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Sumário geral da atividade de 2017

HOMICÍDIOS NA FORMA TENTADA

HOMICÍDIOS NA FORMA CONSUMADA

29 crimes

26 crimes

30 alegados/as autores/as

27 alegados/as autores/as

32 utentes

44 utentes

323 atendimentos

240 atendimentos

A Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio (RAFAVH) acompanha e apoia
não só as vítimas diretas, no caso de homicídio na forma tentada, mas também os familiares e
amigos que se sintam afetados pela prática dos crimes e que careçam do apoio especializado
que a APAV pode proporcionar.
Desta forma, o número de crimes que nos são reportados acaba normalmente por ser inferior
ao número de utentes que recebem o apoio prestado pela APAV – passamos a falar, neste caso,
de processos de apoio. Um processo de apoio consiste no registo realizado pela APAV sobre
cada pessoa que é apoiada na sequência de um crime – neste caso, de homicídio.
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.
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Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de
Portugueses 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 (RAFAVH).
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 relatório tem o objetivo de 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, afim de melhorar o apoio que a Rede
de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio da APAV.
Assim, a APAV iniciou uma pesquisa e recolha atenta em 2014, nos Órgãos de Comunicação
Social (OCS), de forma sistemática e semanal, sobre todos os crimes de homicídio noticiados.
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 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
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decorrentes das relações de intimidade e familiares, no entanto, abrangendo todas as situações
independente do sexo da vítima.

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.
No que diz respeito à descrição dos factos e aos registos dos casos verificados em 2017,
encontra-se em anexo3 uma tabela com as fontes onde foram retiradas as notícias, a data da
notícia e um resumo de cada caso.

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
1

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
2

3

Ver Anexo – listagem detalhada dos casos reportados na comunicação social
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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.
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Análise retrospetiva | 2013 – 2017

Crimes reportados

Utentes apoiados

Atendimentos realizados
420

335

323

268
216

77

47

46
44
2013

58
2014

38
2015

36

32

28

29

2016

2017

Gráfico 1 - Análise comparativa dos processos de apoio iniciados entre 2013 e 2017 na RAFAVH | Homicídios Tentados

Crimes reportados

Utentes apoiados
325

258
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323
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240

57
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Gráfico 2 - Análise comparativa dos processos de apoio iniciados entre 2013 e 2017 na RAFAVH | Homicídios Consumados

Desde o início da atividade da RAFAVH que se tem assistido a uma média de apoios, relativa
com a tendência de descida dos crimes de homicídio ocorridos em Portugal.
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Continuidade dos processos de apoio

Considerando as especificidades de cada caso em acompanhamento, por vezes o processo de
apoio estende-se durante mais de um ano. Sobretudo nestes processos, em que se verifica a
prática de crime violento, este apoio afigura-se necessário até que todas as diligências
processuais estejam concluídas e que as vítimas/familiares tenham exercido todos os seus
direitos, como consagrados no Estatuto de Vítima, aprovado pela Lei n.º 130/2015 de 04 de
setembro, como sendo, por exemplo, o direito a obter uma indemnização, ou pelo/a autor/a
do crime, ou pelo Estado Português.

Processos transitados com
trabalho em 2017

Atendimentos realizados

2013

3

44

2014

6

17

2015

33

169

2016

50

436

TOTAL

92

666

Tabela 1 - Processos de apoio da RAFAVH iniciados em anos anteriores com trabalho em 2017

Durante o ano de 2017 foram realizados 666 atendimentos relativos a processos iniciados entre
os anos de 2013 e 2016.
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Caracterização dos/as utentes que beneficiaram de apoio | 2017

Hom. Tentado – 34,4%
Hom. Consumado – 36,4%

Nota: relativamente ao ano de 2016 houve uma tendência
para um equilíbrio no género de utentes atendidos
em 2016 utentes mulheres 75% Hom. Tentado |76,9% Hom.
Consumado

Hom. Tentado – 65,6%
Hom. Consumado – 61,4%

14
12
10
8
6
4
2
0

0 - 10 anos

11 - 20
anos

21 - 30
anos

31 - 40
anos

Homicídio Tentado

41 - 50
anos

51 - 60
anos

61 - 70
anos

71 - 80
anos

Não foi
possível
apurar

Homicídio Consumado

Gráfico 3 - Faixa etária dos/as utentes apoiados pela RAFAVH | 2017
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Homicídio Tentado

