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Notas iniciais
2019 trouxe o assinalar do sétimo aniversário de atividade da Rede de Apoio a Familiares e
Amigos de Vítimas de Homicídio e de Vítimas de Terrorismo.

Não é descabido afirmar que este apoio especializado disponibilizado pela APAV desde o ano
de 2013 já se consolidou no panorama nacional no apoio a vítimas de crime, não obstante todos
os desafios que ainda surgem e que continuam subjacentes à atividade diária.

Tal como a APAV vem defendendo, não se pode descurar a importância que um apoio
especializado tem para as vítimas de crimes de homicídio e terrorismo. É fundamental que este
apoio seja prestado por técnicos/as especializados, com conhecimento específico na dinâmica
de intera

o com o sistema de justi a criminal, um dos momentos mais temidos pelos/as

utentes da RAFAVHT, mas também com saber específico relativamente às dinâmicas, reações,
vulnerabilidades e potencial de traumatização que estas vítimas podem sofrer.

Um dos aspetos que diferencia este apoio é a interação regular com parceiros que, diária e
diretamente, lidam com a problemática dos homicídios

nomeadamente com a Polícia

Judiciária, com o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, IP, e com o Instituto
Nacional de Emergência Médica.

Para além de outros aspetos de colaboração, estes protocolos visam a referenciação de vítimas,
seus familiares e amigos, perspetivando a continuidade do apoio que recebem, garantindo que
este é, efetivamente, disponibilizado, e evitando a re-traumatização que o sistema judicial
pode provocar.

Com a crescente preocupação de segurança a nível internacional, especialmente com o
aumento de probabilidade da ocorrência de atentados terroristas, a área do apoio a familiares
e amigos de vítimas de homicídio que tenham ocorrido no estrangeiro tem vindo a ter cada vez
mais destaque para a RAFAVHT.
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A APAV continua a trabalhar no estabelecimento de parcerias com as autoridades nacionais
para articular o apoio prestado a estas vítimas. Adicionalmente, a RAFAVHT integra o grupo
internacional de peritos em apoio a vítimas de terrorismo - Meeting the needs of terrorism
victims, da iniciativa do Victim Support Europe.

No ano de 2019 a RAFAVHT marcou presença na reunião INVICTIM em Estrasburgo, onde
apresentou várias comunicações alusivas às vítimas de terrorismo e apoio psicológico a vítimas.
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Sumário geral da atividade da RAFAVHT em 2019
No ano de 2019 a RAFAVHT iniciou o acompanhamento de 99 utentes, na sequência de 63 crimes
de homicídio.

O número de crimes de homicídio consumado e de homicídio tentado é efetivamente menor do
que o número de utentes que beneficiaram do apoio da RAFAVHT (i.e. processos de apoio),
pois, por cada crime ocorrido, surgem em acompanhamento várias vítimas e/ou vários
familiares e amigos/as.

Por outro lado, os atendimentos realizados correspondem a todos os atendimentos (presenciais,
telefónicos ou por escrito) ou diligências efetuadas num determinado processo de apoio. De
acordo com 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.

Relativamente ao número de crimes e ao número de autores/as existe também uma
discrepância pois verificamos que, no caso dos homicídios na forma tentada, em três situações,
o crime foi cometido por mais do que um/a autor/a. A mesma situação também se verificou no
caso dos homicídios consumados.

TABELA 1 PROCESSOS INICIADOS EM 2019
2019

HOMICÍDIO TENTADO

HOMICÍDIO CONSUMADO

TOTAL

PROCESSOS DE APOIO/UTENTES

28
21
18
188

71
50
44
501

99
71
62
689

AUTORES/AS DOS CRIMES
CRIMES
ATENDIMENTOS REALIZADOS

Numa análise retrospetiva, cf. a tabela 2 e o gráfico 1 nos indicam, aumentou o número de
utentes apoiados/as do ano de 2018 para o ano de 2019.

Ainda que os utentes apoiados/as em sede de homicídio tentado tenham vindo a sofrer um
decréscimo desde 2015, não seguiu a mesma tendência o número de utentes em apoio devido
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a homicídios consumados, que teve um acréscimo substancial de pedidos de apoio entre 2018
e 2019 (39 para 71).

TABELA 2 E GRÁFICO 1 TOTAL DE PROCESSOS RAFAVHT (2013-2019)

ANO

HOMICÍDIO
TENTADO

HOMICÍDIO
CONSUMADO

TOTAL

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

45
77
47
36
31
29
28
293

62
42
43
39
43
39
71
339

107
119
90
75
74
68
99
632

119
107

99
90
77

75

62
47
45

2013

42

2014

43

2015

Homicídio Tentado

39
36

2016

74
43

68

71

39

31

29

28

2017

2018

2019

Homicídio Consumado

Total
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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 no
Estrangeiro da APAV foi criado no início de 2014, com o objetivo de ajudar a compreender
melhor 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 e Vítimas de Terrorismo
(RAFAVHT).

Se a intenção que levou a criação deste observatório era recolher mais informações sobre os
familiares das vítimas de homicídio que a APAV, e as circunstâncias que levaram a estes crimes,
depressa 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 que vitimou os portugueses e suas famílias no mundo, para melhorar o apoio que
a Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio da APAV pode prestar.

NOTA IMPORTANTE - O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses
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 quando na 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, independentemente do sexo da vítima.
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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, Público, entre outros, o portal de pesquisa google news,
jornais, televisões 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, 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 RAFAVHT apoiar
os familiares e amigos de vítimas de homicídio, pareceu-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/a homicida, foram criados com base no Relatório Anual de
Segurança Interna (RASI) de 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 2019,
encontra-se em anexo uma tabela com as fontes de onde foram retiradas as notícias, a data da
notícia e um resumo de cada caso.
Em jeito de resumo, pode referir-se que no ano de 2019 se registaram 88 homicídios consumados
em Portugal, e que tiveram a seguinte distribuição geográfica:

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
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MAPA 1 TOTAL DE HOMICÍDIOS EM PORTUGAL REGISTADOS NO OCH POR DISTRITO E REGIÕES AUTÓNOMAS

Já quanto aos Portugueses mortos no estrangeiro, regista-se a ocorrência de 32 crimes de
homicídio, que contaram com a seguinte distribuição:
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Caracterização dos/as utentes apoiados/as e das vítimas de homicídio
Como se pode verificar infra, na tabela 3, a maioria dos utentes que beneficiou, em 2019, do
apoio prestado pela RAFAVHT, é do sexo feminino, num total de 71 utentes. Relativamente
aos utentes do sexo masculino, a RAFAVHT apoiou 28 utentes.

No que diz respeito ao homicídio consumado, foram apoiados 47 utentes do sexo feminino e 24
utentes do sexo masculino.

Quanto ao homicídio na forma tentada, verificamos que o apoio se estendeu a 16 utentes do
sexo feminino e 12 utentes do sexo masculino.

TABELA 3 CARACTERIZAÇÃO DOS/AS UTENTES POR SEXO
HOMICÍDIO
TENTADO

HOMICÍDIO
CONSUMADO

TOTAL

N

%

N

%

N

%

FEMININO

16

57%

47

66%

63

63,6%

MASCULINO

12

43%

24

34%

36

36,4%

TOTAL

28

100%

71

100%

99

100%
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TABELA 4 RELAÇÃO DO/A UTENTE COM A VÍTIMA DE HOMICÍDIO
HOMICÍDIO TENTADO

HOMICÍDIO CONSUMADO

N

%

N

%

O/A PRÓPRIO/A (HOMICÍDIO TENTADO)

19

68%

--

--

CÔNJUGE

1

4%

4

6%

EX-CÔNJUGE

--

--

1

1%

PAI/MÃE

1

4%

11

16%

FILHO/A

7

25%

34

49%

ENTEADO/A

--

--

1

1%

AVÔ/AVÓ

--

--

1

1%

NETO/A

--

--

2

3%

IRMÃO/IRMÃ

--

--

9

13%

SOBRINHO/A

--

--

1

1%

OUTRO/A FAMILIAR

--

--

6

7%

OUTRA RELAÇÃO

--

--

1

1%

TOTAL

28

100%

71

100,0%

Relativamente aos processos de homicídio na forma tentada, o apoio dirige-se maioritariamente
às próprias vítimas (68%), seguindo-se o apoio dirigido aos filhos/as das vítimas (25%).

Quanto aos/às utentes que beneficiam do apoio da RAFAVHT na sequência de homicídio
consumado, verifica-se que na maioria das situações, o apoio é maioritariamente dirigido
aos/às filhos/as (49%) das vítimas de homicídio, mas também, de forma expressiva, a pais (16%)
e irmãos/irmãs da vítima (13%) revelando assim que o apoio foi, maioritariamente, prestado a
familiares diretos das vítimas de homicídio.
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Sistema de referenciação
TABELA 5 REFERENCIAÇÃO DOS/AS UTENTES PARA A APAV
HOMICÍDIO TENTADO

HOMICÍDIO CONSUMADO

N

%

N

%

INICIATIVA PRÓPRIA

3

11%

11

14%

POLÍCIA JUDICIÁRIA (PJ)

7

25%

20

29%

AMIGO/A/CONHECIDO/A/VIZINHO/A

3

11%

3

4%

FAMILIAR

10

36%

19

27%

INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA
(INEM)

--

--

4

6%

SEGURANÇA SOCIAL

--

--

3

4%

ESTABELECIMENTO DE SAÚDE

1

4%

--

--

AUTARQUIA (CÂMARA MUNICIPAL OU JUNTA DE
FREGUESIA)

--

--

1

1%

ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL/INSTITUIÇÃO
PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

--

--

1

1%

OUTRO

4

14%

9

13%

TOTAL

28

100%

71

100%

É apanágio da APAV o trabalho em rede, com permanente colaboração interinstitucional.

