira a
detenção de um segurança suspeito de ter agredido
com um murro na cara um sem-abrigo e arrumador
de carros na Baixa do Porto, que acabou por morrer
no hospital devido a lesões cerebrais.
Um homem de 31 anos foi detido pela polícia
canadiana por ter esfaqueado até à morte um casal
de idosos portugueses numa aparente tentativa de
assalto à casa em que estes viviam, na cidade de
Edmonton, no Canadá, na sexta-feira.
Um homem de 31 anos foi detido pela polícia
canadiana por ter esfaqueado até à morte um casal
de idosos portugueses numa aparente tentativa de
assalto à casa em que estes viviam, na cidade de
Edmonton, no Canadá, na sexta-feira.
Um homem de 62 anos foi detido pela Polícia
Judiciária da Guarda por ter matado a tiro o pai,
durante uma rixa entre ambos ocorrida em Alfaiates,
no concelho do Sabugal. O suspeito também foi
baleado pelo progenitor mas acabou por sobreviver teve alta hospitalar e foi preso.
A Polícia Judiciária de Coimbra foi esta segunda-feira
chamada a investigar as circunstâncias da morte de
um jovem, de 18 anos, que esteve envolvido numa
rixa, na noite de sábado para domingo, em
Montemor-o-Velho.
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O homem que atacou esta quarta-feira dois polícias
com um machado e acabou morto a tiro no Vale da
Amoreira, concelho da Moita, era guineense, tinha 52
anos e um longo cadastro criminal, onde se destacam
as agressões. Esta manhã os dois elementos da PSP
que agrediu traziam um mandado de detenção em
seu nome quando o abordaram de carro. Ele reagiu
de imediato, atacando a polícia com um machado e
uma faca. O suspeito acabou morto ao quarto tiro
disparado pelo polícia que permanece internado no
hospital do Barreiro.
Um homem foi detido, na madrugada desta sextafeira, na Maia, por suspeitas de matar a cunhada, de
77 anos, e escondido o corpo na garagem.
Um homem de 81 anos matou este sábado o filho de
42 em Queluz, Sintra, Lisboa. Terá usado um martelo
de cozinha para consumar o crime.
Um homem de 61 anos matou ao final da tarde deste
domingo o sogro, de 82 anos, com uma enxada. O
brutal homicídio ocorreu em Mafra.
Um homem com 75 anos foi encontrado morto na
manhã deste domingo, na freguesia do Vale, em
Arcos de Valdevez.
De acordo com fonte da GNR, a vítima apresentava
"sinais de violência", tendo sido chamada a Polícia
Judiciária de Braga para investigar.
A luta foi travada por vários moradores. Acreditam
que a morte do homem, que foi internado no dia 11 e
faleceu no domingo passado, não foi causada por
uma doença, mas sim por várias agressões que terá
sofrido por parte de um casal com quem vivia há
cerca de três anos.
Um emigrante português perseguiu a excompanheira e matou-a a tiro numa rua de Cavaillon,
em França. Tentou suicidar-se e ficou em estado
grave.
João Guilherme Espadinha, 63 anos, e Lídia Ferreira
da Costa, de 57, estavam separados há dois meses.
Na segunda-feira ao início da noite, o homem
perseguiu a ex-companheira numa rua de Cavaillon,
no sul de França, e assassinou-a a tiro de caçadeira.
Um comerciante lusodescendente de 33 anos de
idade foi assassinado por homens armados que
tentaram roubar a sua fazenda no estado
venezuelano de Lara, 367 quilómetros a oeste de
Caracas, disseram este domingo à Lusa fontes da
comunidade portuguesa local.
Um homem de 31 anos morreu, perto da barragem
de Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão, depois
de ter sido atingido por um disparo de uma arma de
fogo. Outro homem ficou ferido.
"Há sinais de a vítima ter sido atingida por uma arma
de fogo" e que tenha falecido na sequência dos
ferimentos causados pelo disparo, disse à agência
Lusa fonte da GNR de Castelo Branco.