Homicídio Consumado

N

%

N

%

O/A próprio/a (homicídio tentado)

25

79%

--

--

Cônjuge

1

3,1%

4

9,1%

Ex-cônjuge

1

3,1%

0

0%

Companheiro/a

1

3,1%

3

6,8%

Ex-companheiro/a

1

3,1%

0

0%

Pai/Mãe

0

0%

13

29,5%

Filho/a

1

3,1%

16

36,3%

Irmão/Irmã

0

0%

5

11,4%

Outro/a familiar

0

0%

1

2,3%

Colega/Amigo/a

1

3,1%

0

0%

Vizinho/a

0

0%

1

2,3%

Outra relação

1

3,1%

1

2,3%

TOTAL

32

100%

44

100%

Tabela 2 - Relação dos/as utentes da RAFAVH com as vítimas diretas de homicídio | 2017

Não foi possível
apurar
17%

Violência Doméstica
32%
Outro
19%

Crime
Patrimonial
10%
Desavenças intrafamiliares (que não
VD)
5%

Descontextualizado
17%

Gráfico 4 - Móbil do crime | Registo do OCH em 2017 (homicídios ocorridos em Portugal)
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Homicídios
registados no
OCH em
Portugal - 72
OCH / Vítimas
de VD- 23
31,9%
OCH / Vítimas de
VD /
Relacionamento
de intimidade- 17
23,6%

OCH / Vítimas
de VD /
Relacionamento
de intimidade /
Vitimas
mulheres - 15
20,8%

Gráfico 5 - Registo de homicídios relativos a Violência Doméstica no OCH | 2017

Cerca de 1 em cada 5 homicídios registados no OCH em 2017 dizem respeito a uma situação de
morte de uma mulher em contexto de um relacionamento de intimidade.
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Gráfico 6 - Referenciação dos processos de apoio para a RAFAVH | 2017
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1

nota: entre homicídios tentados e consumados a Polícia Judiciária referenciou 1/3 dos
processos em apoio.
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Não foi possível apurar 1 2
LEGENDA: 1 – utente / hom. Tentado | 2 – utente / hom. Consumado | 3 – homicídio consumado / OCH
Ilustração 1 - Localização da residência dos/as utentes apoiados/as pela RAFAVH (azul, vermelho) vs. n.º de homicídios
registados no OCH em 2017 (verde) em Portugal
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Caracterização dos/as alegados/as autores/as dos crimes | 2017

Hom. Tentado – 93,3%
Hom. Consumado – 77,8%

Não foi possível apurar: 14,8%
(hom. consumado)

Hom. Tentado – 6,7%
Hom. Consumado – 7,4%

Outra
relação
7%

Ex-cônjuge
4%

Cônjuge
10%

Companheiro/a
3%

Nenhuma relação,
autor/a
desconhecido/a
17%
Nenhuma relação,
autor/a conhecido/a
14%

Colega/Amigo/a
3%

Vizinho/a
10%
Irmão/Irmã
3%

Ex-companheiro/a
20%

Ex-namorado/a
3%

Pai/Mãe
3%
Filho/a
3%

Gráfico 7 - Relação alegado/a autor/a e vítima | Homicídio Tentado – RAFAVH, 2017
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Cônjuge
7%
Não foi possível
apurar
18%

Ex-cônjuge
4%
Ex-companheiro/a
7%

Ex-namorado/a
4%
Filho/a
4%

Outra relação
11%

Padrasto/Madrasta
4%
Nenhuma relação,
autor/a
desconhecido/a
4%

Nenhuma relação,
autor/a conhecido/a
18%

Colega/Amigo/a
4%

Outro/a familiar
11%

Vizinho/a
4%

Gráfico 8 - Relação alegado/a autor/a e vítima | Homicídio Consumado – RAFAVH, 2017

15

Elegibilidade para o Pedido de Indemnização às Vítimas de Crimes Violentos
relativamente aos processos de apoio da RAFAVH | 2017

Homicídio Tentado

Homicídio Consumado

20
17

16

11

6

5

0
Cumpre os requisitos

1

Não cumpre os requisitos Cumpre os requisitos, mas
não existe colaboração da
pessoa apoiada

Pendente

Gráfico 9 - Elegibilidade dos processos de apoio da RAFAVH para o pedido de indemnização ao abrigo da
Lei n.º 104/2009