A RAFAVHT não é exceção e, prova disso, é o sistema de referenciação protocolado entre a
APAV, a PJ e o INEM. Este tem permitido o encaminhamento de vítimas e/ou familiares/amigos
de vítimas homicídio na forma tentada ou consumada para os serviços de apoio da APAV.

Ao longo do ano anterior, a PJ referenciou para a APAV 27 utentes (27,2% das pessoas apoiadas).

Relativamente aos crimes de homicídio na forma tentada, este órgão de polícia criminal
referenciou 7 utentes, provenientes de 5 crimes diferentes e das regiões do Porto e Lisboa e
Vale do Tejo.
Já quanto aos crimes de homicídio na forma consumada a Polícia Judiciária referenciou 20
utentes relativos a 19 crimes, e oriundos/as das regiões de Braga, Porto, Lisboa e Vale do Tejo
e Madeira.

11

O protocolo estabelecido entre a APAV e o INEM permitiu a referenciação de 4 utentes na
sequência de 3 crimes de homicídio consumado.

Cumpre salientar o papel que os familiares desempenham no início do processo de apoio destes
utentes, pois, logo a seguir ao órgão de polícia criminal responsável pela investigação deste
crime, são os familiares das vítimas que contactam a RAFAVHT por sua própria iniciativa.

De referir ainda que, quanto ao crime de homicídio na forma tentada, duas referenciações se
deveram à iniciativa dos/as advogados/as que acompanham o processo, uma referenciação foi
obtida através da Direção Regional das Comunidades dos Açores e uma referenciação foi obtida
através da Associação Os Fidalgos da Penha.

No que diz respeito aos homicídios na forma consumada, quatro utentes iniciaram o
acompanhamento através do encaminhamento dos/as respetivos/as advogados/as, quatro
utentes foram encaminhados pela Santa Casa da Misericórdia de Moimenta da Beira, e um
utente for referenciado pela Embaixada Britânica em Portimão.

TABELA 6 E GRÁFICO 2 DISTRITO DE RESIDÊNCIA DOS/AS UTENTES
30

26
25

22

20

15

10

8

8
6

5

3

3

3
1

4

3
0

0

0

1

2

2

3

4

0

0
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DISTRITO DE RESIDÊNCIA
AÇORES
AVEIRO
BEJA
BRAGA
BRAGANÇA
CASTELO BRANCO
COIMBRA
ÉVORA
FARO
GUARDA
LEIRIA
LISBOA
MADEIRA
PORTALEGRE
PORTO
SANTARÉM
SETÚBAL
VIANA DO CASTELO
VISEU
VILA REAL
TOTAL

UTENTES

3
3
1
8
3
0
3
0
4
0
1
22
2
0
26
2
6
3
8
4
99

Registamos que o apoio da RAFAVHT chegou a 14 dos 18 distritos de Portugal Continental e às
Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, reforçando o seu estatuto de resposta nacional e
única a vítimas e familiares de vítimas de homicídio tentado e/ou consumado.

Os distritos onde se se verificou um maior número de utentes em apoio foram os do Porto (26),
Lisboa (22), Braga e Viseu (8 casos cada).

Relativamente às vítimas de homicídio consumado registadas no OCH relativas a Portugal, é
possível apurar que há uma ligeira predominância de vítimas do sexo masculino e que,
sobretudo, estão na faixa etária dos 40 aos 49 anos de idade, tal como se pode consultar nos
elementos abaixo representados.

Também quanto aos cidadãos portugueses mortos no estrangeiro se regista uma maioria de
vítimas do sexo masculino, embora neste caso a diferença seja bastante mais acentuada. Tanto
quanto nos é possível caracterizar, no caso das mortes ocorridas fora de Portugal, existe um
equilíbrio entre as faixas etárias dos 30 aos 39 anos e 40 a 49 anos como sendo as mais afetadas.
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TABELA 7 CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO POR SEXO, DE ACORDO COM OS DADOS DO OCH
HOMICÍDIOS EM
PORTUGAL

PORTUGUESES MORTOS
NO ESTRANGEIRO

N

%

N

%

FEMININO

41

46,6%

5

15,6%

MASCULINO

47

53,4%

27

84,4%

TOTAL

88

100%

32

100%

GRÁFICO 3 CARACTERIZAÇÃO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIO POR FAIXA ETÁRIA, DE ACORDO COM OS DADOS DO OCH
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15

15
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8
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5
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3
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1

2
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40 - 49
anos
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anos
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+

NS/NR

Portugueses mortos no estrangeiro
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Caracterização dos/as autores/as
No que respeita aos pedidos de apoio recebidos pela RAFAVHT, e em relação aos/às
autores/as dos atos violentos, verifica-se que, regra geral, são do sexo masculino, havendo
apenas três situações em que o autor do crime é do sexo feminino duas de homicídio tentado
e uma de homicídio consumado.

TABELA 8 CARACTERIZAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS POR SEXO, RELATIVOS AOS PEDIDOS DE APOIO CHEGADOS À RAFAVHT

HOMICÍDIO
TENTADO

HOMICÍDIO
CONSUMADO

N

%

N

%

FEMININO

2

9,5%

1

2,2%

MASCULINO

18

85,7%

38

82,2%

NS/NR

1

4,8%

7

15,6%

TOTAL

21

100%

46

100%

A mesma tendência foi encontrada no que respeita aos dados possíveis de extrair da análise do
OCH: tanto nos homicídios em Portugal como dos portugueses mortos no estrangeiro, verificase uma maioria de autores/as do sexo masculino, pese embora seja mais complexo obter os
dados relativos aos/às autores/as de atos ocorridos fora de Portugal.

TABELA 9 CARACTERIZAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS POR SEXO, DE ACORDO COM OS DADOS DO OCH
HOMICÍDIOS EM
PORTUGAL

PORTUGUESES MORTOS
NO ESTRANGEIRO

N

%

N

%

FEMININO

4

4,1%

1

2,2%

MASCULINO

78

79,6%

27

57,4%

NS/NR

16

16,3%

19

40,4%

TOTAL

98

100%

47

100%
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Quanto à relação entre os/as autores/as e as vítimas no âmbito dos pedidos de apoio recebidos
na RAFAVHT, constata-se que em 5 situações de homicídio tentado o/a autor/a tinha uma
relação de intimidade atual (cônjuge / companheiro/a) com a vítima. Noutras 2 situações,
vítima e autor/a tinham tido uma relação de intimidade (ex-cônjuge / ex-namorado/a). De
salientar ainda que 2 dos/as autores/as de crimes de homicídio tentado são filhos/as das
vítimas.

No que respeita ao homicídio consumado, destaca-se que 11 dos/as autores/as tinham uma
relação de intimidade com a vítima à data dos factos (cônjuge / companheiro/a), sendo que 2
tinham tido uma relação no passado (ex-companheiro/a). Destaca-se ainda que em 4 situações
havia uma relação parental entre autores/as e vítimas.

TABELA 10 RELAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS COM AS VÍTIMAS QUANTO AOS PEDIDOS DE APOIO RECEBIDOS PELA RAFAVHT

(O/A AUTOR/A É

DA VÍTIMA)

HOMICÍDIO TENTADO

HOMICÍDIO CONSUMADO

N

%

N

%

CÔNJUGE

4

19,0%

7

14%

EX-CÔNJUGE

--

--

--

--

COMPANHEIRO/A

1

4,8%

3

6%

EX-COMPANHEIRO/A

1

4,8%

3

6%

NAMORADO/A

--

--

1

2%

EX-NAMORADO/A

1

4,8%

--

--

PAI/MÃE

--

--

1

2%

FILHO/A

2

9,5%

2

4%

OUTRO/A FAMILIAR

2

4,8%

4

8%

VIZINHO/A

--

--

2

4%

COLEGA/AMIGO/A

1

4,8%

--

--

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A CONHECIDO/A DA VÍTIMA

2

9,5%

13

26%

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A DESCONHECIDO/A DA
VÍTIMA

6

28,6%

5

10%

OUTRA RELAÇÃO

1

9,5%

6

12%

NÃO SABE/NÃO RESPONDE

--

--

3

6%

TOTAL

21

100%

50

100%
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Relativamente aos dados que são possíveis extrair do OCH, é possível apurar os seguintes
elementos relativos à relação entre autores/as e vítimas:
TABELA 11 RELAÇÃO DOS/AS AUTORES/AS COM AS VÍTIMAS QUANTO AOS DADOS DO OCH

(O/A AUTOR/A É

DA VÍTIMA)

HOMICÍDIOS EM
PORTUGAL

PORTUGUESES MORTOS
NO ESTRANGEIRO

N

%

N

%

CÔNJUGE

13

13,3%

2

4,3%

EX-CÔNJUGE

2

2%

--

--

COMPANHEIRO/A

3

3,1%

1

2,1%

EX-COMPANHEIRO/A

3

3,1%

1

2,1%

NAMORADO/A

3

3,1%

3

6,4%

EX-NAMORADO/A

2

2%

--

--

PAI/MÃE

4

4,1%

1

2,1%

FILHO/A

4

4,1%

--

--

OUTRO/A FAMILIAR

7

7,1%

1

2,1%

VIZINHO/A

4

4,1%

--

--

COLEGA/AMIGO/A

3

3,1%

--

--

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A CONHECIDO/A DA VÍTIMA

19

19,4%

1

2,1%

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A DESCONHECIDO/A DA
VÍTIMA

7

7,1%

5

10,6%

OUTRA RELAÇÃO

5

5%

--

--

NÃO SABE/NÃO RESPONDE

19

19,4%

32

68,2%

TOTAL

98

100%

47

100%
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Caracterização dos crimes praticados
Nesta secção pretendemos, dentro daquilo que é possível apurar, caracterizar os crimes que
estão subjacentes quer aos pedidos de apoio chegados à RAFAVHT em 2019, quer aos dados
registados nos OCH.