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Um homem (com cerca de 30 anos) terá matado a
mulher, por estrangulamento, em Faro e foi preso ao
início da tarde.
Morreu ontem, no hospital do Barreiro, o homem
que na terça-feira de manhã foi atacado com uma
antena de rádio no pescoço, e sofreu depois uma
tentativa de estrangulamento com um cinto em
Arroteias, Alhos Vedros, na Moita.
Um homem que era perseguido pela GNR morreu
nesta sexta-feira, no Porto Alto, na sequência de uma
troca de tiros com os militares, depois de um destes
ter sido baleado num braço. Além deste homem, um
outro foi capturado e o terceiro encontrava-se
barricado. Ao meio-dia, este foi capturado. O militar
da GNR está estável, disse à Lusa o oficial de Relações
Públicas do Comando Territorial de Santarém, Pedro
Reis.
Um homem foi encontrado hoje de manhã morto
num parque de estacionamento da Guarda e a Polícia
Judiciária tomou conta da ocorrência, disse à agência
Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de
Socorro (CDOS) da Guarda.
A fonte disse à Lusa que uma arma de fogo terá
estado na origem da morte, remetendo mais
explicações para as entidades de investigação.
Um militar de 29 anos morreu e um outro, de 41,
ficou ferido em estado grave, alvejados no decorrer
de uma ação de patrulhamento que estavam a
realizar, na zona industrial de Aguiar da Beira,
próximo da localidade de Vila Chã. Os suspeitos, que
serão dois, fugiram no carro patrulha, que
abandonaram a cerca de cinco quilómetros.
"Veio aqui o comandante da GNR dizer-me que a
minha filha e o meu genro tinham sido baleados",
contou ao JN António de Jesus, pai de Liliane de Jesus
Lino e sogro de Luís Pinto, o casal de 25 anos que a
GNR encontrou baleado, na mesma zona onde estava
o cadáver do militar Carlos Caetano.
"Sobre o meu genro, Luís Pinto, a GNR disse-me logo
que tinha sido encontrado morto, mas quando
perguntei pela minha filha não tive resposta".
O assalto a uma carrinha de transporte de valores na
noite de sábado, no Barreiro, que resultou em dois
assaltantes feridos a tiro — um acabou por morrer no
local — e dois polícias feridos está a ser investigado
pela Polícia Judiciária. Os dois suspeitos que
tombaram na troca de tiros com a polícia não traziam
identificação, mas a PJ acredita que tenham já ficha
policial e que não seja difícil saber quem são através
das impressões digitais. A partir daqui, será mais fácil
chegar aos restantes cinco suspeitos.
Um português de 39 anos foi segunda-feira
assassinado a tiro em Fortaleza, no Brasil. Nuno
Torres tentou resistir a um ladrão armado na loja
onde trabalhava. O crime foi gravado pelo sistema de
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videovigilância e mostra imagens chocantes.
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Uma portuguesa de 51 anos foi esta quinta-feira
morta a tiro pelo marido, um agente da Guardia Civil
da mesma idade, que se suicidou em seguida. O
crime ocorreu na casa onde ambos residiam, em
Fuentes de Oñoro, localidade espanhola próxima de
Vilar Formoso.
Delmira Miranda, 82 anos, foi encontrada morta, em
casa, em Faro, ao fim da manhã de domingo. A
cabeça com várias marcas de agressão. A idosa terá
sido a última vítima de uma onda de roubos
violentos, entre sábado e domingo, em Faro e Olhão.
Suspeita-se de que os casos terão o mesmo autor ou
autores.
Um português emigrado no Brasil foi executado com
quatro tiros e deixado na berma de uma estrada a 90
quilómetros da cidade onde estava radicado. Ricardo
Carvalho, de 41 anos, teve até ao mês passado um
bar, que encerrou. Segundo descreveu ao CM fonte
da Polícia Civil brasileira, que investiga o crime, terse-á tratado "de um ajuste de contas" e não de
roubo. Junto ao corpo estavam os documentos,
cartões bancários de crédito e débito e notas de 10 e
50 reais.