Dos processos de apoio analisados, 31 processos cumprem os requisitos exigidos para o pedido
de indemnização a vítimas de crimes violentos: 4 submetidos (3 consumados e 1 tentado);
tentado já teve deferimento.
Dos processos que não cumprem os requisitos, 13 são referentes a homicídios consumados
(requisito não ter direito a alimentos).
Dos processos analisados encontram-se pendentes por se estar a apurar mais informação (15
tentados e 6 consumados).
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Portugueses mortos no estrangeiro | 2017
Europa

Espanha

França

3 cidadãos portugueses

2 cidadãos portugueses

- Barcelona: 2

- Paris: 1

- Marbella: 1

- Prévessin-Möens: 1

Suíça

Itália

2 cidadãos portugueses

1 cidadão português

- Genebra: 2

- Verona: 1

Holanda

Luxemburgo

1 cidadão português

1 cidadão português

- Haia: 1

Ilha de Jersey
1 cidadão português

Dos motivos apurados:
- 3 homicídios conjugais / VD (Suíça, Luxemburgo e Holanda)
- 2 atos terroristas (Barcelona)
Restantes: motivos dispersos (rixas, violência intrafamiliar)
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África

África do Sul
3 cidadãos portugueses
- Pretória: 2
- Brakpan: 1

Angola
2 cidadãos portugueses
- Benguela: 1
- Luanda: 1

Moçambique

Mali

2 cidadãos portugueses

1 cidadão português

- Manica: 1
- Beira: 1

Nigéria
1 cidadão português

Suazilândia
1 cidadão português

Dos motivos apurados:
- 6 crimes patrimoniais (3 Africa Sul, 2 Angola, 1 Moçambique)
- 1 ato terrorista (Mali)
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América
Venezuela

Brasil

10 cidadãos portugueses

3 cidadãos portugueses

- Miranda: 4

- Rio Grande do Sul: 1

- Arágua: 4

- Ponta Porã: 1

- Carabobo: 2

- Goiânia: 1

Estados Unidos da América
3 cidadãos portugueses
- Massachusetts: 1
- Carolina do Norte: 1
- Florida: 1

- Venezuela: país com mais portugueses assassinados; 7 identificados como sendo crime
patrimonial;
- Restantes Brasil e Venezuela: não foi possível apurar claramente o móbil do crime;
- EUA: 1 VD companheiro (mulher vítima), 1 parado pela polícia e 1 não possível apurar.
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A RAFAVH no apoio a vítimas de terrorismo
Em 2017 a APAV reforçou a sua presença enquanto organização que apoia vítimas de terrorismo,
em território nacional e no estrangeiro. No dia 11 de março foi organizado um seminário-debate
sobre vítimas de terrorismo que contou com a participação da Exma. Sra. Dra. Helena Fazenda,
Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interno, do Dr. Carlos Castro, Vereador da Proteção
Civil de Lisboa e ainda com o testemunho de uma familiar de uma vítima de um atentado
terrorista. A RAFAVH marcou ainda presença em Dublin, na conferência da organização Victim
Suport Europe, onde foi apresentado o trabalho feito pela APAV nesta matéria, junto de vários
especialistas internacionais.

A APAV continua a participar nos trabalhos da Radicalization Awareness Network (RAN) onde
tem sido discutido aspetos das narrativas e contra-narrativas que baseiam os discursos de ódio
e extremistas e no grupo internacional de peritos em apoio a vítimas de terrorismo
IFDIS - Meeting the needs of terrorism victims, de iniciativa do Victim Support Europe. Este
grupo conta com participantes de diferentes organizações como: Federal Ombudsman for
Victims of Crime (Canadá), Voices of September 11th , (EUA), National Organization for
Victims Assistance (EUA), Office of Justice for Victims of Overseas Terrorism (EUA), Victim
Support

Netherlands (Países

Baixos),

Families

of

Air

India (Canadá), Victims

Rights

Alliance (Irlandad), LAPD and Leadership in Counter Terrorism Alumni Association (EUA),
Stafmedewerker (Bélgica) e Federal Bureau of Investigation (EUA).