Desta forma, tentaremos detalhar aquele que se sabe ou se supõe ter sido o móbil dos atos de
homicídio, bem como especificar o caso dos homicídios associados a um contexto de violência
doméstica, que, no ano de 2019 mereceram profunda atenção dos órgãos de comunicação
social.

No que respeita aos pedidos de apoio chegados à RAFAVHT em virtude de homicídio na forma
tentada, conseguiu apurar-se que 44,4% dos crimes ocorridos e que motivaram a procura de
apoio na APAV têm, na sua base, um contexto de Violência Doméstica.
GRÁFICO 4 MÓBIL DO CRIME HOMICÍDIOS TENTADOS QUE MOTIVARAM PEDIDO DE APOIO DA RAFAVHT

Vingança/Ajuste de
contas
6%

Outro
6%

Desavenças intrafamiliares (não VD)
11%
Toxicodependência
5%

Violência Doméstica
44%

Crime Patrimonial
11%

Descontextualizado
17%
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De entre as situações de violência doméstica subjacentes aos pedidos de apoio por homicídio
na forma tentada, constata-se que 87,5% (n=7) diz respeito a mulheres vítimas de homicídio na
forma tentada em contexto de relação de intimidade atual (n=5) e anterior (n=2).

Existe uma outra situação de violência doméstica subjacente a pedido de apoio por homicídio
na forma tentada em que a vítima é do sexo masculino mas a relação com o/a autor/a cabe na
designação do no Art.º 152.º n.º 1 alínea d) - pessoa particularmente indefesa, nomeadamente
em razão da idade, deficiência, doença, gravidez ou dependência económica, que com ele
coabite.

Já no caso dos pedidos de apoio chegados à RAFAVHT em virtude de homicídio na forma
consumada, que 47,7% dos crimes ocorridos e que motivaram a procura de apoio na APAV têm,
na sua base, um contexto de Violência Doméstica.

GRÁFICO 5 MÓBIL DO CRIME HOMICÍDIOS CONSUMADOS QUE MOTIVARAM PEDIDO DE APOIO DA RAFAVHT
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De entre as situações de violência doméstica subjacentes aos pedidos de apoio por homicídio
na forma consumada, constata-se que 66,67%% (n=14) diz respeito a mulheres vítimas de
homicídio na forma tentada em contexto de relação de intimidade atual (n=11) e anterior (n=3).

Destaca-se ainda que, ainda numa perspetiva estrita do conceito de violência doméstica,
existiram mais dois casos em que foram os/as pais/mães a praticar o crime de homicídio contra
filhos/as menores.

Numa ótica mais abrangente do conceito de violência doméstica, destaca-se ainda o registo de
dois crimes de homicídio na forma consumada praticada por filhos/as contra pais/mães,
vitimando assim uma pessoa do sexo feminino e outra pessoa do sexo masculino.

Salienta-se ainda que existe registo de um crime de homicídio a que atribuímos o móbil de
Violência Doméstica, numa ótica mais alargada, por se tratar de uma relação familiar que
implicava coabitação.

Relativamente a duas vítimas do sexo masculino, referimos ainda que se tratam de casos
enquadrados pela APAV como Violência Doméstica numa perspetiva mais alargada e que têm a
ver com a morte de familiares/outras pessoas na sequência do término de relações abusivas.

De acordo com os dados do OCH, podemos enquadrar o peso da violência doméstica nos crimes
de homicídio consumado em Portugal da seguinte forma:
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GRÁFICO 6 MÓBIL DO CRIME VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DADOS OCH RELATIVOS AOS HOMICÍDIOS EM PORTUGAL

Homicídio
consumado em
contexto de
Violência Doméstica=
41

Homicídio consumado
contra pessoas do
sexo feminino em
contexto de Violência
Doméstica= 31

Homicídio
consumado contra
pessoas do sexo
feminino em
contexto de relação
de intimidade
atual/anterior = 22

Relativamente aos homicídios registados no OCH em que subjazia um móbil ligado à Violência
Doméstica, a APAV divide a sua análise nos seguintes termos:
Homicídio consumado contra pessoas do sexo feminino em contexto de relação de
intimidade atual/anterior: ou seja, mulheres que foram alvo de homicídio perpetrado por
companheiros/as, ex-companheiros/as, namorados/as, ex-namorados/as, cônjuges ou excônjuges.
Neste caso, registaram-se, em 2019, 22 homicídios.

Homicídio consumado contra pessoas do sexo feminino em contexto de Violência
Doméstica: ou seja, além do grupo anterior, todas as outras situações de homicídio contra
pessoas do sexo feminino praticadas no âmbito de relações parentais ou de coabitação, nos
termos do Art.º 152.º do Código Penal, bem como, num sentido mais lato, outras situações de
coabitação ou não em que a vítima tinha uma relação familiar direta com o/a agressor/a, ainda
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que não pudessem ser enquadradas no Art.º 152.º do Código Penal. Falamos, por exemplo, neste
caso, de pais/mães que praticam homicídio contra filhas, de filhos/as contra mães idosas, ou
de outros/as familiares que mataram uma mulher com quem coabitavam e com quem tinham
uma relação familiar (irmãos, tios, entre outros).
Neste caso, além das 22 pessoas do sexo feminino mortas num contexto de relação de
intimidade atual ou anterior, registaram-se mais 9 casos, perfazendo um total de 31 homicídios
contra pessoas do sexo feminino em 2019 cujo móbil terá sido uma situação de violência em
contexto doméstico.

Homicídio consumado em contexto de Violência Doméstica: aqui são enquadradas as duas
situações anteriores, abrangendo ainda as pessoas do sexo masculino.
Consideraram-se aqui também, à semelhança de outras análises, casos em que foi assassinado/a
o/a atual companheiro/a / cônjuge / namorado/a de outra vítima de homicídio tentado ou
consumado, por causa desta mesma relação e na sequência de eventual relação abusiva
anterior.
Neste sentido, registaram-se um total de 41 homicídios com móbil associado à Violência
Doméstica, sendo 10 das vítimas pessoas do sexo masculino.

Em resumo, e reportando-nos diretamente aos dados do OCH, temos o seguinte:
22 mulheres vítimas no âmbito de relação de intimidade atual ou anterior
2 crianças do sexo feminino vítimas de homicídio perpetradas pelo pai ou pela mãe
2 mulheres idosas vítimas de homicídio perpetrado por filhos/as
5 mulheres adultas vítimas de homicídio perpetrado por outro familiar coabitante ou
não coabitante com relação familiar direta
4 homens vítimas no âmbito de relação de intimidade atual ou anterior
2 homens vítimas de homicídio perpetrado por filhos/as
1 homem adulto vítima de homicídio perpetrado por outro familiar coabitante ou não
coabitante com relação familiar direta
3 homens adultos vítimas de homicídio perpetrado por (ex-)cônjuge / (ex-)
companheiro/a / (ex-)namorado/a do/a atual parceiro/a.
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Pedidos de adiantamento de indemnização à Comissão de Proteção às
Vítimas de Crime
As vítimas de crimes violentos ou, nalguns casos, os seus familiares, poderão ter direito ao
recebimento de um adiantamento de indemnização pago pela Comissão de Proteção às Vítimas
de Crime (CPVC), nos termos da Lei n.º 104/2009, de 14 de setembro.

Sempre que um pedido de apoio chega à RAFAVHT, essa possibilidade é analisada em conjunto
com os/as utentes.

De entre os potenciais casos elegíveis, há pessoas que pretendem apenas um apoio pontual da
RAFAVHT e, portanto, não colaboram nem pretendem o pedido de indemnização supra referido.
Adicionalmente, existem aqueles casos em que os requisitos da referida Lei não contemplam a
possibilidade de a vítima/os familiares virem a receber qualquer quantia.

A APAV estabelece a destrinça destes processos nas categorias de:
- cumpre os requisitos

os casos em que os requisitos legais estão integralmente cumpridos e

a vítima/familiar pretende avançar com o pedido de indemnização
- não cumpre os requisitos

os casos em que as vítimas/familiares não cumprem, na íntegra,

os requisitos legalmente exigidos (e que são cumulativos)
- cumpre os requisitos, mas não existe colaboração da pessoa apoiada - os casos em que os
requisitos legais estão integralmente cumpridos mas a pessoa não quer pedir indemnização ou,
de alguma forma, desaparece do processo de apoio (ex. abandono do processo de apoio)
- pendente

os casos que carecem de melhor análise para aferir a elegibilidade de potencial

indemnização pela CPVC.

Dos processos de apoio iniciados em 2019, e até 31 de dezembro desse ano, o estado da
elegibilidade para este apoio era o seguinte:
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TABELA 12 ELEGIBILIDADE PARA O PEDIDO DE ADIANTAMENTO À CPVC (A 31/12/2019)
HOMICÍDIO TENTADO

HOMICÍDIO CONSUMADO

N

%

N

%

CUMPRE OS REQUISITOS

13

46,4%

41

57,7%

NÃO CUMPRE OS REQUISITOS

5

17,9%

30

42,3%

CUMPRE OS REQUISITOS, MAS NÃO EXISTE COLABORAÇÃO
DA PESSOA APOIADA

10

35,7%

--

--

PENDENTE

--

--

--

--

TOTAL

28

100%

71

100%

Relativamente aos homicídios consumados, 41 das situações em apoio cumprem os requisitos
para se peticionar o pedido à CPVC. Em sentido contrário, existem 30 situações de homicídios
consumados em que os utentes não cumprem os requisitos. Tal deve-se ao facto de não terem
direito a alimentos como previsto no Código Civil, condição indispensável para se peticionar tal
adiantamento, de acordo com o estabelecido no artigo 2.º n.º 2 da Lei n.º104/2009, de 14 de
Setembro.

