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Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal
e de Portugueses no Estrangeiro
O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses Mortos 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 (RAFAVH).
Durante o decorrer do primeiro ano (2013) de atividade da RAFAVH, constatou-se que a
informação relativa aos casos de homicídio que eram apoiados na APAV, fornecida pelos
familiares e amigos apoiados era, em alguns casos, limitada. Cedo se compreendeu que o
conhecimento dos casos seria mais alargado se, para além desta informação, fossem também
consultados os Órgãos de Comunicação Social (OCS). Esta informação permite preparar melhor
os Técnicos de Apoio à Vítima (TAV) relativamente aos casos que são referenciados, sobre
aspetos mais grotescos dos crimes, envolvência familiar ou comunitária, ou informações
imprecisas, mas que afetam os familiares no percurso do processo de apoio. Tornou-se
também necessário perceber a relação da tipologia de crimes apoiados na APAV,
relativamente ao universo nacional dos casos, sabendo-se que, em 2013, a APAV apoiou cerca
de 1/3 dos homicídios ocorridos em Portugal.
Assim, a APAV iniciou uma pesquisa e recolha atenta em 2014 nos OCS, de forma sistemática e
semanal, sobre todos os crimes de homicídio noticiados. Desde o final de 2014, fazem parte
dos relatórios anualmente produzidos o Relatório Anual da RAFAVH, onde é descrita e
analisada a atividade da Rede e o presente Observatório.
NOTA IMPORTANTE: O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídios 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 a 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
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comunicadas. No entanto, a APAV teve o cuidado de seguir as notícias para efetuar as devidas
correções, desde que essas informações se apresentassem disponíveis.

Metodologia
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, 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, 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 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 e 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 criados com base no Relatório Anual 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.
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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
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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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No que diz respeito à descrição dos factos e aos registos dos casos verificados em 2014,
encontra-se em anexo3 uma tabela com as fontes onde foram retiradas as notícias, a data da
notícia e um resumo de cada caso.
São igualmente identificados os casos que a APAV se encontra a acompanhar.
É também feita uma análise sobre a elegibilidade do caso para ser apoiado pela APAV. Esta
elegibilidade é mencionada quando na descrição do caso é claro que o crime deixou familiares
ou amigos em situações de fragilidade, onde o apoio da APAV pode ser útil na recuperação da
normalidade possível.

3

Ver Anexo – listagem detalhada dos casos reportados na comunicação social
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Dados do Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de
Portugueses no Estrangeiro APAV 2014

No ano 2014 foram registados 160 crimes de homicídio, 125 ocorridos em território nacional e
33 cidadãos nacionais mortos no no estrangeiro.
Crimes de homicídio ocorridos em Portugal

127

Portugueses mortos no estrangeiro

33
TOTAL 160

Quadro 1: Nº total de crimes de homicídio

Crimes de Homicídio em Portugal

No que diz respeito aos 127 crimes de homicídio ocorridos em Portugal, considerou-se os
seguintes parâmetros: Zona Geográfica, local do crime, data em que ocorreram os crimes,
motivo do crime, a arma utilizada no crime, o relacionamento vítima/homicida, género e idade
da vítima, género e idade do/da homicida. (Nota: ver quadro detalhado por Distrito, Concelho
e Localidade em Anexos)
Zona geográfica do crime

Distrito

Nº crimes de homicídio
Aveiro

8

Beja

2

Braga

4

Bragança

4

Castelo Branco

2

Coimbra

7

Évora

2

Faro

11

Guarda

1

Leiria

5
5

Lisboa

27

Portlegre

1

Porto

11

Santarém

8

Setúbal

19

Viana do Castelo

1

Vila Real

3

Viseu

6

Açores

2

Madeira

3

TOTAL DE CRIMES DE HOMICÍDIO PORTUGAL ………..127
Quadro 2: Distribuição dos crimes de homicídio por Distrito

Dos 127 crimes de homicídio ocorridos em Portugal pode verificar-se, no Quadro 2, que os 4
distritos com mais crimes de homicídio são, por ordem decrescente: O distrito de Lisboa (27
crimes), o distrito de Setúbal (19 crimes), o distrito do Porto (11 crimes) e o distrito de Faro (11
crimes).

Distritos de Portugal
27
19

Lisboa

Setúbal

11

11

Porto

Faro

Local do crime
Dos 127 crimes de homicídio ocorridos em Portugal, o gráfico seguinte mostra os 5 locais mais
frequentes de acontecerem
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Locais dos crimes
43

26

25

12

Residência Comum

Residência da
vítima

9

Local de Trabalho

Via Pública

Viatura Automóvel

Meses em que ocorreram o crime

20

13

12
9

10

9
7

8

14
9

9
7

De notar um acréscimo significativo no mês de Novembro, onde se registou um aumento para
o dobro da média de homicídios dos restantes meses do ano.
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Motivo do Crime

Nos que diz respeito à classificação de crimes de homicídio de acordo com a sua motivação, o
registo é feito com base no contexto em que ocorre o crime, nomeadamente: Violência
doméstica, crime patrimonial, motivos familiares, crimes rodoviários e outros motivos.

Contexto do crime de homicídio

Nº de crimes de homicídio

Violência Doméstica

48

Crime patrimonial

23

Motivos familiares

8

Crimes Rodoviários

19

Outros Motivos

29
TOTAL

125

Quadro 3: Nº de crimes de homicídio distribuídos pelo contexto em que ocorreram

Pela observação do Quadro 3, verificar-se que o maior número de crimes de homicídio em
Portugal foi cometido em contexto de violência doméstica (VD) (46 crimes). Com um menor
número de crimes existem, por ordem decrescente, os crimes patrimoniais (20 crimes) e os
crimes rodoviários (15 crimes).
Fazemos a distinção entre os crimes de violência doméstica e motivos familiares onde,
havendo uma relação de família entre a vítima e o homicida, por exemplo, pai – filho, este
último, o filho, homicida do pai, já é adulto e não coabitava com a vítima, no momento do
crime.
De referir a existência de 29 crimes atribuídos a Outros Motivos. São inseridos neste motivo
todos os crimes que não se inserem nas outras 3 categorias, ou quando não existem dados ou
referência ao móbil do crime. São exemplo disto notícias onde é referido que foi encontrado
uma pessoa morta com sinais evidentes de violência, mas que se desconhece, à data da
notícia, ou depois de pesquisa efetuada, a razão dessa violência.
Relativamente aos crimes rodoviários, esta contabilização é realizada onde é evidente o uso do
automóvel como arma do crime, ou existe de tal forma uma negligência grosseira no seu uso
em que a suspeita de homicídio negligente é muita direta.
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Motivo do Crime
48

23

VD

Crimes Patrimoniais

19

Crimes Rodoviários

Arma utilizada
Neste parâmetro é registada a arma que foi usada no crime de homicídio, nomeadamente:
Arma de fogo, arma branca, instrumento de trabalho, força física, veneno ou químico e outro
instrumento.
Verificou-se a utilização de mais que uma arma em alguns crimes de homicídio, pelo que o
número total de armas utilizadas é superior ao número total de crimes de homicídio ocorridos
em Portugal.
Arma utilizada

Nº

Arma de Fogo

28

Arma Branca

39

Instrumento de Trabalho

6

Força Física

26

Veneno ou Químico

3

Outro Instrumento

19

Sem referência

10

TOTAL DE ARMAS UTILIZADAS

131

Quadro 4: Nº total de armas utilizadas e sua tipificação
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Verifica-se, pela observação do Quadro 4, que a utilização da arma branca, da arma de fogo e
da força física são as armas utilizadas com mais frequência nos crimes de homicídio ocorridos
em Portugal em 2014. A arma branca foi usada em 39 crimes, a arma de fogo em 28 crimes e a
força física em 26 crimes.
De referir a utilização de Outro Instrumentos em 19 crimes (ex.: veículo automóvel, martelo,
chave-fendas, machado, etc.)