Um homem de 82 anos foi morto, em AgualvaCacém, Sintra, durante um assalto a uma casa. A
vítima foi encontrada este sábado pela empregada. O
viúvo reformado foi visto pela última vez na sextafeira. O homicídio ocorreu no seguimento de
confrontos físicos entre os assaltantes e a vítima.
O cadáver de um homem, com cerca de 40 anos, foi
esta terça-feira encontrado por crianças num
descampado junto à localidade do Varatojo, Torres
Vedras, e as autoridades pensam tratar-se de
homicídio, disse fonte policial. "Houve relatos de que
pudesse ser suicídio, mas nada aponta nesse
sentido", disse à agência Lusa fonte policial, falando
na hipótese de homicídio por haver um "histórico de
ameaças" em relação à vítima, mas sobre quais não
há queixas nas autoridades policiais.
A guerra entre Florinda e Domingos já durava há
anos. Para escapar à violência de que era alvo, a
mulher até chegou a refugiar-se num centro de
acolhimento para vítimas de violência doméstica.
Mas nem isso a salvou. Foi assassinada sábado de
manhã, em frente ao restaurante onde trabalhava,
em Littau, Lucerna, no centro da Suíça. Domingos foi
preso ainda com a faca ensanguentada nas mãos.
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O corpo encontrado na terça-feira, numa zona
conotada com a prostituição, em Jesufrei, Famalicão,
já foi identificado como sendo o de Mário Silva, que
estava desaparecido desde o dia 4 de novembro. A
informação foi confirmada ao CM por um familiar.
Através de impressões digitais e de uma lesão que
paralisou a mão do homem foi possível determinar a
identidade da vítima, que morreu por asfixia. O
funeral deverá realizar-se esta sexta-feira.
O corpo do rapaz apresentava marcas de agressão na
zona do tronco e da cabeça e quando os bombeiros
chegaram ao local já nada podia ser feito. O óbito
acabou por ser declarado no momento pela VMER do
Hospital de São Bernardo, para onde o corpo foi
transportado pelos bombeiros voluntários de
Sesimbra.
Bruno Rodrigues frequentava a escola secundária da
localidade, onde também vivia e era tido como um
jovem pacífico e querido entre os colegas. Na altura
em que foi encontrado não tinha em seu poder
qualquer objeto de valor, fosse dinheiro ou
telemóvel, pelo que a Polícia Judiciária têm em
aberto a hipótese de assalto na investigação ao crime
com contornos de homicídio.
Um cidadão português foi assassinado por
desconhecidos na última noite na sua residência nos
arredores de Maputo, informou esta quinta-feira à
Lusa o cônsul-geral de Portugal na capital
moçambicana. Segundo apurou o Correio da Manhã,
Joaquim Cavaco Malagueira, de 65 anos, foi
encontrado com o corpo mergulhado numa banheira
e amarrado a uma cadeira.
Dois homens armados assaltaram no domingo em
Caracas, na Venezuela, um restaurante de
madeirenses e assassinaram um lusodescendente de
25 anos de idade.
Um homem de 40 anos morreu na madrugada deste
sábado na Quinta do Anjo, em Palmela, na sequência
de uma agressão de que foi vítima num café do
Bairro Alentejano.
A Polícia Judiciária de Braga investiga a origem do
incêndio e admite que se tenha tratado de fogo
posto. Tanto mais que haveria ameaças anteriores e a
garagem tinha sido frequentemente alvo de
vandalismos. Geraldo estava determinado a apanhar
o grupo criminoso.
A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um
homem de 63 anos, cujo cadáver foi encontrado
dentro da sua casa, esta quarta-feira, em Carlão,
concelho de Alijó, com indícios de violência.
Um homem de 76 morreu atropelado, ao final da
tarde desta sexta-feira, em Duas Igrejas, Paredes. O
condutor do carro envolvido no acidente fugiu e está
a ser procurado pela GNR.