Quanto aos homicídios na forma tentada, 13 utentes cumprem integralmente os requisitos para
o pedido de indemnização à CPVC e pretendem fazê-lo.

Por outro lado, 10 utentes, apesar de cumprirem integralmente os requisitos, não irão fazer o
pedido, por terem abandonado o processo de apoio ou porque a APAV apenas foi contactada
por terceira pessoa com vista a esclarecimento breve.
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ANEXOS
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1. Observatório de Crimes de Homicídio | Homicídios registados em Portugal (2019)
Local do
Crime

1

2

3

Faro,
Lagoa

RA Açores,
Terceira

Setúbal,
Almada

OCS e data

Link de Notícia

Breve descrição

Correio da
Manhã,
05/01/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--casalencontrado-morto-emcasa-em-lagoa-noalgarve?ref=cmaominut
o_timeline

Um casal foi encontrado morto em casa em Lagoa, no Algarve. As
vítimas mortais têm cerca de 50 anos. As autoridades suspeitam
de homicídio seguido de suicídio mas ainda não há confirmação.
As vítimas apresentavam ferimentos provocados por uma arma
de fogo.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira a detenção de
dois homens suspeitos do crime de ofensa à integridade física
qualificada agravada, na Terceira, nos Açores, que "resultou na
morte de uma mulher de 46 anos".

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
detidos-dois-homenssuspeitos-deagredirem-mulher-quemorreu-nos-acores

Os detidos agiram "motivados por sentimentos de vingança e com
o propósito de a expulsarem daquela habitação".

Correio da
Manhã,
07/01/2019

Correio da
Manhã,
11/01/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/e
mpresaria-morta-apancada-por-furiapassional

Segundo a polícia, "os detidos, com 24 e 52 anos ( ) foram
presentes a primeiro interrogatório judicial .
Atualização 18/01/2019: A disputa por uma casa num bairro
camarário da ilha Terceira, nos Açores, terminou com uma
mulher morta à pancada e o cunhado preso pela Polícia
Judiciária. Já está em prisão preventiva, indiciado por ofensas à
integridade física agravadas pelo resultado de morte.
A morte de Vera Silva, de 30 anos, no bairro Cor de Rosa, no
Pragal, em Almada, ocorreu a 11 de janeiro deste ano e o estado
do corpo levantou suspeitas sobre a hipótese de homicídio.
Agora, a autópsia concluída ao cadáver da mulher, proprietária
de uma loja de roupa, vem confirmar os primeiros indícios.
atualização 24/05/2019: Um homem, de 34 anos, foi detido por
ser suspeito da prática do crime de homicídio qualificado.
atualização 30/10/2019: Movido por ciúmes e sem aceitar o fim
do namoro marcado por violência doméstica, Cláudio Quintas
matou a ex companheira Vera Silva à pancada em Almada no
início do ano.

Évora,
Alandroal

Correio da
Manhã,
11/01/2019

6

Beja,
Moura

Correio da
Manhã,
14/01/2019

7

Lisboa,
Oeiras

Correio da
Manhã,
18/01/2019

8

Braga,
Esposende

Sábado,
22/01/2019

4
5

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/e
m-atualizacao-homem-mata-mulhere-a-filha-no-alandroale-tenta-suicidar-se
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/h
omem-encontradomorto-em-herdade-emmoura
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/c
asal-encontradomorto-num-cenario-de-homicidio-seguidode-suicidio-emoeiras?ref=HP_Destaqu
e
https://www.sabado.p
t/ultimahora/detalhe/idosa-de84-anos-encontradamorta-em-casa-emesposende?ref=SEC_ulti
mos_ultima-hora

Um homem com 83 anos, matou a mulher e a cunhada esta
sexta-feira no Alandroal, em Évora, e tentou suicidar-se,
acabando por morrer esta tarde após não resistir aos ferimentos
graves.
Um homem, de 72 anos, foi esta segunda-feira à tarde, pelas
17h30, encontrado morto, na herdade dos Machados, no
concelho de Moura.
Duas pessoas foram encontradas mortas numa casa do Dafundo,
em Oeiras. Segundo uma fonte policial, tratar-se-á de um
cenário de homicídio seguido de suicídio, tendo sido usada uma
arma de fogo.
Uma idosa de 83 anos foi encontrada morta, esta terça-feira, na
casa onde vivia, na rua da Portela, em Antas, Esposende. O
marido também estava no interior do apartamento, bastante
debilitado.
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9

10

Santarém,
Santarém

Viseu,
Moimenta
da Beira

Correio da
Manhã,
27/01/2019

Correio da
Manhã,
31/01/2019

11
Sábado,
04/02/2019
Setúbal,
Seixal

Correio da
Manhã,
04/02/2019

12

13

14

Porto,
Porto

Setúbal,
Seixal

Correio da
Manhã,
13/02/2019

Correio da
Manhã,
16/02/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/i
nformatico-de-26-anosnega-homicidio-demulher-em-encontrosexual

https://www.cmjornal
.pt/exclusivos/detalhe
/homicida-roubatelemovel-a-vitimapara-esconder-ameacas

https://www.sabado.p
t/portugal/detalhe/mu
lher-morta-pelo-genrodentro-de-casa-noseixal

O informático de 26 anos detido pelo homicídio de uma mulher
brasileira, em Santarém, negou em primeiro interrogatório
judicial qualquer envolvimento no crime de 27 de janeiro.
O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária em Santarém, tendo
sido traído pelos vestígios de ADN encontrados na casa onde
ocorreu o encontro sexual que acabou numa morte à facada.
Uma mulher de 25 anos foi encontrada morta dentro de casa, em
Moimenta da Beira, Viseu, durante a manhã desta quinta-feira.
Atualização 31/01/2019: A PJ identificou um homem de 26 anos,
que manteria uma relação com a vítima, um ano mais nova. O
corpo da jovem assassinada em Moimenta da Beira foi
encontrado pelo filho na madrugada passada
Atualização 12/11/2019: O homem suspeito de ter matado uma
mulher, em Moimenta da Beira, em janeiro, mostrou-se hoje
arrependido no Tribunal, no início do julgamento no qual é
acusado de homicídio qualificado.
Em tribunal, o arguido, bombeiro de profissão, contou como
conheceu a vítima, quando se envolveram, quando ela lhe contou
que estava grávida dele e o que levou à discussão na madrugada
de 31 de janeiro de 2019, após a vítima chegar a casa do trabalho.
Um homem com cerca de 30 anos terá assassinado a sogra em
Cruz de Pau, no Seixal, e fugido com a filha de dois anos.
A mulher, proprietária de uma pastelaria, foi morta à facada,
tendo apresentado ferimentos na zona do peito e do pescoço.
A filha do suspeito estava ao cuidado da avó, Helena Cabrita, de
56 anos.

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--filha-bebedo-homem-quedegolou-sogra-noseixal-encontradamorta-dentro-decarro?ref=cmaominuto_
timeline

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--detidojovem-de-20-anos-queagrediu-homem-ate-amorte-no-porto

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--tiroteio-emparque-deestacionamento-noseixal-faz-um-morto

A filha bebé do homem que degolou a sogra no Seixal, esta
segunda-feira, foi encontrada morta dentro da bagageira de um
carro junto ao McDonald's. Mais tarde, o corpo do pai foi também
encontrado pelas autoridades, em Castanheira de Pera.
Um jovem de 20 anos foi detido esta quarta-feira depois de
matar o namorado, de 67 anos, com "vários murros, joelhadas e
pontapés" no Porto. As autoridades encontraram o cadáver na
manhã desta terça-feira mas o crime foi cometido na passada
segunda-feira.
Atualização 11/12/2019: O homem de 22 anos suspeito de ter
espancado um sexagenário até à morte, no Porto, foi condenado
a 18 anos de prisão efetiva. De acordo com a TVI24, o juiz do
Tribunal de São Novo, no Porto leu a sentença e condenou as
motivações homofóbicas que estiveram na origem do crime.
Um jovem com cerca de 20 anos morreu na madrugada deste
sábado após um tiroteio no parque de estacionamento do
supermercado E.Leclerc, na Amora, Seixal.
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O homem suspeito de ter assassinado uma mulher, no domingo à
noite, na Golegã, distrito de Santarém, foi detido pouco depois
em casa de uma irmã, onde se entregou sem resistência às forças
policiais.

15

Santarém,
Golegã

Jornal de
Notícias,
18/02/2019

16
Porto,
Paredes

Correio da
Manhã,
24/02/2019

https://www.jn.pt/jus
tica/interior/detidosuspeito-de-assassinarmulher-na-golega10589807.html

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/h
omem-morre-apos-seratropelado-porvinganca?ref=cmaomin
uto_timeline

17

18

19

20

21

Faro,
Portimão

Lisboa,
Loures

Braga,
Vieira do
Minho

Setúbal,
Sesimbra

Correio da
Manhã,
03/03/2019

Correio da
Manhã,
04/03/2019

Correio da
Manhã,
06/03/2019

Correio da
Manhã,
07/03/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/h
omem-esfaqueadoapos-negarcigarro?ref=cmaominut
o_timeline

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--homemmorto-a-facada-emcamarate-homicida-foidetido

Atualização 11/11/2019: Rui Vieira, de 63 anos, vai responder
por um crime de homicídio qualificado, por ter morto com um
disparo pelas costas a vítima, Ana da Silva, e por outro de
homicídio qualificado na forma tentada, por ter atingido a tiro o
homem que a acompanhava na noite de 17 de fevereiro, no
estabelecimento de divers o noturna. ( ) Ana da Silva tentou
colocar um ponto final definitivo na relação em agosto de 2018,
mas começou a ser perseguida de forma mais frequente pelo
arguido, que nunca conseguiu aceitar a decisão da mulher.
Morreram este domingo dois dos cinco homens atropelados de
forma violenta na sequência de um ato de vingança, durante a
tarde deste sábado.
Atualização 25/02/2019: "Quantos é que vamos matar hoje?" foi
a pergunta que José Pinto, 45 anos, fez ao filho, de 13, após ter
sido expulso de uma festa, no Moto Clube de Rebordosa,
Paredes, sábado à tarde. ( ) Pedro Leal, de 36 anos, e José
Nogueira, de 30, não resistiram aos ferimentos e morreram no
hospital.
Um homem de 32 anos morreu após ter sido esfaqueado no
pescoço, na Praia da Rocha, depois de ter recusado dar um
cigarro a outro homem com quem se envolveu em desacatos.
Atualização 07/03/2019: Entregou-se à polícia suspeito de
esfaquear homem que lhe recusou cigarro ( ) O homem de 21
anos vai ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro
interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de
coação.
Um homem de 41 anos foi morto à facada, este domingo ao final
da tarde, em Camarate, Loures. A vítima, apurou o CM,
apresentava vários golpes no pescoço.