Arma Utilizada
39
28

26

Arma Branca

Força Física

Arma de Fogo

Relacionamento vítima/homicida
No quadro seguinte encontra-se registado o tipo de relação que a vítima tinha com o homicida
até à data do crime.
Relacionamento vítima/homicida

Nº crimes de homicídio

Conjugal

23

Ex conjugal

9

Parental

12

Familiar

6

Conhecido

16

Vizinho

4

Nenhum

17

Não determinado

40

TOTAL DE Nº DE CRIMES DE HOMICÍDIO

127

Quadro 5: Nº total de crimes de homicídio distribuído pelo tipo relacionamento vítima/homicida
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O Quadro 5 mostra que o maior número de crimes ocorreu quando a vítima e o homicida
mantinham uma relação conjugal (23 crimes). O segundo maior registo (16 crimes) verificou-se
quando a vítima e o homicida se conheciam (ex.: colegas, amigos, etc.), e o terceiro, em
relações parentais (12 crimes), ou seja entre pais e filhos. A referência a relação familiar
refere-se a família alargada, ou seja, tios, sobrinhos, etc.. De referir também a existência de 9
crimes em que havia uma relação ex-conjugal e 17 crimes em crimes em que a vítima e o
homicida não tinham qualquer tipo de relação.
Em 40 crimes desconhece-se o tipo de relacionamento que a vítima e o homicida mantinham
até à data do crime.

23

Relação Vítima/Homicida
16

17

12
9

Relação Conjugal Relação ex-conjugal Relação Parental

Conhecidos

Sem Relação
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Género e idade da vítima
No quadro seguinte encontra-se registado o género e a idade da vítima.
No que diz respeito à idade das vítimas, foram definidos escalões etários devido à
heterogeneidade verificada aquando dos registos dos casos. Para a estruturação dos escalões
etários foram utilizados os intervalos definidos no estudo do homicídio da autoria de
Brookman4.
Escalão Etário

Género da vítima
Feminino

0-5

Masculino

TOTAL

1

1

16-18

2

2

19-20

2

4

6

21-25

1

7

8

26-30

4

4

8

31-35

3

2

5

36-40

5

7

12

41-45

6

4

10

46-50

5

1

6

51-55

3

2

5

56-60

3

5

8

61-65

2

5

7

66-70

2

7

9

71-75

3

3

6

75-80

7

3

10

+ 80

5

1

6

s/ ref. Idade

6

12

18

TOTAL

60

67

127

6-10
11-15

Quadro 6 : Nº total de crimes de homicídio distribuídos por género e idade da vítima
4

Projecto Caronte (2011). Caraterização Sócio Criminal da Vítima de Homicídio, Investigado pela PJ de
2008 a 2010, consultado a 18 de agosto de 2014 em www.apav.pt/portal/
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Pela observação do Quadro 6, pode verificar-se um número igual de vítimas. Os crimes
ocorridos em Portugal provocaram 65 vítimas do género masculino e 60 género feminino.

Género da Vítima
67

60

Masculino

Feminino

Em relação à faixa etária, pode verificar-se que os homicídios em Portugal causaram
maioritariamente vítimas na faixa etária 36-40 anos (12 crimes), na faixa etária 41-45 e 75-

80 anos (10 crimes) e na faixa etária 66-70 anos (9 crimes). Com 8 crimes, temos as
faixas etárias dos 21-25, 26-30 e 56-60 anos.

Faixas Etárias da Vítimas

[56-60]

8

[21-25]

8

[75-80]

10

[66-70]

9

[41-45]

10

[36-40]
[26-30]

12
8

13

Género e idade do/da homicida
No quadro seguinte encontra-se registado o género e a idade do/da homicida.
No que diz respeito à idade dos homicidas também foram definidos escalões etários, devido à
heterogeneidade verificada aquando dos registos dos casos. Para a estruturação dos escalões
etários foram utilizados os intervalos definidos no estudo do homicídio da autoria de
Brookman5
Escalão Etário

Género do/da homicida
Feminino

Masculino

Sem Ref. à idade e

TOTAL

género (*)
0-5
6-10
11-15
16-18
19-20

2

2

4

6

10

10

7

8

36-40

15

15

41-45

8

8

6

7

51-55

3

3

56-60

4

4

4

5

4

4

1

3

4

Sem Ref. à idade (*)

1

18

35

54

TOTAL

7

89

32

130

21-25

2

26-30
31-35

46-50

61-65

1

1

1

66-70
71-75
75-80
+ 80

Quadro 7 : Nº total de crimes de homicídio distribuídos pelo género do/da homicida

5

Projecto Caronte (2011). Caraterização Sócio Criminal da Vítima de Homicídio, Investigado pela PJ de
2008 a 2010, consultado a 18 de agosto de 2014 em www.apav.pt/portal/
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De notar que o número de homicidas não corresponde ao número de total de homicídios, pois
verificou-se que o mesmo homicida cometeu mais que um crime e que vários homicidas
cometeram um único crime.
No que diz respeito ao género do/da homicida, pela observação do Quadro 7, pode verificarse que é maioritariamente masculino. Dos 130 homicidas que perpetraram os 127 crimes de
homicídio registados no ano de 2014, a maioria são do género masculino (89 registos).
(*) De referir que em 54 casos não houve informação para determinar o género e a idade
do/da homicida (35 casos), ou, sabendo o género do/da homicida, não se consegui saber a sua
idade.

Género do Homicida
89

7
Masculino

Feminino

Em relação à idade do/da homicida, verifica-se que a faixa etária com mais crimes é, por
ordem decrescente: A faixa etária [36-40] com 15 crimes, a faixa etária [26-30] com 10 crimes,
as faixas etárias [31-35] e [41-45] com 8 crimes e faixa etária [46-50] com 7 crimes.
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Faixas Etárias das Vítimas

[46-50]
[41-45]

7
8

[36-40]
[31-35]
[26-30]

15
8
10

16

Portugueses mortos no estrangeiro 2014

No que diz respeito aos 33 crimes de homicídio ocorridos no contra portugueses mortos no
estrangeiro, considerou-se os seguintes parâmetros: Zona geográfica do crime, motivo do
crime, a arma utilizada no crime, o relacionamento vítima/homicida, género e idade da vítima,
género e idade do/da homicida e familiares em Portugal.

Zona geográfica do crime
País

Nº de crimes de homicídio

ANGOLA

5

BRASIL

4

BÉLGICA

1

CANADÁ

1

E.U.A.

1

FRANÇA

4

GRÃ-BRETANHA

2

MALAWI

1

MOÇAMBIQUE

2

ESPANHA

3

SUÍÇA

2

VENEZUELA

6

PARAGUAI

1

TOTAL DE PORTUGUESES MORTOS NO ESTRANGEIRO

33

Quadro 8 : Distribuição do total de crimes de homicídio por País (Ver ANEXOS para descrição por Estado-Província
/ Cidade)

O maior número de crimes ocorridos no estrangeiro verificou-se na Venezuela (6 crimes),
Angola (5 crimes), no Brasil e em França, ambos com registo de 4 crimes.
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Mortos no Estrangeiro
6
5
4

4
3
2

Venezuela

Brasil

Angola

França

Suiça

Espanha

2

2

Moçambique

E.U.A.

Local do Crime

Dos 33 crimes ocorridos no estrangeiro, o gráfico seguinte mostra os 5 locais mais frequentes.

Locais dos Crimes
14

6
4

4
1

Residência da
Vítima

Local de Trabalho

Via Pública

Viatura Automóvel

sem inf.