Em 2017 foi iniciado o planeamento da APAV para dar resposta à possibilidade de ocorrência de
um atentado terrorista em Portugal. Este plano está a ser organizado em concordância com as
instituições que tem responsabilidade de acompanhar, prever e responder a um evento
terrorista. Este plano estará pronto e operacional durante o primeiro trimestre de 2018.
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ANEXOS
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HOMICÍDIOS REGISTADOS NO OCH - Portugal
Local do
Crime

OCS e data

Breve descrição

1

AVEIRO
Oliveira do
Bairro

Correio da Manhã
(online)
29 de janeiro de
2017

Dois homens envolveram-se na madrugada neste domingo numa
discussão que resultou na morte de um deles, em Oiã, Oliveira do
Bairro. Os dois são de nacionalidade bielorrussa e ter-se-ão envolvido
numa discussão na residência de um deles que depois evoluiu para uma
troca de agressões com armas brancas.

2

AVEIRO
Ovar

3

AVEIRO
Estarreja

4

AVEIRO
Santa Maria
da Feira

5

BEJA
Odemira

6

BRAGA
Famalicão

7

BRAGA
Barcelos

Expresso (online)
24 de março de
2017

8

BRAGA
Barcelos

Expresso (online)
24 de março de
2017

9

BRAGA
Barcelos

Expresso (online)
24 de março de
2017

10

BRAGA
Barcelos

Expresso (online)
24 de março de
2017

11

BRAGA
Fafe

12

BRAGA
Barcelos

13

BRAGA
Fafe

Correio da Manhã
(online)
25 de março de
2017
Jornal de Notícias
(online)
30 de maio de
2017
Jornal de Notícias
(online)
11 de junho de
2017
Jornal de Notícias
(online)
13 de novembro
de 2017
Jornal de Notícias
(online)
17 de fevereiro
de 2017

Jornal de Notícias
(online)
28 de maio de
2017
Porto Canal
(online)
25 de setembro
de 2017
Jornal de Notícias
(online)

Um homem com 50 anos assassinou a mulher à facada, este sábado, em
Esmoriz, Ovar. A vítima tinha 51 anos e foi morta num quadro de
violência doméstica.
Uma mulher, com cerca de 80 anos, foi encontrada morta na própria
casa, dentro de uma arca frigorífica, esta segunda-feira à noite, em
Salreu, Estarreja.
O crime aconteceu na freguesia de Escapães, durante uma disputa entre
vizinhos. A partir do jardim de sua casa, o suspeito alvejou várias vezes
o vizinho, que ainda pediu ajuda, mas acabou por morrer.
Uma bebé recém-nascida foi encontrada abandonada e ainda com sinais
de vida numa vala na localidade de Boavista dos Pinheiros, no concelho
alentejano de Odemira, mas acabou por morrer.
Uma mulher de 51 anos foi baleada mortalmente, esta sexta-feira à
noite, em Santa Eulália de Arnoso, Famalicão, pelo marido, de quem
estava a divorciar-se. O homem pôs termo à vida pouco depois.
O homem, com cerca de 60 anos, terá matado esta sexta-feira quatro
vizinhos à facada em São Veríssimo, Barcelos, entregando-se depois às
autoridades. As vítimas são um casal de 84 anos (ele) e 80 (ela), uma
mulher de 62 anos e outra mulher de 37 anos, grávida de sete meses.
O homem, com cerca de 60 anos, terá matado esta sexta-feira quatro
vizinhos à facada em São Veríssimo, Barcelos, entregando-se depois às
autoridades. As vítimas são um casal de 84 anos (ele) e 80 (ela), uma
mulher de 62 anos e outra mulher de 37 anos, grávida de sete meses.
O homem, com cerca de 60 anos, terá matado esta sexta-feira quatro
vizinhos à facada em São Veríssimo, Barcelos, entregando-se depois às
autoridades. As vítimas são um casal de 84 anos (ele) e 80 (ela), uma
mulher de 62 anos e outra mulher de 37 anos, grávida de sete meses.
O homem, com cerca de 60 anos, terá matado esta sexta-feira quatro
vizinhos à facada em São Veríssimo, Barcelos, entregando-se depois às
autoridades. As vítimas são um casal de 84 anos (ele) e 80 (ela), uma
mulher de 62 anos e outra mulher de 37 anos, grávida de sete meses.
Uma mulher de 91 anos foi encontrada morta em casa, este domingo à
tarde, na sequência de um assalto violento, em Fafe.
Um homem foi hoje encontrado morto em Arcozelo, Barcelos, tendo um
outro homem já assumido a autoria do alegado homicídio, informou
fonte da Polícia Judiciária.
O rapaz de Fafe que levou uma facada da namorada após uma discussão
conjugal, na terça-feira de madrugada, não resistiu aos ferimentos e
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19 de outubro de
2017
Jornal de Notícias
(online)
25 de outubro de
2017
Correio da Manhã
(online)
18 de novembro
de 2017