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--mulherassassinada-pelomarido-em-vieira-dominho-agressorentregou-se-asautoridades

Ana Paula, uma mulher na casa dos 40 anos, foi assassinada pelo
marido, António Fidalgo, esta quarta-feira em casa, na freguesia
de Salamonde, em Vieira do Minho.

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/c
arro-arde-emsesimbra-autoridadessuspeitam-que-estaodois-corpos-no-interior

Os corpos de uma mulher e uma criança, mãe e filha, foram
encontrados sem vida esta quinta-feira dentro de um veículo que
ardeu junto à Lagoa de Albufeira, em Sesimbra.
( )
Paula Nabais, a mulher de 40 anos que morreu com a filha, de
10, esta quinta-feira, em Sesimbra, sofria de uma depressão
profunda. A revelação foi feita às autoridades pelo marido, que
reportou o desaparecimento da mulher e de Mafalda, de 10 anos,
poucas horas antes de os corpos de ambos serem encontrados
carbonizados, dentro de um carro, na Lagoa de Albufeira.
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Um homem, de 50 anos, morreu atropelado na madrugada desta
segunda-feira, 18 de março, em Torres Novas. A vítima foi alvo
de carjacking.
Atualização 12/04/2019: A Polícia Judiciária apanhou um
homem, suspeito de ter atropelado mortalmente José Fábrica,
dono da escola de Condu o Carmona .
Um feto, do sexo masculino, foi esta quinta-feira encontrado no
centro de tratamento de lixo da Amarsul, situado na Amora,
Seixal, e que recolhe os resíduos sólidos de toda a Margem Sul.
Um homem de 54 anos matou uma mulher de 44 por
estrangulamento durante a madrugada deste sábado, na cidade
de Torres Vedras.
De acordo com o que o CM conseguiu apurar junto de fonte
oficial da PSP, o cidadão português terá estrangulado a exnamorada de dupla nacionalidade (brasileira e portuguesa) e
fugido posteriormente.

Empresário encontrado morto em Chaves. Corpo foi largado em
anexo

O homem de 62 anos que foi na quinta-feira baleado pelo
vizinho, de 86 anos, no Pinhal Novo, Palmela, não resistiu aos
ferimentos e morreu no Hospital de São José, em Lisboa.
A Polícia Judiciária (PJ) de Évora está a investigar as
circunstâncias em que ocorreu a morte de um idoso, de 86 anos,
que este sábado foi encontrado cerca das 14h00 pelo genro no
exterior da vivenda onde residia, nas imediações de Borba.
Mata mulher à facada por não suportar ruído do café. Maria José
Dias, de 46 anos, não resistiu à brutalidade do ataque. Morreu no
hospital, em Guimarães.
O suspeito de matar o jovem cujo corpo foi encontrado
carbonizado nas Caldas da Rainha ficou em prisão preventiva na
noite desta quarta-feira. O suspeito trabalha nas Caldas da
Rainha, tem 31 anos e já foi ouvido pelo Tribunal de Santarém.
Ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vítima tinha uma
relação amorosa com o namorado do homicida. O suspeito agiu
motivado por ciúmes tendo matado o amante do namorado.
Detido homicida de homem em bar da praia em Aljezur. A
vítima, atingida no peito, será um dos proprietários do
estabelecimento.
Atualização 30/10/2019: Desavenças antigas entre duas famílias
levaram um homem a planear matar outro com uma caçadeira,
na praia do Amado, em Aljezur, no Algarve. O crime ocorreu em
abril, na esplanada do bar da vítima, e o suspeito foi agora
acusado de homicídio qualificado e detenção de arma proibida.
O arguido, de 42 anos, fugiu depois do crime, mas acabou por ser
detido, em casa, na Carrapateira ( ) A vítima, Jorge Cabrita, de
44 anos, era o dono do restaurante de praia.
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Mulher morta a tiro no Tagus Park deixa dois filhos menores.
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https://www.jn.pt/jus
tica/interior/mulherde-37-anosassassinada-em-vilareal-de-santo-antonio10854394.html

Atualização 18/11/2019: Ricardo matou a tiro Bárbara, sua
colega do banco BCP Millenium - um trágico epílogo de uma
paixão obsessiva. ( ) deduzida a acusação, por homicídio
qualificado e posse de arma ilegal, contra Ricardo Nunes, de 43
anos.
Em abril passado, Ricardo disparou contra Bárbara, de 40 anos um trágico epílogo de uma paixão obsessiva.
Uma história em que as únicas pessoas capazes de confirmar com
rigor não o podem fazer. Bárbara está morta. Ricardo está em
estado vegetativo, com danos cerebrais severos, depois de, a
seguir a ter roubado a vida a Bárbara, ter disparado na própria
cabeça.
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Um jovem, de 19 anos, foi na madrugada desta quinta-feira
esfaqueado até à morte em São Bartolomeu de Messines, Silves.
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Cristina Ferreira, de 43 anos, foi esta segunda-feira assassinada
por um primo, de 22, na sua própria casa, no Bairro de Santo
Estêvão, em Viseu, pelas 17h50. O jovem, que sofre de distúrbios
mentais, tinha fugido de uma instituição psiquiátrica.
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Homem de 33 anos esfaqueado até à morte em Loures. O suspeito
do crime, um jovem de 19 anos, já foi detido pela GNR e entregue
à PJ.
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Uma mulher de 37 anos acabou morta às mãos do ex-companheiro,
esta quinta-feira, em Vila Real de Santo António.

Um casal morreu, esta tarde, ao serem alvejados junto a um café
em S. Gens, Freixo de Cima, Amarante.
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A vítima mortal, de 46 anos, que morreu no local é o proprietário
do estabelecimento que fica junto à EN 15. O homem foi baleado
na cabeça.
A mulher, de 38 anos, ficou gravemente ferida no tórax, tendo
entrado em paragem cardiorespiratória. Foi levada para o hospital
de São João, no Porto, onde também não resistiu aos ferimentos.
Atualização 05/06/2019: O suspeito de duplo homicidio estava a
monte desde terça-feira depois de ter alegadamente matado a examante e o seu atual companheiro em Amarante. Joaquim
Almeida, de 48 anos, foi capturado a sair da casa do tio quando
tentava colocar em prática o plano de fuga para o estrangeiro.
Uma mulher morreu, em Lisboa, depois de ter passado dois anos a
sofrer de violência doméstica. O marido, um homem de 44 anos,
foi detido no dia de Santo António, na Penha de França, em Lisboa.
Ao que a TVI conseguiu apurar, o suspeito da prática reiterada de
crime de violência doméstica nos últimos dias, que culminou com
a morte da vítima, de 43 anos, ficou em prisão preventiva.
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Um homem de 44 anos entregou-se à polícia após esfaquear a mãe
de 78 até à morte durante a noite desta segunda-feira, na Póvoa
de Varzim.
Três homens, dois dos quais seguranças portugueses e o
proprietário chinês do edifício, foram detidos por suspeitas de
incendiar o prédio que provocou a morte a um homem na rua
Alexandre Braga, em pleno centro da cidade do Porto, em
março.
O gerente é de uma imobiliária com sede em Leiria, a
Alvoradaosis, que está entre os detidos, que têm entre 20 e 40
anos.
Recorde-se que a vítima mortal é António Gonçalves, homem de
55 anos, filho de uma idosa octogenária, única arrendatária
daquele edifício habitacional que vivia com três filhos.
Homem encontrado morto em casa com sinais de violência
Vítima vivia sozinha em Almeirim há vários anos, desde a morte
dos seus pais e da separação da mulher.
A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem
atingido, esta sexta-feira, pelo "disparo de uma arma de fogo"
em Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.
Atualização 05/08/2019: A Polícia Judiciária (PJ) da Guarda
deteve um homem, de 23 anos, suspeito da coautoria, e
foragido, de um crime de homicídio qualificado ocorrido no mês
de julho em Foz Côa ( )
Relacionado com o crime que ocorreu no dia 05 de julho, em Vila
Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, a PJ já tinha detido
outro homem, de 35 anos, também suspeito de homicídio
qualificado.
Uma mulher cabo-verdiana, de 27 anos, foi assassinada com
vários golpes de faca, ao que tudo indica por um sobrinho, no
interior da casa onde ambos viviam, na avenida do Brasil, em São
Marcos, Cacém, Sintra.
Atualização 19/07/2019: Foi detido o suspeito da morte de uma
mulher em São Marcos, Agualva-Cacém, Sintra, sabe a TVI.
Jovem de 19 anos, sobrinho da vítima, foi detido esta tarde pela
PSP de Oeiras na estrada do Cacém, em Barcarena.
Padeiro homicida avisou família da vítima antes de matar
companheiro da ex-mulher.
Vítima e arguido eram investigados por violência doméstica.
João Miranda, de 31 anos, já tinha dito a vários familiares de
Tiago Magalhães, de 26, que o iria matar. Estava revoltado por
ter descoberto a relação que mantinha com Daniela Filipa Pinto,
de 30, sua ex-mulher.