18

Motivo do Crime

Tal como referido nos motivos que levaram ao crime em território nacional, também nos
homicídios ocorridos no estrangeiro o registo é feito com base no contexto em que ocorre o
crime, nomeadamente: Violência doméstica, crime patrimonial, motivos familiares, crimes
rodoviários e outros motivos.

Contexto do crime de homicídio

Nº de crimes de homicídio

Violência Doméstica

5

Crime patrimonial

10

Motivos familiares

0

Crimes Rodoviários

0

Outros Motivos

18
TOTAL

33

Quadro 9 : Nº de crimes de homicídio distribuídos pelo contexto em que ocorreram

No Quadro 9, pode verificar-se que o maior número de crime de homicídio é praticado em
contexto de crime patrimonial (10 crimes) e em contexto de violência doméstica (5 crimes).
De referir que o registo de um homicídio no parâmetro Outros Motivos (18 crimes) acontece
quando não se sabe o motivo do crime, ou quando acontece num contexto diferente daqueles
abrangidos pela plataforma.

Motivo do Crime

18

10
5

VD

Crimes Patrimoniais

outros motivos

19

Arma Utilizada

Neste parâmetro é registada a arma que foi usada no crime de homicídio: Arma de fogo, arma
branca, instrumento de trabalho, força física, veneno ou químico e outro instrumento.
Nos crimes de homicídio ocorridos no estrangeiro, também foi utilizada mais que uma arma
em cada crime, pelo que o número total de armas é superior ao número total de crimes.

Arma utilizada

Nº de vezes utilizadas

Arma de Fogo

14

Arma Branca

7

Instrumento de Trabalho

0

Força Física

8

Veneno ou Químico

0

Outro Instrumento

0

Sem referência

6

TOTAL DE ARMAS UTILIZADAS

35

Quadro 10 : Nº de armas usadas e sua tipificação

Na observação do Quadro 10, verificar-se que as armas mais usadas são a Arma de Fogo (14
crimes), a Força Física (8 crimes) e a Arma Branca (7 crimes).

Arma utilizada
14

8

força Física

7

Arma de Fogo

Arma Branca

20

Relacionamento vítima/homicida

No quadro seguinte encontra-se registado o tipo de relação que a vítima tinha com o homicida
até à data do crime.
Relacionamento vítima/homicida

Nº crimes de homicídio

Conjugal

2

Ex-conjugal

2

Parental

0

Familiar

0

Conhecido

0

Vizinho

3

Nenhum

2

Não determinado

24

TOTAL DE Nº DE CRIMES DE HOMICÍDIO

33

Quadro 11: Nº total de crimes de homicídio distraídos pelo relacionamento vítima/homicida

Pode verificar-se, na observação do Quadro 11 que na grande maioria dos crimes ocorridos no
estrangeiro, não se consegue determinar o tipo de relacionamento entre a vítima e o homicida
(24 crimes).
Nos relacionamentos de que existe notícia, o maior número de crimes ocorreram quando a
vítima e o homicida eram vizinhos (3 crimes) e quando mantinham uma relação conjugal ou
ex-conjugal (2 crimes). Relembramos que é designada a relação vítima-homicida de Parental,
quando nos referimos a crimes entre pais e filhos e familiar relativamente a família alargada.
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Relação Vítima/Homicida
24

2
Conjugal

3

Vizinhos

2
Não determinado

Ex-Conjugal

Género e idade da vítima

No quadro seguinte encontra-se registado o género e a idade da vítima.
Também para os crimes ocorridos no estrangeiro foram utilizados os intervalos definidos no
estudo do homicídio da autoria de Brookman6
No entanto, optámos por começar pelo intervalo do 26-30 anos, pois não existem registos de
crimes em que o homicida tenha idade inferior a 26 anos.

6

Projecto Caronte (2011). Caraterização Sócio Criminal da Vítima de Homicídio, Investigado pela PJ de
2008 a 2010, consultado a 18 de agosto de 2014 em www.apav.pt/portal/
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Escalão Etário

Género da vítima
Feminino

Masculino

Sem Ref.ª

TOTAL

26-30

2

2

31-35

2

2

36-40

1

3

4

41-45

1

3

4

6

6

1

2

1

1

2

3

1

1

46-50
51-55

1

56-60
61-65
66-70

1

71-75
75-80
+ 80

1

1

Sem Ref.

1

6

7

TOTAL

6

27

33

Quadro 12 : Nº total de crimes de homicídio destruídos por género e idade da vítima

No que diz respeito à idade da vítima, pela observação do Quadro 12, pode verificar-se que na
maioria dos crimes de homicídio ocorridos no estrangeiro, a idade da vítima situa-se no
intervalo do 46-50 anos (6 registos). Com 4 registos, existem as faixas etárias [36-40] e [41-45]
e com 3 registos a faixa etária [66-70].
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Faixas Etárias das Vítimas

[41-45]

4

[46-50]

6

[66-70]

3

[36-40]

4

[26-30]

2

Em relação ao género da vítima, pode verificar-se que o maior número de vítimas é do género
masculino (27 crimes).

Género da Vítima
27

6

Masculino

Feminino

Género e idade do/da homicida
No quadro seguinte encontra-se registado o género e a idade do/a homicida.
No que diz respeito à idade das vítimas foram definidos escalões etários, devido à
heterogeneidade verificada aquando dos registos dos casos. Foram utilizados os intervalos
definidos no estudo do homicídio da autoria de Brookman7

7

Projecto Caronte (2011). Caraterização Sócio Criminal da Vítima de Homicídio, Investigado pela PJ de
2008 a 2010, consultado a 18 de agosto de 2014 em www.apav.pt/portal/
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No entanto, optámos por começar pelo intervalo do 21-25 anos e terminar no intervalo 56-60,
pois não existem registos acima deste, nem abaixo daquele intervalo.

Escalão Etário

Género do/da homicida
Feminino

21-25

Masculino

Sem Ref.ª (*)

TOTAL

1

1

31-35

2

2

36-40

1

1

1

1

26-30

41-45
46-50
51-55
56-60

1

1

Sem Ref. (*)

1

4

18

23

TOTAL

2

9

18

29

Quadro 13 : Nº de crime de homicídio, género e idade do/da homicida

Tal como aconteceu em território nacional, o número de homicidas não corresponde ao
número de total de homicídios, pois verificou-se que o mesmo homicida cometeu mais que um
crime.
Pode verificar-se, pela observação do Quadro 13, que na maioria dos crimes de homicídio
ocorridos não existe registo nem informação sobre a idade e o género do/da homicida (18
crimes) (*).
Com a informação disponível, verifica-se que o maior número de crimes (2 registos) é
perpetrado por indivíduos/as na faixa etária [31-35].
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Faixas Etárias do/a Homicida

[31-35]

2

sem Inf.

18

Com os dados disponíveis, e pela observação do quadro 13, verifica-se que o homicida é
predominantemente do género masculino (9 registos).

Género do Homicida
18

9
2
Masculino

Feminino

sem Inf.

Família em Portugal
Neste parâmetro, família em Portugal, procurou-se recolher informação sobre o número de
vítimas que têm familiares em Portugal. Procurou-se com o registo desta informação saber da
existência ou não de familiares de vítimas de crimes de homicídio.
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Vítimas de crimes de homicídio no estrangeiro

TOTAL

Com família em Portugal

11

Sem família em Portugal

0

Sem ref.ª

22

TOTAL

33

Quadro 14 : Nº de vítimas com e sem família em Portugal

Pode verificar-se, pela observação do Quadro 14 que na maioria dos crimes de homicídio
ocorridos no estrangeiro não existem registos sobre a informação se existem ou não familiares
em Portugal (22 casos).
Somente em 11 casos, registámos a notícias que sim, que tinham familiares em Portugal.