14

BRAGA
Braga

15

BRAGA
Celorico de
Basto

16

BRAGANÇA
Macedo de
Cavaleiros

TVI 24 (online)
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morreu no Hospital de Guimarães.Luís Rodrigues, de 21 anos, estava em
morte cerebral e, quarta-feira, foi confirmado o óbito. A namorada foi
ouvida pela PJ de Braga e vai a tribunal esta quinta-feira.
Um empresário foi encontrado morto com "sinais nítidos de homicídio",
esta quarta-feira à tarde, dentro da mala de um carro, na freguesia de
Palmeira, nos arredores a Norte de Braga.
Um homem, de 54 anos, morreu no Hospital de S. João, no Porto, onde
estava internado desde o passado dia 27 de outubro. Serafim "do Vau" como era conhecido - terá sido agredido durante uma discussão de rua,
junto ao café O Zimbo, em Celorico de Basto, ao final da tarde.
O alegado homicida, de 59 anos, ficará a aguardar na cadeia o
desenrolar do processo e julgamento pela morte da mulher, ocorrida ao
início da noite de sexta-feira, em Macedo de Cavaleiros, quando a
vítima saiu do trabalho e se dirigia para casa. A mulher, de 55 anos, foi
encontrada sem vida, na rua, junto a uma rotunda, com dois tiros de
caçadeira na cabeça.
Atingido na cabeça e no tórax, o segurança não resistiu aos ferimentos
graves e morreu no local. Os contornos de violência extrema
surpreenderam clientes e moradores.
O presumível homicida de um homem de 54 anos na madrugada deste
sábado no concelho de Miranda do Corvo ter-se-á suicidado depois em
Coimbra, disse à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária de Coimbra. A
vítima foi assassinada com vários tiros, quando se preparava para entrar
em casa, disse à agência Lusa, na manhã de hoje, fonte da GNR.
Trinta maços de tabaco e 36 euros em dinheiro que estavam na caixa
registadora – foi este o valor do assalto a um café e minimercado, na
segunda-feira à noite, em Casal de São José, no concelho de Arganil.
António Martins, o proprietário de 82 anos que foi assassinado à
pancada, teria nos bolsos 300 euros, também levados.
As marcas de violência que foram detetadas no corpo de Vítor
Carvalheiro, de 46 anos, encontrado ontem parcialmente carbonizado
em Tentúgal, Montemor-o-Velho, indicam que poderá ter sido
assassinado à pancada. Para dissimular o crime, os autores atearam
chamas ao cadáver e à divisão onde se encontrava, numa pastelaria
desativada que é propriedade da família da vítima.
Um homem foi encontrado morto em casa, esta terça-feira, em
Coimbra. O corpo apresentava sinais de violência, pelo que poderá
tratar-se de um cenário de crime. A Polícia Judiciária está no local e a
investigar.
Na noite de sábado foi chamar o jovem a casa de um amigo. Quando
Tiago entrou na pequena habitação desferiu-lhe um golpe fatal com
uma faca de cozinha na zona do coração. Teve morte imediata.
A GNR deteve no sábado um homem, de 61 anos, por suspeita de ter
matado o patrão, de 59 anos, em Borba, distrito de Évora. O crime
ocorreu numa serração de mármores.
O corpo de uma mulher foi encontrado este sábado no Jardim Público
de Alcáçovas, Viana do Alentejo. A vítima terá sido esfaqueada pelo
marido em plena rua. O agressor foi detido pelas autoridades. Uma
fonte próxima da vítima conta ao CM que o casal já estaria separado
havendo um historial de agressões contra a mulher. Ao perceber que o
casamento estava perdido, o homem partiu para a agressão, num local
público.