Homem encontrado morto enrolado em cobertores e amarrado
com cordas em Lisboa
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Barcelos: Homem encontrado morto com machado na cabeça
Caso está entregue à Polícia Judiciária.
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Atualização 27/07/2019: A Polícia Judiciária, através do
Departamento de Investigação Criminal de Braga, identificou e
deteve um jovem de 16 anos, sobre o qual recaem fortes
suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado
consumado, ocorrido no dia de ontem em Barcelos.
O detido, filho da vítima mortal, vai ser presente às autoridades
judiciárias competentes para interrogatório e aplicação de
medidas de coação.
Homem morto à pancada à porta de restaurante em São João da
Pesqueira.
Um homem de 50 anos morreu, na noite de domingo, vítima de
agressões por parte de um emigrante na aldeia de Vilarouco, em
São João da Pesqueira. O homicida, de 30 anos, está em parte
incerta.
Atualização 31/08/2019: Suspeito de matar ex-funcionário em
São João da Pesqueira foi preso no Porto
Na origem do crime está uma dívida de mil euros. Mário Feição
trabalhou em França numa obra do homicida, mas este devia-lhe
três meses de salário. No dia dos factos, os dois encontraram-se
no restaurante-café Sobreiro e a vítima tentou cobrar o valor ao
ex-patrão, que chegara naquele dia à aldeia de Vilarouco.
Mulher assassinada à facada por ex-companheiro
A PSP deteve o suspeito homicida que foi visto por várias
testemunhas a fugir do local do crime desta madrugada, em
Jardim do Mar, Calheta. A PJ tem o processo e está a recolher as
provas.
Um homem de 58 anos matou o colega de casa à facada este
domingo no bairro de Aldoar no Porto. A vítima e o agressor
viviam na mesma casa com um outro amigo. Os dois homens
eram seguidos num hospital psiquiátrico.
A vítima de 40 anos é apontada pelos vizinhos como um homem
agressivo que há vários anos ameaçava matar o colega de 58 anos
que o esfaqueou.
Empresário de marketing morto à facada
Vítima encontrada morta em casa, em São Pedro de Sintra. PJ
investiga crime violento.
Atualização 03/09/2019: A investigação da Polícia Judiciária
concluiu que o detido era conhecido da vítima de 54 anos e que
o crime ocorreu após um desentendimento entre ambos.
Conheciam-se há poucos meses.
Atualização 04/09/2019: O suspeito do crime de homicídio de
José Manuel Costa, ( ) confessou o crime, avança o Expresso.
( ) A mesma publicação afirma que o homem tem 24 anos e é
natural do Pará, no Brasil.
Mantinham uma discreta relação amorosa, pontuada por
discussões motivadas pelos ciúmes porque José Manuel Costa
sabia que o namorado, 30 anos mais novo, andava com outros
empresários.
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Homem de 61 anos mata mulher a tiro em Vila Nova de
Famalicão e suicida-se.
Vítima tinha comentado com amigos que a relação do casal se
tinha deteriorado nos últimos tempos.
Um homem de 33 anos morreu esfaqueado, este domingo, em
Vila Verde dos Francos, Alenquer.
A arguida, com cerca de 30 anos e principal suspeita do crime,
terá admitido às autoridades ter sido a autora da facada,
justificando que era vítima de violência doméstica. Foi detida
pela Polícia Judiciária. Vai ser presente a primeiro interrogatório
judicial esta terça-feira.
Homem morto à facada em Gaia. Corpo encontrado carbonizado
Caso está agora a ser investigado pela PJ do Porto.
Atualização 27/11/2019: Ilídio Gomes, de 54 anos, foi preso pela
Polícia Judiciária do Porto, mais de um mês depois do crime, e
ficou em prisão preventiva. O seu filho, de 19, foi agora
capturado e está também indiciado de homicídio qualificado e
profanação de cadáver. Tal como o pai, negou a autoria do crime
violento.
Morreu o jovem de 19 anos atingido a tiro numa discoteca em
Vilamoura
O atirador terá fugido num motociclo e encontra-se a monte.

Mulher de 54 anos foi morta a tiro pelo marido esta sexta-feira
em Braga.
Jovem de 18 anos morre baleado na Quinta da Princesa no
Seixal. Suspeito está em fuga
Autor dos disparos já foi identificado pela PSP e PJ. Tem
cadastro por tráfico de droga.
Atualização 29/08/2019: Jovem de 18 anos morto a tiro no meio
de rixa entre cunhados no Seixal
O suspeito, José Francisco Teixeira, com cerca de 40 anos, é
temido na Quinta da Princesa.
Pastor esfaqueado até à morte em Oliveira do Hospital. Suspeito
foi detido
Crime ocorreu na localidade de Lajeosa.

Desespero leva militar reformado a matar a mulher doente a tiro
Violante Raposo tinha um tumor e era o marido que cuidava
dela. Crime ocorreu em Setúbal.
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Correio da
Manhã,
07/09/2019

https://www.cmjornal
.pt/multimedia/videos
/detalhe/guru-dastatuagens-morto-afacada-na-rua-emajuste-decontas?ref=Cm%20ao%2
0Minuto_DestaquesPrin
cipais

Correio da
Manhã,
08/09/2019

https://www.cmjornal
.pt/multimedia/videos
/detalhe/freiraencontrada-mortanuma-casa-em-saojoao-damadeira?ref=Cm%20ao%
20Minuto_DestaquesPri
ncipais

Braga,
Celorico de
Basto

Correio da
Manhã,
08/09/2019

https://www.cmjornal
.pt/multimedia/videos
/detalhe/pj-investigamorte-suspeita-dehomem-em-celoricodebasto?ref=Cm%20ao%20
Minuto_DestaquesPrinc
ipais
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Porto,
Santo Tirso

Jornal de
Notícias,
08/09/2019

https://www.jn.pt/jus
tica/interior/idosaencontrada-mortacom-sinais-deviolencia-em-santotirso-11280043.html
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Lisboa,
Oeiras

Aveiro, São
João da
Madeira

Braga,
Braga

Viseu,
Castro
Daire

Correio da
Manhã,
18/09/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
padeiro-assassinadoem-ajuste-de-contas

Correio da
Manhã,
18/09/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--homemmata-mulher-a-facadaem-braga-suspeitoentregou-se-asautoridades

Correio da
Manhã,
19/09/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
detido-por-matarhomem-e-pegar-fogoao-cadaver-em-castrodaire?ref=HP_Primeiros
Destaques

Foi detido o homem suspeito de matar um jovem, de 26 anos, à
facada esta sexta-feira de manhã em Oeiras.
O crime ocorreu cerca das 07h50 junto a um posto de
abastecimento de combustíveis e um restaurante de 'fast-food',
na Rua José Diogo da Silva. A vítima esteve envolvida em
desacatos com um outro grupo, que fugiu do local após ter
atingido a vítima com facadas. Um dos suspeitos já tinha sido
detido pela PSP. O outro, um homem de 24 anos, foi detido pela
Polícia Judiciária (PJ) este sábado.
Freira encontrada morta numa casa em São João da Madeira.
Atualização 09/09/2019: Na manhã deste domingo, o homem de
44 anos conseguiu que a freira entrasse em sua casa para lhe
oferecer um café, uma forma de agradecimento por ela o ter
levado de carro até ali, refere a Polícia Judiciária numa nota
enviada às redações. O homem, que já tinha sido condenado por
violação, disse que queria manter relações sexuais com a vítima.
Como a freira recusou, o homem ter aplicado um golpe de
estrangulamento denominado mata-leão que terá sido a causa da
morte , explica a PJ. S depois que a deitou sobre a cama e a
violou.
Homem encontrado morto em casa em Celorico de Basto
Atualização 22/02/2020: A Polícia Judiciária (PJ) de Braga
anunciou que deteve esta sexta-feira um homem de 28 anos de
idade, suspeito de matar o pai. Nuno Novais confessou o
homicídio perante as autoridades, num crime que remonta a 5 de
setembro de 2019.
Idosa encontrada morta com sinais de violência em Santo Tirso
Atualização 10/09/2019: "O cenário era horrível, ela estava toda
cortada nas pernas e com sinais de ter sido violada. Havia sangue
por todo o lado", descreveu a vizinha Fátima Vilas Boas, que
acompanhou a irmã de Luísa, no domingo à tarde, quando
encontraram a idosa sem vida.
Padeiro assassinado em ajuste de contas
Vítor Daniel Almeida foi espancado num estaleiro com recurso a
barrotes e paralelos, em Vale de Cambra.
Atualização 21/09/2019: A Polícia Judiciária deteve o suspeito
do homicídio de um homem de 24 anos na última quarta-feira,
em Vale de Cambra. O detido, de 22 anos e com antecedentes
criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial no
tribunal da Feira, este sábado.
Mulher degolada na rua pelo marido em Braga
Depois de cometer o crime, o suspeito deslocou-se à PSP.
Matou e roubou homem em Castro Daire pegando fogo ao
cadáver.
Um homem com 44 anos foi detido no concelho de Castro Daire,
no distrito de Viseu, por suspeita da prática dos crimes de
homicídio qualificado, roubo, profanação de cadáver e incêndio,
anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).
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Manhã,
02/10/2019

71

Porto,
Paços de
Ferreira

Correio da
Manhã,
03/10/2019
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Correio da
Manhã,
11/10/2019