Familiares em Portugal
22
11
0
Com familia

Sem familia

sem Inf.
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Conclusão
Relativamente aos casos que a APAV apoiou ou ainda se encontra a apoiar, relativamente a
2014, apenas tomamos em conta os homicídios ocorridos em território nacional.
Crimes de homicídio em Portugal

127

Crimes de homicídio no estrangeiro

33
TOTAL 160

Destes casos, a APAV se encontra a apoiar 32 crimes de homicídio consumado, o que
corresponde a 25% (aproximadamente) dos casos noticiados pelos órgãos de comunicação
social. Estudando um pouco melhor os casos que são destacados pelos Órgãos de
Comunicação Social, concluímos que este número poderia ter mais expressão, pois é notória a
situação de fragilidade e necessidade de apoio de muitos familiares e amigos após a ocorrência
de um homicídio. Apesar dos sistema de referenciação de familiares e amigos de vítimas de
homicídio estar a funcionar com a colaboração essencial da Polícia Judiciária, concluímos que
esta pode ser mais potenciada, assim como outras parcerias que a APAV tem com instituições
de responsabilidade na área dos homicídios e que não tem, até ao final de 2014, tido uma
expressão significativa na referenciação e situações. É igualmente importante sensibilizar a
população em geral para procurar apoio, quando se confrontam com este tipo de crimes na
sua família ou no seio do seu círculo social.
Queremos dar destaque ao número muito significativo de portugueses mortos no estrangeiro.
Estes casos, que não correspondem apenas a casos de portugueses emigrados, revelam uma
realidade de bastante vulnerabilidade e necessidade de apoio às famílias. Para além do fator
homicídio, segue-se um conjunto de obstáculos à resolução da situação, como a trasladação
do corpo para território nacional, comunicação com as autoridades de ambos os países, quer
diplomaticamente, quer judicialmente, a fragilidade económica agravada, dado aos custos,
difícil acesso a informação de como proceder, etc.
Por estas razões acima citadas, o Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídios em
Portugal e Portugueses no Estrangeiro irá continuar a dar destaque a este fenómeno, e dará
início ao estudo de procedimentos de apoio para estes casos.
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Anexos
Zona geográfica do crime – Homicídios ocorridos em Portugal (quadro detalhado)
Zona geográfica do crime – Portugueses mortos no estrangeiro (quadro detalhado)
Homicídios ocorridos em Portugal – Listagem detalhada por OCS
Portugueses mortos no estrangeiro – Listagem detalhada por OCS
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Homicídios ocorridos em Portugal Zona geográfica do crime – quadro
detalhado
Distrito

Concelho

Localidade

Nº crimes de homicídio

Aveiro

Oliveira de Azeméis

São Roque

1

Santa Maria da Feira

Stª Mª da Feira

1

Sanguedo

1

Aveiro

1

Oliveirinha

1

Mealhada

1

Albergaria-a-Velha

Albergaria-a-Velha

1

Águeda

Barrô

1

Aveiro

TOTAL DISTRITO AVEIRO…..8
Beja

Ferreira do Alentejo

Ferreira do Alentejo

1

Beja

Baleizão

1
TOTAL DISTRITO BEJA…..2

Distrito

Concelho

Localidade

Nºcrimes de homicídio

Braga

Braga

São Vicente

1

São Vítor

1

Vila Verde

Vila Verde

1

Barcelos

Berqueiros

1
TOTAL DISTRITO BRAGA…..4

Bragança

Bragança

Bragança

1

Torres de Moncorvo

Torres de Moncorvo

1

Vimioso

Santulhão-Izeda

1

Carrazeda de Ansiães

V. da Castanheira

1

TOTAL DISTRITO BRAGANÇA …..4
Castelo Branco

Castelo Branco

Castelo Branco

1

Bº Rib. Perdizes

1

TOTAL DISTRITO CASTELO BRANCO…..2
Coimbra

Soure

Granja do Ulmeiro

1

Soure

2

Lousã

Foz do Arouce

2

Figueira da Foz

Figueira da Foz

1
30

Mira

Mira

1
TOTAL DISTRITO COIMBRA …..7

Évora

Estremoz

Estremoz

1

Évora

Évora

1
TOTAL DISTRITO ÉVORA…..2

Distrito

Concelho

Localidade

Faro

Lagoa

Lagoa

2

Ferragudo

1

Loulé

1

S. Barto. de Messines

1

Benfarras

1

Silves

Oura

1

Albufeira

Montechoro

1

Faro

Faro

1

Aljezur

Aldeia Velha

1

Portimão

Alcalar

1

Loulé

Nº Crimes Homicídio

TOTAL DISTRITO FARO…..11
Guarda

Seia

Sandomil (EM514-1)

1

TOTAL DISTRITO DA GUARDA … 1
Distrito

Concelho

Localidade

Nº crimes homicídio

Leiria

Leiria

Leiria

1

Barosa

1

Regueira das Pontes

1

Caldas da Rainha

1

Foz do Arelho

1

Caldas da Rainha

TOTAL DISTRITO LEIRIA ….. 5
Lisboa

Sintra

Loures

Amadora

Monte Abraão

2

Rio de Mouro

1

Cacém

1

S. Antº Cavaleiros

1

Camarate

1

Túnel do Grilo

1

Buraca

1
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Amadora

1

Reboleira

2

Lisboa

3

Campolide

1

Penha de França

1

Marvila

1

Alcabideche

1

S. Domingos de Rana

1

Parede

2

Carcavelos

1

Queijas

1

Vila Franca de Xira

Vila Franca de Xira

1

Oeiras

Oeiras

1

Sacavém

Quinta do Mocho

2

Lisboa

Cascais

TOTAL DISTRITO LISBOA…..27
Portalegre

Elvas

Elvas

1
TOTAL DISTRITO PORTALEGRE…..1

Porto

Felgueiras

Lixa

1

Vila do Conde

Vila do Conde

1

Porto

Porto

2

Ramalde

1

Paredes

Lordelo

1

Amarante

São Gonçalo

1

Gondomar

Fânzeres

1

Lousada

Nevogilde

1

Santo Tirso

N. Sª Assunção

1

Paços de Ferreira

Seroa

1
TOTAL DISTRITO PORTO….11

Santarém

Alcanena

Alcanena

1

Santarém

Santarém

1

Vale de Santarém

1

Salva Terra de Magos

Foros de Salvaterra

1

Abrantes

Tapadão

1
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Fátima

Valinhos

1

Tomar

Alto do Pintado

1

Benavente

Samora Correia

1
TOTAL DISTRITO SANTARÉM…..8

Setúbal

Palmela

Quinta do Anjo

1

Seixal

Fogueteiro

2

Amora

5

Arrentela

1

Fernão Ferro

1

Moita

Baixa da Banheira

1

Almada

Costa da Caparica

1

Monte da Caparica

1

Almada

1

Marinha Grande

1

Alcochete

Alcochete

1

Santiago do Cacém

Cercal do Alentejo

1

Sesimbra

Maçã

1

Barreiro

Lavradio

1
TOTAL DISTRITO SETÚBAL…..19

Viana do Castelo

Vila Nova da Cerveira

Vila Meã

1

TOTAL DISTRITO DE VIANA DO CASTELO……1
Vila Real

Monte Alegre

Meixedo

1

Vila Real

Vila Real

1

Guiães

1
TOTAL DISTRITO VILA REAL…..3

Viseu

Serracelhe

Ferreirim

2

S. João da Pesqueira

Valongo dos Azeites

2

S. João Pedro do Sul

Sta. Cruz da Trapa

2
TOTAL DISTRITO VISEU…..6

Região Autónoma

Concelho

Localidade

Açores

Ponta Delgada

Ribeira Grande

1

Ilha de São Jorge

Calheta

1
TOTAL REGIÃO AUTÓNOMA AÇORES…..2
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Madeira

Funchal

Lobos

Stº António

1

Campo da Barca

1

Lobos

1

TOTAL DE CRIMES DE HOMICÍDIO MADEIRA …………….3
TOTAL DE CRIMES DE HOMICÍDIO PORTUGAL ………..127
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Zona geográfica do crime Portugueses Mortos no estrangeiro – quadro
detalhado
País
Angola