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Uma lusodescendente morreu na sequência de um
duplo esfaqueamento, que deixou ainda a sua mãe
gravemente ferida, na sexta-feira, em Toronto, disse
hoje uma fonte próxima da família à agência Lusa.
O suspeito está a monte, foi identificado pelas
autoridades canadianas como Shayne MacDonald, de
21 anos, e é sobrinho da vítima.
Um homem de 80 anos foi atingido a tiro nas costas,
na manhã deste domingo, em Meirinhos,
Mogadouro. A vítima foi encontrada inconsciente e
em paragem cardiorrespiratória numa zona de olival.
Foi transportada em estado muito grave para o
Centro de Saúde da localidade, onde acabou por
morrer.
A polícia francesa investiga a morte de um português
de 68 anos, cujo cadáver – que apresentava sinais de
violência – foi encontrado ontem nas margens de um
rio no Sudeste do país. Manuel da Silva, a vítima, já
estava dado como desaparecido há várias horas.
Um homem com cerca de 60 anos foi encontrado
morto esta quarta-feira numa estrada em Albarrois,
Alenquer. A vítima foi encontrada morta na berma da
estrada, com sinais de ter sido baleada. Ainda não
existe nenhuma explicação oficial para esta morte,
até porque o alerta que as autoridades receberam, às
10h30 desta quarta-feira, fazia referência a um
atropelamento e não um homicídio. Bombeiros e
GNR estiveram no local e encontraram um cartucho
de caçadeira junto ao corpo.
Um homem de 58 anos foi identificado por militares
da GNR por ser suspeito do atropelamento mortal
que vitimou uma mulher idosa, de 92 anos, em
Avelal, Sátão, fugindo de seguida.
A Polícia Judiciária de Aveiro deteve esta quinta-feira
dois jovens, de 22 e 23 anos, suspeitos de matarem
um homem à facada e atirarem o cadáver para um
poço, próximo do acampamento onde residem, em
Veiros, Estarreja. O homicídio ocorreu no sábado à
noite, mas só na madrugada de ontem é que o corpo
de Manuel ‘China’, de 52 anos, foi encontrado.
Segundo o CM apurou, ‘China’ ter-se-á desentendido
com Rafael e Orlando nas festas de Santa Luzia, em
Veiros.
As autoridades brasileiras estão a investigar a morte
de um português encontrado morto em casa na noite
da passada quarta-feira, na cidade de Olinda, no
estado de Pernambuco. O corpo de Paulo Jorge
Castro Patrício, de 45 anos, foi encontrado pela
mulher, com quem estava casado há poucos anos. No
corpo tinha feridas provocadas por balas. Um ajuste
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de contas pode estar na origem deste homicídio.
Fernanda e Hugo estavam juntos há cinco anos.
Naturais do Norte, passavam algumas temporadas
em Lisboa, onde Fernanda, de 35 anos, era
professora. Nessas alturas, viviam num apartamento
no Parque das Nações. E foi aqui, na véspera de
Natal, que a mulher decidiu matar o noivo - tinha dito
à família que se ia casar com Hugo no dia 25 de
dezembro. Para cometer o crime, a docente fez uma
pesquisa na internet e adquiriu 35 quilos de gelo seco
- nome pelo qual é conhecido o dióxido de carbono
solidificado, que, ao ser aquecido, se transforma em
gás. Para pôr em prática o seu plano, começou por
adormecer o namorado, com comprimidos. Depois,
ativou o gelo seco e lançou fogo à cama. A ideia seria
a de simular um incêndio. Executado o plano, fugiu,
apanhando um táxi para o Porto.
Jaime Nogueira, há vários anos radicado na zona da
capital, Caracas, juntou-se assim à negra estatística
de emigrantes portugueses mortos neste país sulamericano. Empresário do ramo da construção civil,
Jaime Nogueira foi encontrado morto no início da
tarde de quinta-feira, pelos próprios vizinhos.
Apresentava diversos ferimentos na zona da cabeça,
provocados com um objeto não especificado, que
terá sido recolhido pelas autoridades.
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