73

Lisboa,
Loures

Correio da
Manhã,
12/10/2019

https://www.jn.pt/loc
al/noticias/beja/merto
la/homem-encontradomorto-com-sinais-deviolencia-em-odemira11325960.html
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--homemencontrado-morto-emcasa-pela-mulher-emcastelo-branco
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--homemmata-mulher-e-suicidase-em-cascais
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/h
omem-agredido-ate-amorte-pelo-irmao-nofunchal

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/c
orpo-de-mulherencontrado-dentro-demala-em-arruda-dosvinhos

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--mulher-de93-anos-morta-a-tiropelo-marido-em-pacosdeferreira?ref=HP_Primei
rosDestaques
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--mulhermorta-a-facada-ehomem-ferido-comgravidade-emcarrazeda-de-ansiaes
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
policia-investigacadaver-encontrado-

Homem encontrado morto com sinais de violência em Mértola

Homem encontrado morto em casa pela mulher em Castelo
Branco
Vítima apresentava sinais de violência.
Homem mata mulher e suicida-se em Cascais
O casal estava desaparecido há dois dias, e havia buscas a
decorrer por parte da GNR.
Homem mata irmão com água a ferver e facada no coração no
Funchal
Mãe da vítima transportada para o hospital após crime que
envolveu os dois filhos.
Mulher encontrada em mala de viagem foi esfaqueada nas costas
Testemunhas locais afirmam ter visto um homem a arrastar
objeto para o local, em Arruda dos Vinhos.
Atualização 03/10/2019: A Polícia Judiciária deteve esta quintafeira o companheiro da mulher encontrada morta dentro de uma
mala em Arruda dos Vinhos. O homem de 38 anos foi encontrado
numa zona de vegetação densa e as autoridades recolheram
material relevante que o indiciam como autor do crime.
Mulher de 93 anos morta com dois tiros na cabeça pelo marido
Homem foi detido ainda com a arma do crime na mão, em Paços
de Ferreira.

Mulher morta à facada pelo marido em Carrazeda de Ansiães
Agressor já foi detido. Há ainda um outro homem que ficou
ferido com gravidade.
Polícia Investiga Cadáver Encontrado em Mato de Loures.
Autoridades suspeitam que homem tenha sido morto a tiro.
Mata homem à pedrada e incendeia apartamento. Autor do crime
foi detido pela PSP. Crime aconteceu no Miratejo
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Correio da
Manhã,
21/10/2019

Correio da
Manhã,
11/11/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
matou-a-pedradahomem-que-o-criou-

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
mulher-matacompanheiro-a-facadana-moita-

Atualização 23/10/2019: Paulo Lobo, de 47 anos, alega que foi
criado por Amadeu Vieira, o homem de 65 que segunda-feira
assassinou à pancada e com pedradas, em Miratejo, Seixal.
Afirma que estiveram muitos anos desavindos e que foi uma
"troca de bocas", nesse início de tarde, que o fez atacar na rua o
ex-professor de Matemática, persegui-lo até à porta de casa e
arrastá-lo por uma perna para a rua, onde o matou. O homicida
foi esta terça-feira presente pela PJ de Setúbal ao Tribunal do
Seixal e ficou em prisão preventiva.
Uma mulher esfaqueou o companheiro até à morte, durante a
manhã desta segunda-feira, na Moita, em Setúbal. De seguida,
entregou-se no posto da GNR daquela localidade.
O crime terá ocorrido no rés-do-chão de um prédio e a mulher,
com marcas de violência, justificou o crime por dizer ser vítima
de violência doméstica, sabe o CM.
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Correio da
Manhã,
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Lisboa,
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Correio da
Manhã,
17/12/2019
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Setúbal,
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Correio da
Manhã,
26/12/2019
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Leiria,
Leiria

Jornal de
Notícias,
27/12/2019

86

87

Correio da
Manhã,
01/12/2019
Correio da
Manhã,
05/12/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--encontradocorpo-de-homem-emribeira-deodivelas?ref=
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--homemmorre-apos-serencontrado-ehttps://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--jovem-de-24anos-morreesfaqueado-emdesacato-em-santarem

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--mulherencontrada-mortanum-cabeleireiro-emfa

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
detido-filho-suspeitode-matarhttps://www.cmjornal
.pt/sociedade/detalhe
/morreu-idoso-vitimade-maus-tratos-em-larde-ourique
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
mulher-encontradamorta-e-nua-na-camac
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/
morre-apos-levar-tiroem-assalto-na-lourinha
https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/i
dosa-de-96-anosencontrada-morta-emcasa-no-dia-de-natalautoridades-suspeitamdecrime?ref=CmaoMinuto
_DestaquesPrincipais
https://www.jn.pt/jus
tica/mulher-morre-emleiria-vitima-deviolencia-domestica11657047.html

Lisboa,
Lisboa

Observador,
29/12/2019

https://observador.pt/
2019/12/29/jovemmorto-a-facada-juntoa-faculdade-deciencias-de-lisboacorpo-foi-encontradona-noite-de-sabado/

Lisboa,
Cascais

Correio da
Manhã,
30/12/2019

https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/a
lerta-cm--homemmata-mulher-a-facadaem-cascais-homicidaesta-em-fuga

Cadáver de homem despido encontrado em ribeira de Odivelas
Corpo foi encontrado por uma mulher que seguia com o filho,
uma criança de nove anos.
Homem morre após ser encontrado com sinais de agressões em
Sintra
Vítima tem 41 anos
Alerta foi dado pelo irmão
Jovem de 24 anos morre esfaqueado em desacato em Santarém.
Homem de 56 anos aproximou-se da vítima com uma arma
branca e desferiu-lhe um golpe na zona do peito.
Mulher encontrada morta em cabeleireiro com marcas de
agressões PSP de Faro foi chamada para um assalto nas
imediações do estabelecimento.
Atualização 27/01/2020: Conhecia as rotinas da vítima e traçou
um plano para roubá-la. Acabou por agredi-la violentamente até
à morte no cabeleireiro de que era proprietária, em Faro. O
homicídio ocorreu há dois meses. O suspeito foi agora detido
pela Polícia Judiciária (PJ).
Detido filho suspeito de matar mãe em Vila do Conde
Idosa de 91 anos foi encontrada em casa, sem vida.
Morreu idoso vítima de maus-tratos em lar de Ourique António
José chegou a ir ao hospital, onde o médico de serviço confirmou
que o homem estava desidratado.
Mulher nua encontrada morta em casa em Lisboa No local
também foi descoberto um vidro manchado de sangue.
Morre após levar tiro em assalto na Lourinhã
Fernando foi atacado por dois assaltantes em agosto. Sobrinha
baleada e violada por ladrões perdeu visão de um olho.
Idosa de 98 anos encontrada morta em casa no dia de Natal.
Autoridades suspeitam de crime
PSP de Setúbal suspeita de assalto seguido de homicídio.

Uma mulher com cerca de 35 anos morreu na noite desta sextafeira degolada pelo companheiro em casa, em Leiria. O suspeito
fugiu, mas acabou por ser detido no IC2, em Pombal.
Jovem morto à facada no Campo Grande, em Lisboa, por três
assaltantes. Vítima era filho de ex-inspetor da PJ
O jovem foi encontrado gravemente ferido numa zona de
estacionamento junto à Faculdade de Ciências e acabou por
morrer. Terá tentado resistir a um assalto. PJ procura suspeitos,
que continuam em fuga
Detido homem que matou ex-companheira à facada em Cascais
Homicida desferiu pelo menos duas facadas na zona do tórax da
'ex' e colocou-se em fuga. PSP apanhou agressor em casa.
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https://www.cmjornal
.pt/portugal/detalhe/u
m-morto-e-um-feridodurante-rixa-emovar?ref=CmaoMinuto_
DestaquesPrincipais

Pai mata filha a tiro em Ovar. Homicida está em fuga mas já foi
localizado
Homem terá atingido ainda o genro que foi transportado para o
hospital.
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França,
Toulouse

Correio da
Manhã,
06/01/2019

https://www.sabado.pt/ultimahora/detalhe/portuguesamorta-a-facada-pelo-maridoapos-discussao-emfranca?ref=SEC_ultimos_ultimahora

Uma mulher portuguesa de 29 anos morreu esfaqueada
pelo marido, este domingo, no distrito de Bellefontaine,
em Toulouse, França. O crime terá acontecido após uma
discussão conjugal.

2

Suíça,
Genebra

Correio da
Manhã,
22/01/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/emigranteportugues-assassinado-a-facadaa-defender-amigo-derixa?ref=HP_Grupo1

3

Angola,
Benguela

Correio da
Manhã,
08/02/2019

4

Angola,
Malanje

Correio da
Manhã,
03/02/2019

5

Alemanha,
Frankfurt

Correio da
Manhã,
20/02/2019

1

https://www.cmjornal.pt/mund
o/detalhe/empresariosportugues-e-mocambicanoassassinados-em-angola
https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/policia-angolanaconfirma-assassinato-deempresario-portugues-emmalanje?ref=cmaominuto_timeli
ne
https://www.cmjornal.pt/exclu
sivos/detalhe/medicaportuguesa-degolada-pelo-exnaalemanha?ref=cmaominuto_time
line

6

Brasil,
Rondônia

Correio da
Manhã,
13/03/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/portuguesexecutado-com-sete-tiros-emoficina-no-brasil

7

França,
Marmande

Correio da
Manhã,
19/03/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/cadaver-deemigrante-portugues-apontapara-homicidio

8

Haiti, Saint
Marc

Correio da
Manhã,
30/03/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/20190330-1202governo-confirma-portuguesassassinado-na-capital-dohaiti?ref=cmaominuto_timeline

9

Angola,
Luanda

Correio da
Manhã,
16/04/2019

https://www.cmjornal.pt/mund
o/africa/detalhe/doisportugueses-assassinados-emangola-numa-semana