Estado/Província
Luanda

Cidade

Nº de crimes de homicídio

Luanda

1

Malanga

1

Benguela

Calohombo

1

Sem registo

Sem registo

2

TOTAL DE VÍTIMAS EM ANGOLA
Brasil

São Paulo

Ceará

5

Botucatu

1

Dois Córregos

1

Sorocaba

1

Fortaleza

1

TOTAL DE VÍTIMAS NO BRASIL
Bélgica

Antuérpia

Anvers

4
1

TOTAL DE VÍTIMAS NA BÉLGICA
Canadá

Manitoba

Winnipeg

1
1

TOTAL DE VÍTIMAS NO CANADÁ
E.U.A.

Nova Iorque

Farmingville

1
1

TOTAL DE VÍTIMAS NOS E.U.A.
França

1

Córsega

Poggio-di-Venaco

2

Alpes Marítimos

Nice

1

Paris

Paris

1

TOTAL DE VÍTIMAS EM FRANÇA
Grã-Bretanha

4

Londres

Crawley

1

Humberside

Scunthorpe

1

TOTAL DE VÍTIMAS NA GRÃ-BRETANHA
Malawi

Blantyre

Blantyre

TOTAL DE VÍTMAS NO MALAWI

2
1
1
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País

Estado/Província

Cidade

Nº crimes de Homicídio

Moçambique

Maputo

Maputo

1

Sofala

Sofala

1

TOTAL DE VÍTIMAS EM MOÇAMBIQUE
Espanha

2

Andaluzia

Huelva

2

Aragão

Saragoça

1

TOTAL DE VÍTIMAS EM ESPANHA
Suíça

Winderswil

Berna

3
2

TOTAL DE VÍTIMAS NA SUÍÇA
Venezuela

2

Anzoàtegui

Anzoàtegui

1

Caracas

Cátia

1

La Candelária

1

Caurimate

1

La Tahona

1

--

1

Lara

TOTAL DE VÍTIMAS NA VENEZUELA
Paraguai

Pedro Juan Caballero

Amambay

TOTAL DE VÍTIMAS NO PARAGUAI
TOTAL DE VÍTIMAS NO ESTRANGEIRO

6
1
1
33
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Listagem de crimes fontes OCS – Crimes de Homicídio Consumado
Ocorridos em Portugal
Nº Caso

Fonte da Notícia

Data da Noticia

Resumo do Caso

outras
referencias

1

Correio da manhã

19/03/2014

2

Diário de Notícias

06/03/2014

Viseu. Homicídio seguido de suicídio, por motivos
passionais. O homicida matou a mulher e o vizinho por
suspeitas de que a mulher mantinha uma relação
extraconjugal. (crime com duas vítimas de homicídio)
Portalegre. Homicídio seguido de suicídio, por motivos
passionais

3

Correio da Manhã

04/03/2014

Monte Abraão, Sintra. Uma mulher de 41 anos foi
assassinada dentro de sua casa. O corpo foi encontrado
pela empregada dentro da banheira, com vários golpes na
cabeça e tronco. (crime com duas vítimas de homicídio)

4

Jornal Local

26/02/2014

5

correio da manhã

25/06/2014

6

Correio da manhã

22/02/2014

7

Correio da manhã

11/03/2014

8

Correio da Manhã

26/02/2014

9

Correio da manhã

24/02/2014

10

Correio da manhã

10/03/2014

Loures, Lisboa. Homem de 37 anos indiciado pela prática
de um crime de homicídio. O homicida terá morto a sua
mãe na sequência de uma acesa altercação.
Lousã, Coimbra. Um casal de ourives foi encontrado morto
em casa com vestígios de ter sido baleado. (crime com
duas vítimas de homicídio)
Beja. Homem, 62 anos, suspeito da morte da mulher com
uma arma de fogo. O homem terá tentado suicidar-se de
seguida, tendo ficado gravemente ferido.
Lagoa, faro. Luís Jacinto foi encontrado pelo filho com um
tiro na cabeça. O suspeito é colaborador de sucateira que
terá roubado a vítima.
Camarate, Lisboa. Indivíduo detido pela prática de
homicídio consumado e posse de arma proibida. Um carro
mal estacionado esteve na origem da discussão entre o
atirador e a vítima.
Braga. Mulher acusada de homicídio qualificado pela morte
do companheiro à facada. O homicídio deu-se na
sequência de uma discussão, quando ambos estavam
alcoolizados.
Vila real. Um homem matou a irmã à facada e feriu a
própria mãe.

11

Jornal de Notícias

13/01/2014

12

Jornal de Notícias
online

13/01/2014

13

Jornal de Notícias
online

13/01/2014

14

Correio da manhã

17/03/2014

http://sicnotic
ias.sapo.pt/pai
s/2014-12-03Homemacusado-deterassassinadoa-excompanheiraem-MonteAbraaoconfessacrime-

Amadora, Lisboa. Mulher, de 48 anos, assassinada pelo excompanheiro com um tiro na cabeça. O agressor e a vítima
estavam separados há 11 anos.
Alcochete, Setúbal. Jovem, de 20 anos, circulava na rua
quando foi surpreendida pelo namorado, que a atingiu com
um tiro de caçadeira no rosto.
Santarém. Idosa morta a tiro alegadamente pelo marido,
que terá tentado o suicídio. Vítimas e agressor com idades
compreendidas entre os 80 anos, tendo o crime sido
cometido com uma arma de fogo.
Quinta do Anjo, Setúbal. Homicídio ocorrido na sequência
de um negócio que correu mal. Tudo aponta para um
ajuste de contas entre cadastrados por crimes de furto de
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tvi24,
consultado
em, 18/7/14

cobre e desmantelemento de viaturas.
15

Notícias de Aveiro

22/01/2014

Aveiro. Neto mata avó seguido de tentativa de suicídio.

16

Correio da Manhã

19/03/2014

Açores, Ribeira Seca. Um homem, de 62 anos, foi
encontrado morto num anexo da sua residência,
espancado pelo filho. O alerta foi dado pela mulher da
vítima.

17

Correio da manhã

19/02/2014

18

Correio da manhã

16/12/2013

Um morto e um ferido grave é o resultado de um acidente
na A2, no sentido Sul-Norte junto à zona do nó do
Fogueteiro, no Seixal. A CMTV esteve no local do acidente
que terá sido provocado por um veículo em contramão.
Loulé. Jovem de 27 anos e filha de 3 anos foram colhidas
após acidente num dos troços mais perigosos da EN125.