23

25

ÉVORA
Viana do
Alentejo

Correio da Manhã
(online)
02 de junho de
2017

26

FARO
Loulé

Correio da Manhã
(online)
26 de janeiro de
2017

27

FARO
Albufeira

Correio da Manhã
(online)
09 de fevereiro
de 2017

28

FARO
Portimão

29

FARO
Loulé

30

FARO
Monchique

31

GUARDA
Guarda

Correio da Manhã
(online)
10 de março de
2017
Correio da Manhã
(online)
06 de abril de
2017
Correio da Manhã
(online)
12 de julho de
2017
Jornal de Notícias
(online)
12 de setembro
de 2017

32

GUARDA
Covilhã

Jornal do Fundão
(online)
30 de dezembro
de 2017

33

LEIRIA
Caldas da
Rainha

Correio da Manhã
(online)
20 de novembro
de 2017

34

LISBOA
Lisboa

Correio da Manhã
(online)
05 de março de
2017

35

LISBOA
Lisboa

36

LISBOA
Sintra

37

LISBOA
Lisboa

Correio da Manhã
(online)
19 de março de
2017
Record Europa
(online)
01 de abril de
2017
Correio da Manhã
(online)

Um homem, de 29 anos, foi morto com seis tiros de caçadeira, na tarde
de sexta-feira, em Alcáçovas, Viana do Alentejo. O crime ocorreu na
Estrada Nacional nº257, ao quilómetro 1 e o homicida foi detido no
local. Tudo terá começado no Núcleo do Sporting de Viana do Alentejo
onde a vítima e o homicida, de 46 anos, iniciaram uma discussão que,
segundo sabe o CM, já vem de desavenças antigas.
A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve
esta quinta-feira um homem suspeito de matar a própria mãe. O crime
ocorreu em Loulé no passado dia 18 de janeiro. O arguido ficou em
prisão domiciliária com vigilância da GNR.
O corpo de um homem com cerca de 80 anos foi encontrado com as
mãos e os pés atados na Guia, em Albufeira, no Complexo Desportivo
Arsénio Catuna. A decoberta foi feita na manhã desta quinta-feira por
um popular, que deu o alerta às autoridades, pelas 09h15. Uma equipa
do INEM declarou o óbito no local. A GNR e a PJ já estão no local a
investigar.
"O detido encontrou-se com a vítima, de 56 anos de idade, em local
ermo e, munido com uma faca, golpeou-a várias vezes até lhe provocar
a morte, cobrindo o corpo com terra", explicam as autoridades, em
comunicado.
Um homem de 54 anos, de nacionalidade ucraniana, foi encontrado sem
vida junto a uma viatura, esta manhã de quinta-feira, em Loulé, distrito
de Faro. O cadáver apresentava várias escoriações no corpo,
principalmente na zona da cara.
Um taxista, com cerca de 74 anos, foi assassinado por engano, por volta
das 22h30 da passada terça-feira, em Monchique, no Algarve. A vítima
estava em trabalho à porta de um café.
m menino, de 11 anos, morreu, esta terça-feira, após ter sido asfixiado
pela mãe, com um cachecol, no interior da sua residência, na aldeia de
Sortelhão, na freguesia de Santana de Azinha, na Guarda.
Já se encontra detido pela GNR da Covilhã o homem suspeito do
homicídio deste sábado no Bairro da Alâmpada, na freguesia da
Boidobra. O alerta foi dado por volta as 13 horas, quando um indivíduo
“tombou” em plena rua, junto a um veículo com matrícula suíça, depois
de ser atingido mortalmente com um tiro.
Um homem matou a esposa de 37 anos à facada, esta madrugada de
segunda-feira, em Tornada, nas Caldas da Rainha, distrito de Leiria. O
CM sabe que o homicida, de 38 anos, tentou pôr termo à própria vida
após o crime, com vários golpes de faca no pescoço. Foi socorrido no
Hospital das Caldas da Rainha, onde chegou em paragem
cardiorrespiratória.
O alerta chegou à PSP pelas 11h00 de ontem. Uma moradora da Vila
Dias, em Xabregas, Lisboa, viu pela janela que estava um corpo
estendido junto à linha do comboio muito próximo de um túnel. O local
é vedado ao público e quando os agentes da PSP chegaram ao local
estranharam o facto de o corpo estar despido da cintura para cima e de
haver pegadas e marcas de ter sido arrastado. A Polícia Judiciária
investiga agora os contornos do caso.
Uma troca de tiros durante uma rixa, à porta da discoteca Luanda, em
Alcântara, resultou na morte de um jovem, de 25 anos, que foi baleado
nas costas, acabando por morrer no Hospital de São Francisco Xavier. Os
disparos fizeram ainda outros dois feridos.