10

Espanha,
Málaga

TVI24,
18/04/2019

11

Angola,
Luanda

Correio da
Manhã,
19/04/2019

https://tvi24.iol.pt/sociedade/
morto/menino-portugues-de-12anos-morre-em-espanha-vitimade-disparo-acidental
https://www.cmjornal.pt/mund
o/africa/detalhe/doisportugueses-assassinados-emangola-numa-semana

Um emigrante português de 22 anos foi morto com duas
facadas no peito, no parque de estacionamento
subterrâneo de um centro comercial em Genebra, Suíça,
quando procurava proteger um amigo - também
esfaqueado numa rixa que envolvia outros três homens.
Um cidadão português e outro moçambicano, ambos
empresários, foram assassinados na província da Huíla,
em Angola, informou esta sexta-feira a polícia.
A polícia angolana confirmou este domingo que a morte
do empresário português que residia em Malanje,
capital da província homónima, foi provocada por
"meliantes não identificados", que lhe desferiram "vários
golpes na cabeça com objetos contundentes".
Médica portuguesa degolada pelo 'ex' na Alemanha
Inês Barata Feio Terrahe, de 32 anos, foi assassinada à
facada por ciúmes e obsessão do antigo namorado
A viver no Brasil há cerca de cinco anos, depois de ter
deixado Setúbal em busca de melhores condições de
vida, Rui Miguel Castro de Paulo, 48 anos, tinha já
estabelecida uma equipa de construção civil na zona
onde vivia, Ji-Paraná, no estado de Rondônia, no norte
do país.
A polícia de Marmande, uma cidade no Sul de França,
está a investigar os contornos da morte de um
emigrante português de 58 anos, desaparecido desde
outubro, e cujo cadáver em decomposição foi
encontrado na semana passada numa zona de mato. A
hipótese de homicídio é considerada como a mais forte.
Um português foi assassinado na sexta-feira no Haiti,
confirmou este sábado uma fonte do gabinete do
secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,
acrescentando que este caso policial está a ser
acompanhado pela cônsul honorária no país.
A 13 deste mês, outro cidadão português, Francisco
Manuel Tomé Ribeiro, residente há mais de 40 anos em
Angola, foi abatido a tiro por três meliantes que lhe
roubaram a motorizada à porta da sua residência, no
Bairro do Zango III (arredores de Luanda), crime
testemunhado pela sua filha de sete anos.
Um menino de 12 anos morreu na quarta-feira, no sul de
Espanha, alegadamente vítima de um disparo acidental.
A notícia é avançada pelo Diário Sur, um jornal regional
de Málaga.
O caso mais recente ocorreu terça-feira, com a morte
do empresário Mário Manuel da Ressurreição Fernandes,
45 anos, gerente da empresa Food Love Market, que foi
encontrado sem vida, com as mãos amarradas, na casa
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Sri Lanka,
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Correio da
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Angola,
Luanda

Correio da
Manhã,
24/04/2019

14

Venezuela,
Los Teques

Correio da
Manhã,
04/05/2019

15

Estados Unidos
da América,
Massachusetts

Correio da
Manhã,
07/05/2019

16

Moçambique,
Maputo

Correio da
Manhã,
18/05/2019

17

Venezuela,
Caracas

Correio da
Manhã,
07/06/2019

https://www.cmjornal.pt/mund
o/detalhe/rui-lucas-morreu-asmaos-dos-terroristas-no-srilanka-portugues-de-31-anosestava-em-lua-de-mel
https://www.jn.pt/mundo/jncomunidades/interior/mais-umportugues-assassinado-emangola-o-quarto-em-dois-mesese-meio-10829128.html
https://www.cmjornal.pt/mund
o/detalhe/empresarioportugues-morre-em-assalto-navenezuela-homem-deixa-doisfilhos?ref=cmaominuto_timeline
https://www.cmjornal.pt/mund
o/detalhe/portuguesaassassinada-a-facada-pelomarido-nos-estados-unidos
https://www.cmjornal.pt/mund
o/africa/detalhe/201905180938-portugues-encontradomorto-em-casa-com-sinais-deviolencia-em-mocambique
https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/empresarioportugues-morto-a-tiro-emassalto-na-venezuela
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Espanha,
Toledo

Correio da
Manhã,
23/08/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/portugues-morrecom-tiro-no-peito-em-espanha
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EUA,
Connecticut

Correio da
Manhã,
22/09/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/portuguesaassassinada-pelo-companheirocom-trinta-facadas-nos-eua
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Reino Unido,
Londres

Correio da
Manhã,
13/09/2019

21

Brasil, São
Paulo

Correio da
Manhã,
18/09/2019

22

França,
Marselha

Correio da
Manhã,
22/09/2019

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/emigranteportugues-executado-a-tiro-pordupla-demoto?ref=Cm%20ao%20Minuto_D
estaquesPrincipais

de banho da sua residência num condomínio na
centralidade (bairro) do Kilamba, arredores de Luanda
Rui Lucas morreu às mãos dos terroristas no Sri Lanka.
Português de 31 anos estava em lua de mel igrejas e
hotéis de luxo foram alvo de oito explosões que
mataram pelo menos 290 pessoas.
Um cidadão português foi assassinado na terça-feira à
noite em Luanda, baleado com dois tiros na sequência
de um assalto perpetrado alegadamente por duas
pessoas que se seguiam numa moto.
Um português morreu na sexta-feira à noite na
Venezuela na sequência de uma tentativa de assalto,
disse este sábado à agência Lusa o secretário de Estado
das Comunidades.
Uma portuguesa de 43 anos, foi assassinada à facada
pelo marido, Ilton Rodrigues, brasileiro de 48 anos, nos
Estados Unidos na passada sexta-feira.
Português encontrado morto em casa com sinais de
violência em Moçambique
Alexandre Pamplona tinha sido visto pela última vez no
domingo e o corpo foi encontrado na quarta-feira.
Empresário português morto a tiro em assalto na
Venezuela.
Um português de 46 anos morreu na manhã desta
quinta-feira depois de ter sido atingido por um disparo
de espingarda, ao que tudo indica acidental, que lhe
acertou na zona do peito durante uma jornada de caça,
na localidade de Navahermosa, província de Toledo, em
Espanha, que esta quitna-feira abriu oficialmente o
período de caça época que se estende até final de
setembro.
Portuguesa esfaqueada até à morte pelo companheiro
nos Estados Unidos
Menino de 11 anos viu a mãe ser violentamente morta
pelo padrasto e pediu socorro.
Emigrante português executado a tiro por dupla de
moto.
Atualização 30/10/2019: A Polícia Metropolitana de
Londres anunciou esta terça-feira a condenação de
quatro adolescentes pelo homicídio e roubo do
português Wilham Mendes na capital inglesa, a 22 de
dezembro do ano passado. As sentenças aplicadas
chegam a um total global de 29 anos.
Um rapaz de 17 anos foi condenado a 16 anos e meio de
prisão por homicídio e roubo, outro rapaz de 17 anos foi
condenado a 10 anos de prisão por homicídio
involuntário e roubo e um rapaz de 16 anos foi
condenado a dois anos e meio de prisão pelo roubo. Um
quarto jovem, de 16 anos, será enviado para um centro
de correção, embora tenha sido ilibado do homicídio.

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/portuguesassassinado-por-namorado-damulher

Português assassinado por namorado da mulher
Carlos Ferreira, de 45 anos, e o homicida namoravam
com a mesma mulher sem saberem

https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/acoriano-mortoem-bar-de-marselha-quandovinha-passar-ferias-com-afamilia

Açoriano assassinado em bar de Marselha antes de vir
passar férias a Portugal com a família. Foi esfaqueado e
acabou por morrer. O agressor é procurado pela polícia
local.
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https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/portuguesencontrado-morto-num-quartode-hotel-emzurique?ref=CmaoMinuto_Destaq
uesPrincipais
https://24.sapo.pt/atualidade/
artigos/venezuela-comercianteportugues-assassinado

https://www.publico.pt/2019/1
1/08/sociedade/noticia/policiainvestiga-homicidio-motoristaportugues-mulher-venezuela1892977
https://www.cmjornalpt/portu
gal/detalhe/familia-deemigrante-morto-em-francasoube-de-homicidio-pelasnoticiashttps://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/portugues-dono-debordel-executado-a-tiro-nobrasil
https://www.cmjornal.pt/portu
gal/detalhe/alerta-cm-portugues-morre-apos-serbaleado-pela-policia-nasuica?ref=HP_CMaoMinuto

Filho de casal português morre em Genebra. Pai está a
ser procurado
Cônsul já falou com a mãe e apresentou condolências à
família durante o dia de hoje.
Emigrante português morto à facada após encontro
sexual em França
Homem foi assassinado na cidade francesa de Carbonne.
Há uma semana, na passada sexta-feira, um casal foi
morto à facada, num assalto à residência em Mariche,
leste de Caracas.
Português encontrado morto em quarto de hotel na
Suíça Crime ocorreu na cidade de Zurique. Autoridades
têm montada 'caça ao homem' para encontrar homicida
que permanece em fuga.
Venezuela. Comerciante português assassinado a tiro em
Arágua.
A polícia venezuelana disse estar a investigar o
homicídio de um motorista português e da mulher, na
quinta-feira, na residência do casal, a 30 quilómetros a
sul de Caracas. Fontes policiais disseram que o casal
morreu pelas 17h30 (22h em Lisboa) e identificaram as
vítimas como António Silva, de 59 anos, e Daís
Carrasquero da Silva, de 61.
Família de emigrante morto em França soube de
homicídio pelas notícias Armando emigrou para França
antes de completar 18 anos
Foi assassinado à facada por uma brasileira.
Português dono de bordel executado a tiro no Brasil
Lusodescendente raptado e encontrado morto em carro
após roubo.
Português morre após ser baleado pela polícia na Suíça
Autoridades foram chamadas após situação de violência
doméstica.
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