19

Correio da manhã

17/04/2014

20

Correio da Manhã

08/04/2014

21

Correio da manhã

15/04/2014

22

correio da manhã

28/04/2014

23

RTP Açores

09/01/2014

24

correio da manhã

25/04/2014

25

correio da manhã

09/05/2014

26

correio da manhã

08/05/2014

27

Notícias ao minuto

02/05/2014

28

Jornal de notícias

09/05/2014

29

correio da manhã

26/05/2014

30

Correio da manhã

29/05/2014

O autor do
crime terá
sido o filho da
vítima que
espancou o
pai até à
morte, DN,
consultado em
18/8/2014

Caso Palito. Viseu. Um homem de 61 anos disparou sobre
4 mulheres. 2 Vítimas morreram e as outra 2 ficaram
gravemente feridas. (crime com duas vítimas de homicídio)
Aveiro. Desentendimentos entre irmãos acaba em tragédia.
O autor do crime era tido pelos vizinhos como uma pessoa
conflituosa, disparou vários tiros contra a porta do irmão,
que terá ripostado, atingindo o familiar com um tiro na
cabeça.
Bragança. Ex-militar degolou a ex-companheira na
sequência de mais uma discussão e chamou de imediato o
INEM.
Porto. Uma comerciante de 39 anos foi ontem encontrada
morta em casa após ter sido atada à cama e esfaqueada.
Açores, Ponta Delgada. Foi encontrado morto o jovem da
Ribeira Seca, Ilha de S. Miguel, desaparecido desde 27
dezembro. O corpo apresentava sinais de espancamento.
Amora, Setúbal. Um homem de 39 anos morreu na
madrugada de 6ªfeira, esfaqueado, atingido no coração,
numa discoteca.
Évora. Natália de Sousa, advogada de divórcios, foi
assassinada à paulada.
Baixa da Banheira, Setúbal. Mulher de 48 anos é a 16ª
vítima mortal de violência doméstica. Vítima morreu
esfaqueada. O alegado autor do crime foi encontrado
enforcado.
Lisboa. Um taxista de 78 anos, foi encontrado em casa,
deitado no chão, com uma mordaça na boca e as mãos e
pés atados.
Porto. Um idoso de 79 anos, morreu na garagem da sua
residência onde vivia com a sua companheira. A vítima foi
encontrada com uma mordaça na boca, os pés e as mãos
amarradas e estava em paragem cardiorrespiratória.
Évora. O crime aconteceu numa residência de Évora e o
principal suspeito entregou-se à polícia dizendo que não
se lembra de nada do que aconteceu nessa madrugada. O
corpo de Carina de 27 anos evidenciava hematomas um
pouco por todo o lado.
Lisboa. A vitima, médica dentista, brasileira, de 28 anos, foi
assassinada dentro do consultório de que era proprietária.
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31

correio da manhã

06/05/2014

Lisboa. Virgílio Cabral tinha combinado uma saída com
dois homens. Foi encontrado morto em casa com vários
golpes no pescoço e nas costas.
Bragança. O anterior presidente da câmara de Torre de
Moncorvo, Aires Ferreira, foi encontrado morto na casa
onde vivia. Na residência estava ainda o corpo da exmulher.
Santarém. Homicida estrangulou a mulher por ter posto a
casa à venda. Foi o homicida que deu o alerta às
autoridades.
Cascais.um homem de 28 anos foi morto à facada no
exterior de um café em Alcabideche, Cascais.

32

Correio da manhã

03/06/2014

33

Correio da manhã

02/06/2014

34

correio da manhã

06/05/2014

35

Correio da manhã

22/06/2014

36

correio da manhã

20/06/2014

37

Correio da manhã

09/06/2014

38

correio da manhã

21/06/2014

Lisboa. Um homem foi executado a tiro em Vila Franca de
Xira e abandonado dentro de um carro.

39

correiro da manhã

03/07/2014

40

correio da manhâ

08/07/2014

41

correio da manhã

25/06/2014

42

Diário de Notícias

11/07/2014

Lisboa. Blandina Braga, 89 anos, morreu em casa, na rua
Dr. Oliveira Ramos, na zona da Penha de França – um
crime que chocou os vizinhos das duas idosas atacadas
num assalto
Madeira. Duas mulheres, de 27 e 33 anos, espancaram um
homem com brutalidade durante uma discussão, em
Câmara de Lobos, na Madeira.
Vimioso. Um homem foi encontrado morto no interior de
um veículo na estrada que liga Santulhão a Izeda, no
concelho de Vimioso, distrito de Bragança.
Setúbal. Oficial da marinha mata esposa e suicida-se.
Paulo Rodrigues, comandante fuzileiro de 47 anos, mata a
esposa de 44 anos, junto a um pinhal da Amora, Setúbal

43

correiro da manhã

16/07/2014

Vila Real. homem de 43 anos, mata a mulher, de 33 anos à
machada, no Bairro da Araucária, Vila Real

44

correio da manhã

17/07/2014

45

Diário de Notícias
da Madeira

25/07/2014

Faro. O corpo de um homem, que terá entre os 20 e os 25
anos, foi resgatado do mar por um salva-vida de
Ferragudo, Algarve, Apresentava golpes de faca no peito,
abdómen e na cabeça.
Funchal. Mulher morta à facada pelo companheiro, na
Madeira..

46

Correio da manhã

26/07/2014

47

Correio da manhã

26/07/2014

48

correio da manhã

28/07/2014

49

correio da manhã

30/07/2014

Monte da Caparica. Idosa de 87 anos foi assassinada em
casa na sequência de um roubo de ouro. O crime ocorreu
no apartamento da vitima no Monte da Caparica, em
Almada.
Coimbra. Homem mata mulher de 47 anos à facada.
Estavam em processo de divórcio e a mulher tinha mudado
Granja do Ulmeiro, em Soure.
Lisboa. Um jovem de 19 anos foi assassinado à facada
durante as festas de S. António, em Tires.

cmtv: O
agressor
estava com
uma
depressão

Almada, Setúbal. Homem, de 78 anos, mata a mulher de 72
anos à facada durante as férias. Agressor tentou suicidarse, mas não conseguiu.
Fogueteiro, Setúbal. Homem mata o pai à facada após
discussão.
Homem, de 26 anos, morreu com um tiro na cabeça,
quando estava na varanda de sua casa, na Arrentela,
Seixal.
Porto. Homem, de 20 anos assassinado com tiro na cara.
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50

Público

04/08/2014

Figueira da Foz. Homem de 32 anos baleado na Figueira da cm 04/08/2014;
Foz. A vítima foi morta a tiro pelo cunhado na madrugada
cm 5/8/2013
desta segura-feira, no Parque de Merendas de Santana,
Figueira da Foz.
Carrazeda de Ansiães, Bragança. Homem mata mulher à
facada e deixa outra ferida. O homicida é pároco e está em
fuga.
Cascais, Lisboa. Homem de 45 anos foi estrangulado por
outro homem, de 41 anos, com quem partilhava a casa.

51

Jornal de Notícias

05/08/2014

52

Correio da Manhã

04/08/2014

53

correio da manhã

09/08/2014

54

correio da manhã
TV

12/02/2014

55

correio da manhã

13/07/2014

56

TVI24

02/01/2014

57

jornal de notícias

16/01/2014

Amora, Setúbal. Neto assassina a avó à pancada, para lhe
ficar com o dinheiro.

58

correio da manhã

18/08/2014

Marvila, Lisboa. Bebé de 4 meses morre queimada em
Lisboa.

59

TVI24

12/03/2014

Santiago do Cacém, Setúbal. Homem mata o pai a tiro de
caçadeira.

60

correio da manhã

19/08/2014

Silves, Faro. Filho mata pai à facada e esconde corpo.

61

Correio da manhã

20/08/2014

Oura, Faro. Segurança de bar foi morto em Albufeira com
uma facada.

63

correio da manhã

30/08/2014

Lordelo, Porto. "Marido esfaqueia mortalmente mulher em
Lordelo".

64

correira da manhã

26/08/2014

65

correio da manhã

03/09/2014

Lisboa. Jovem de 28 anos, que na semana passada tinha
levado facadas, e que se encontrava internada, está em
morte cerebral.
Amadora, Lisboa. "Homem encontrado morto na banheira".