O casal de meia idade vivia no nº 3 da Praceta Cristóvão Falcão, em
Massamá, Sintra, há vários anos. Sábado à noite, o homem matou a
mulher com um machado na cabeça. Saiu de casa e horas depois dirigiuse à Polícia Judiciária e confessou o crime.
Os corpos de um casal de idosos foram encontrados esta sexta-feira num
apartamento na zona da Picheleira, em Lisboa. A Polícia Judiciária
suspeita que se trata de um caso de homicídio seguido de suicídio.
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Um homem matou esta sexta-feira à noite a mulher e suicidou-se de
seguida, na Calçada da Tapada, no bairro de Alcântara, em Lisboa.
Segundo apurou o CM junto de fonte oficial da PSP, o casal estava a
discutir por ciúmes e o homem acabou por balear a companheira no
pescoço acidentalmente.
Um recém-nascido foi encontrado morto no lixo no Bairro da Boavista,
em Lisboa. O alerta foi dado esta segunda-feira ao final da manhã por
um morador que procedia a uma recolha de sucata e encontrou o corpo
dentro do caixote do lixo.
Um homem foi esfaqueado mortalmente na noite deste sábado no Bairro
da Serafina, em Lisboa.
Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na
sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em
Lisboa, adiantou a PSP, chamada ao local depois de alertada para a
existência de confrontos.
Um taxista foi assassinado na madrugada desde sábado na Amadora. O
homem foi atacado na praceta Augusto Castilho, na Amadora, onde
teria ido deixar clientes. Ao que o CM apurou, o taxista terá levado pelo
menos duas pessoas até ao local do crime, onde foi vítima de várias
facadas. As agressões terão ocorrido num contexto de assalto,
executado pelos clientes que tinha acabado de transportar.
O barulho vindo do rés-do-chão de um prédio num bairro social da zona
da Ameixoeira, em Lisboa, chamou a atenção de alguns dos moradores.
Mas só já de manhã se depararam com a porta da casa arrombada. No
interior encontraram a habitação remexida e o dono com diversos
ferimentos na zona da cara. Acabou por morrer no hospital no dia
seguinte. As autoridades investigam agora um eventual roubo que
resultou na morte de um homem de 50 anos.
O crime começou por ser investigado pelos inspetores da secção de
roubos da Polícia Judiciária e está agora nas mãos da secção de
homicídios.
Terá sido por volta da meia-noite desta quarta-feira que, na sequência
de uma discussão, um rapaz de 19 anos matou o irmão mais velho, de
23, à facada. O crime, diz o Correio de Manhã, que avançou a notícia,
foi cometido na casa onde ambos viviam. A PSP que deteve o agressor
pouco tempo depois da altercação, não revelou ainda por que motivo os
irmãos se desentenderam.
Em Carnaxide, concelho de Oeiras, um homem de 41 anos morreu esta
madrugada depois de ter sido agredido com uma arma branca no bairro
do Alto dos Barronhos, disse hoje à agência Lusa fonte da PSP. De
acordo com a mesma fonte, o homem ter-se-á envolvido num conflito
com outras pessoas, acabando por ser agredido com uma arma branca.
Um outro crime ocorreu em Rio de Mouro, Sintra, num alegado ajuste
de contas. Um homem morreu depois de ter sido esfaqueado, apesar de
ainda ter sido transportado para o Hospital Amadora-Sintra.
Um homem de 44 anos morreu e outro, de 38, ficou ferido na sequência
de um crime que ocorreu na madrugada desta quarta-feira, em Lisboa.
Os indivíduos, ao que o DN apurou junto da Polícia Judiciária, são
naturais do Nepal. Os dois homens esfaqueados são irmãos.
Um jovem de 21 anos foi morto este sábado na zona do Cais do Sodré,
em Lisboa. De acordo com uma subcomissária da direção nacional da
PSP, o jovem terá sido esfaqueado.
Uma mulher de 36 anos foi baleada em Lisboa, depois de uma
perseguição policial que começou em Almada e terminou na zona da
Encarnação, em Lisboa.
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Um segurança da discoteca Barrio Latino, em Lisboa, morreu nesta
sexta-feira após ter ser atingido por um tiro no parque de
estacionamento junto à entrada principal deste espaço nocturno.