66

Correio da Manhã

10/09/2014

67

jornal de notícias

03/09/2014

68

jornal de notícias

13/09/2014

69

jornal de notícias

17/09/2014

Santarém. "Morreu um homem esfaqueado em Foros de
Salvaterra". .

70

correio da manhã

25/09/2014

Carcavelos, Lisboa. Casal saíra de um restaurante com
uma filha menor, foram surpreendidos por um carro em
capotamento, tendo atingido a mulher mortalmente.

Aveiro. Mulher foi encontrada morta com o corpo nu e
parcialmente queimada numa zona de mato, perto do Clube
dos Galitos, em Aveiro.
Castelo Branco. Uma mulher de 82 anos, comerciante em
Castelo Branco, foi morta na sequência de um assalto.
Baleizão, Beja. Uma mulher de 83 foi encontrada morta em
casa no passado Domingo. A vítima foi assaltada e
assassinada.
Aveiro. Mulher encontrada morta dentro do carro. A vítima
foi baleada com 2 tiros na cara pelo seu ex-companheiro.

62

Vila Real. "Morta a tiro à frente do filho". Uma mulher de 45
anos, viúva, foi morta com 2 tiros de caçadeira quando
estava à janela de sua casa.
Porto. Um cadáver, em adiantado estado de decomposição
foi encontrado, quarta-feira à noite, na arrecadação de uma
hospedaria no Porto.
Ramalde. "Assassinado à facada em salão de bilhar no
Porto".

JN, de
11/9/2014

JN, de
19/9/2014; cm
(7/11/2014)
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71

correio da manhã

24/09/2014

Lisboa. "Encontrado morto em Rio de Mouro".

72

correio da manhã

29/09/2014

Viana do Castelo."Morto e deixado em uma cave".

73

jornal de notícias

19/10/2014

Coimbra. "Ladrões de tampas encontram morto em esgoto
no pinhal".

74

jornal de notícias

20/10/2014

Coimbra. "Homem mata mulher e filha e deixa outra em
estado grave".(crime com duas vítimas de homicídio)

75

correio da manhã

27/10/2014

Montechoro, Faro. "Vítima tinha faca espetada no peito".

76

correio da manhã

27/10/2014

Leiria. "Homem mata ex-mulher a tiro em Leiria". .

77

correio da manhã

28/10/2014

Cacém, lisboa. "Jovem morre esfaqueado em rixa".

78

correio da manhã

30/10/2014

Tapadão, Santarém. "Mulher de 77 anos morre vítima de
assalto e sequestro".

79

correio da manhã

02/11/2014

Sesimbra. Homem foi atropelado por um carro numa
passadeira e morreu. Vítima de atropelamento e fuga.

80

correio da manhã

02/11/2014

Caldas da Rainha. Ciclista foi mortalmente atropelado por
um veiculo automóvel. Atropelamento e fuga.

81

jornal de notícias

03/11/2014

82

correio da manhã

03/11/2014

83

correio da manhã

03/11/2014

Amarante. Um homem foi atingido mortalmente com um
tiro no pescoço, enquanto estava no carro acompanhado
pela namorada.
Almada. Um homem perfurou o coração de outro homem
com uma chave de fendas, no interior de um
estabelecimento comercial.
Almada. Um homem agrediu violentamente um casal,
dentro da empresa que eram proprietários.

84

jornal de notícias

07/11/2014

Lisboa. "Homem assassinado na Amadora após
discussão".

JN (9/11/2014)

85

jornal de notícias

07/11/2014

Fátima. "comerciante morre de ataque cardíaco em
assalto".

86

correio da manhã

09/11/2014

Fânzeres, Porto. "Mata mulher à frente dos filhos".

notícias ao
minuto,
10/11/2014
JN (9/11/2014)

87

jornal de notícias

09/11/2014

Leiria. "PJ investiga a morte de jovem na Caldas da
Rainha".

88

correio da manhã

09/11/2014

Viseu. No sábado foi encontrado um carro sinistrado com
um morto e um ferido grave. O condutor colocou-se em
fuga, não prestando auxilio

89

correio da manhã

09/07/2014

90

correio da manhã

10/11/2014

Viseu. Atropelamento de fuga. Em Julho desde ano, um
homem foi atropelado e acabou por falecer. O condutor
colocou-se em fuga, não prestando auxilio.
Vila Verde, Braga. Atropelamento de mulher e fuga.

91

correio da manhã

14/11/2014

JN
(27/10/2014)

2 crimes
perpretados
pelo mesmo
individuo

Faro. Atropelamento e fuga. Anteontem, no Algarve, o
condutor de uma carrinha de caixa aberta, atropelou
mortalmente um homem que circulava na berna.
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92

correio da manhã

23/11/2014

Lisboa. "Assassinato num hotel de 5 estrelas".

93

correio da manhã

16/11/2014

Braga. Atropelamento e fuga, em Barcelos.

94

SIC Notícias

17/11/2014

Amadora, Lisboa. Homem mata a mulher e suicida-se.

95

correio da manhã

20/11/2014

Seia, Guarda. Despiste em Seia origina na GNR suspeita de
crime.

96

correio da manhã

19/10/2014

97

correio da manhã

24/11/2014

"Dois portugueses emboscados a tiro em Huelva na
sequência de outro homicído na Amadora". Dois
portugueses, emigrados em Espanha, Huelva, foram
assassinados a tiro, quando chegavam a casa, na sextafeira.
Faro. "Esfaqueia e leva cadáver para a Roménia".

98

correio da manhã

27/11/2014

Porto. Casal esfaqueado na Lousada. Casal foi esfaqueado
na rua, aparentemente por desconhecido.

JN (27/11/14);
cm (28/11/14)

99

jornal de notícias

28/11/2014

Fernão Ferro, Setúbal. Homem detido por ter raptado e
matado uma mulher.

cm (30/11/14)

101

Jornal de notícias

03/12/2014

Leiria. "Mulher encontrada morta com sinais de violência".

102

correio da manhã

08/12/2014

103

Jornal de notícias

08/12/2014

Nossa Srª Assunção, Porto. Homem encontrado
carbonizado dentro de um automóvel, afinal fora
assassinado.
Setúbal. "Homem morto a tiro no Barreiro".

104

correio da manhã

07/12/2014

Madeira, Funchal. Atropelamento fatal numa passadeira de
peões.

105

correio da manhã

17/12/2014

106

Jornal de notícias

20/01/2014

Aldeia Velha, Faro. O corpo de uma jovem que estava
desaparecida deste a semana passada foi encontrado sem
vida.
Aveiro. Casal baleado durante assalto ao seu café.

107

correio da manhã

21/12/2014

Tomar, Santarém. Homem mata genro a tiro.

108

Jornal de notícias

21/12/2014

Atropelamento e fuga, em Leiria.

109

correio da manhã

25/12/2014

110

SIC Notícias

28/12/2014

111

correio da manhã

29/12/2014

Leiria. Atropelamento e fuga, em Leiria. Na quarta-feira, dia
24 na EN109, o condutor de um veículo automóvel colocouse em fuga.
Seixal. Atropelamento e fuga, no Seixal. Um condutor de
um veículo automóvel atropelou um jovem e fugiu, sem
prestar auxilio.
Queijas, Lisboa. Veiculo ligeiro conduzido por uma mulher
foi abalroado na A5, o que lhe provocou a morte. O
condutor do veiculo que causou o acidente de viação fugiu
e não prestou auxilio. A condutora do veiculo abalroado
morreu no local. .

cm (19/11/14)

100
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112

jornal de notícias

20/12/2014

Mealhada, Aveiro. "Homem usou o carro como arma para
matar o vizinho".

113

correio da manhã

06/01/2015

Alcalar, faro. Britânica desaparecida desde Novembro foi
encontrada enterrada no quintal de sua casa.

114

correio da manhã

05/12/2014

Marinha Grande, setúbal. Encontrado morto debaixo de um
carro.

115

correio da manhã

02/11/2014

116

correio da manhã

05/10/2014

117

correio da manhã

04/10/2014

Porto. Um morto a tiro em discussão. Um homem morreu
com um tiro de caçadeira, quando ele o filho se
envolveram numa briga, dentro de um café, em Paços de
Ferreira.
Braga. A mulher que em Abril fora regada com alcool e
incendiada pelo marido, e que manteve-se hospitalizada
até Maio, morreu.
O corpo de um emigrante na Antuérpia, Bélgica, foi
encontrado morto, em Outubro, perto do canal de
Antuérpia.

119

Jornal de notícias

12/09/2014

120

jornal de notícias

10/08/2014

121

correio da manhã

16/06/2014

122

correio da manhã

12/04/2014

São Domingos de rana, lisboa. Corpo de um mulher
encontrado dentro de um carro carbonizado. A vítima terá
sido regada com gasolina e depois foi incendiada.
Oeiras, Lisboa. Jovem de 20 anos foi encontrado morto
dentro do seu carro. O corpo foi encontrado por um amigo,
que era proprietário do veiculo.
Santarém. O corpo de uma mulher foi encontrado na sua
residência sem vida.. A PJ de Santarém está a investigar as
causas da morte. A autópsia revela que a causa da morte
foi estrangulamento.
Lagoa, Faro. "Empresário alemão detido por homicídio".

123

correio da manhã

08/03/2014

Santarém. "Inquilino mata senhoria à facada".

124

jornal de notícias.

05/03/2014

Aveiro. "Atacam casal e matam idoso para roubar 35
euros".

125

SOL

14/02/2014

Amora, Setúbal. Homem de 51 anos matou a companheira
de 25. Um homem disparou um tiro mortal à companheira.

126

rtp online

09/02/2014

Jovem morre na Quinta do Mocho, em Sacavém.

127

correio da manhã

03/02/2014

Lisboa. Homem foi encontrado morto junto ao túnel do
grilo.

118
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Listagem de crimes fontes OCS – Portugueses Mortos no Estrangeiro
Nº Caso

Fonte da Notícia

Data da Noticia

Resumo do Caso

1

Correio da manha

2

SIC Notícias

3

Jornal Notícias

4

correio da manhã

5

correio da manhã

09/07/2014

6

correiro da manhã

15/07/2014

7

dnoticias.pt

15/07/2014

8

dnoticias.pt

15/07/2014

9

correiro da manhã

20/07/2014

10

correio da manhã

29/07/2014 Emigrante portuguesa, Mónica Lino, emigrante nos EUA, é
assassinada com um tiro na cabeça. O namorado é suspeito.

11

Público

29/07/2014

12

Globo.com

28/07/2014

13

correio da manhã

05/08/2014

14

correio da manhã

26/08/2014

15

jornal de notícias

17/09/2014

16

Notícias ao minuto

29/09/2014

17

Notícias ao minuto

29/09/2014 Venezuela. "Assassinado empresário lusodescendente em

outras
referencias

31/03/2014 França. Idosa portuguesa de 83 anos e o filho desta de 50
anos, acabaram executados a tiro pelo vizinho do piso de
cima.(crime com duas vítimas de homicídio)
03/11/2014 Suíça. Um homem mata a ex-mulher e o actual companheiro e
depois suicida-se. Eram os três portugueses e emigrantes na
Suíça. (crime com duas vítimas de homicídio)
22/01/2014 Inglaterra. Britânico de 23 anos, acusado do homicídio de um
português, João Esteves, de 45 anos, que morreu na
sequência de agressões físicas.
08/05/2014 Emigrante português de 48 anos assassinado à pancada num
bairro da cidade de Maputo, em Moçambique.
www.nyasatime
Malawi. Serafim Fernando da Silva, 67 anos, foi atingido com
s.com,
dois tiros em frente à mulher.
7/7/2014
José Henrique Maia Sardinha, um comerciante português de 50
anos, a residir em Caracas, Venezuela foi intercetado no 8 de
Junho à porta de sua casa por dois estranhos.
Emigrante português na Venezuela, de 77 anos, foi
assassinado a 1 de Julho. A vítima era comerciante e foi morto
quando abriu a sua padaria.
Emigrante português na Venezuela, de 36 anos, foi
assassinado a 4 de julho. A vítima foi morta a tiro por um
homem que entro no seu estabelecimento
Laurindo Pires Marques, de 68 anos, emigrante no Brasil, foi
assassinado em Abril por 5 jovens, a mando da sua mulher.
sol, 29/7/2014;
www.nbcnewyo
rk.com,
30/7/2014
Emilia Loureira, de 70 anos, comerciante, foi assassinada em
O jornal A
sua casa no sábado, em Nhamatanda, na província de Sofala
Verdade, de
em Moçambique.
Moçambique,
consultado em
5/8/2014 em
http://www.verd
ade.co.mz/new
sflash/47845malfeitoresassassinamancia-emnhamatandaHomem de 29 anos foi morto com 5 tiros, em São Paulo, Brasil. www.diarioleiria
Ivo O homem, segurança numa casa noturna em Dois
.pt, 31/7/2014
Córregos, São Paulo, foi atingido mortalmente com 5 tiros no
tórax e na perna.
Português de 50 anos, foi encontrado morto pelas autoridades
brasileiras. A policia brasileira encontrou o corpo do português
num terreno baldio de São Paulo, com sinais claros de
espancamento. .
Helder Serpa, de 57 anos, emigrante no Canadá, foi
assassinado no sábado passado.
Santarém. "Morreu um homem esfaqueado em Foros de
Salvaterra". .
França. "Emigrante português assassinado em NIce".
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Caracas".
18

correio da manhã

15/10/2014 Fortaleza "Emigrante morto a tiro no Brasil".

19

correio da manhã

13/11/2014 Benguela. "Empresário amarrado e abatido a tiro", em Angola.

20

correio da manhã

13/11/2014 Emigrante, morto em Angola.

21

correio da manhã

13/11/2014 Português morto em Angola.

22

correio da manhã

19/10/2014 "Dois portugueses emboscados a tiro em Huelva na sequência
de outro homicído na Amadora". Dois portugueses, emigrados
em Espanha, Huelva, foram assassinados a tiro, quando
chegavam a casa, na sexta-feira. (crime com duas vítimas de
homicídio)
Venezuela. Jovem comerciante lusodescendente assassinado
03/12/2014 à porta da sua loja.
Português morto no Paraguai à porta do restaurante que
explorava. O homem era suspeito da morte de um sacerdote e
do crime de burla. Foi assassinado com 10 tiros na cabeça à
20/12/2014 porta do seu restaurante
O corpo de um emigrante na Antuérpia, Bélgica, foi encontrado
04/10/2014 morto, em Outubro, perto do canal de Antuérpia.
Paris. Uma emigrante portuguesa em França foi esfaqueada
24/09/2014 até morte pelo ex-companheiro, à porta de casa.
Português é morto à facada por por mulher venezuelana. No
03/06/2014 hotel uma mulher degolou um emigrante português.
30/04/2014
Grã-Bretanha. Culturista português encontrado morto em casa.
19/04/2014 Espanha. "Mataram para levar prémio de casino".
17/02/2014 Portuguesa assassinada a tiro em Luanda, Angola.

24
jornal de notícias
25

correio da manhã
25
correio da manhã
28
correio da manhã
29
correio da manhã
30
30
31

notícias ao minuto
correio da manhã
correio da manhã
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