Um homem de 52 anos morreu hoje na freguesia do Monte, na Madeira,
depois de ter sido alvejado a tiro na sequência de uma discussão, disse
fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. O suspeito já foi detido.
A Polícia Judiciária da Madeira está a investigar o violento homicídio de
uma idosa de 79 anos, na sua casa, no Caminho da Fonte do Til, no Arco
da Calheta. A mulher foi encontrada, ontem à tarde, com várias facadas
e o cenário descoberto no local do crime era de horror. As primeiras
suspeitas recaíram sobre o filho, de 45 anos, que teria regressado
recentemente de Londres, Inglaterra, onde estava emigrado. O homem
vivia agora com a mãe, mas, embora tenha sido ouvido durante várias
horas na Polícia Judiciária, não foi detido.
Ilídia Macedo, de 35 anos, foi este sábado esfaqueada na zona da Ajuda,
no concelho do Funchal, pelo ex-companheiro, Valter Moreno, um
antigo atleta de alta competição do Sporting. A vítima acabou por
falecer no local do crime.
O homem, de 43 anos, "tentou fugir" e "atacar os agentes da Polícia de
Segurança Pública (PSP)" que foram chamados ao local e que entraram
no apartamento da vítima por janela. O suspeito foi imobilizado com
um tiro no joelho. No local, foram encontradas mensagens escritas com
sangue da vítima mortal nas paredes.
Uma mulher idosa foi esta quinta-feira morta em Machico, no leste da
Madeira, alegadamente por esfaqueamento.
Um homem, de 51 anos, matou a mãe e a irmã (e não a sobrinha, como
inicialmente referido), na madrugada de sábado para domingo, no
concelho de Santana, na Madeira. O crime terá sido consumado com
uma caçadeira.
Um homem, de 51 anos, matou a mãe e a irmã (e não a sobrinha, como
inicialmente referido), na madrugada de sábado para domingo, no
concelho de Santana, na Madeira. O crime terá sido consumado com
uma caçadeira.
Um idoso com 88 anos anos foi encontrado morto num apartamento
localizado na Praça Sousa Caldas, freguesia de Santa Marinha, perto da
estação ferroviária das Devesas, em Vila Nova de Gaia, na tarde desta
segunda-feira. O homem, que vivia sozinho, foi encontrado na cama
com as mãos amarradas.
Um homem foi encontrado morto dentro de casa, em Santo Tirso, com
ferimentos no abdómen. As causas da morte são para já desconhecidas
mas a vítima tinha antecedentes de toxicodependência. Devido aos
contornos pouco claros, a investigação passou para alçada da Polícia
Judiciária (PJ).
Um homem terá morto a mulher, suicidando-se de seguida, nas Termas
de São Vicente, em Penafiel, esta quarta-feira. O suspeito estava
desaparecido desde esta terça-feira e a mulher não era vista há vários
dias.
João Carvalho Gonçalves tinha 67 anos e foi descrito por vizinhos como
"a pessoa mais prestável que podia existir". Encontraram-no morto,
quarta-feira de manhã, na sua residência, na Rua de Rodrigues de
Freitas, em Ermesinde (Valongo), com sinais de espancamento. A casa
estaria remexida, mas não está confirmado se algo foi furtado. A Polícia
Judiciária (PJ) do Porto está a investigar um possível homicídio.
A PJ deteve, na noite de segunda-feira, um idoso de 71 anos, suspeito
de matar a tiro um homem, de 54 anos. O crime ocorreu em Oliveira do
Douro, Gaia. Os dois homens travaram-se de razões cerca das 21.15
horas, numa rua de Oliveira do Douro, alegadamente por causa de uma
divida.
Um casal residente na zona de Vila Nova de Foz Côa foi encontrado
morto, esta quarta-feira, dentro de uma viatura, em Vila Nova de Gaia.
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Ao que o JN apurou, não se sabem ainda as circunstâncias em que
ocorreram as mortes, mas a Polícia Judiciária considera a possibilidade
de se tratar de um homicídio seguido de suicídio.
Um homem de 57 anos está a ser acusado de estrangular a ex-mulher
até à morte numa casa no centro da cidade do Porto. O crime terá
ocorrido no interior da residência da vítima, que morreu sufocada pelas
mãos do ex-companheiro, eletricista, após regressar do trabalho.
Em Amarante, são sepultados, este sábado de manhã, os corpos de Ilda
Maria Pinheiro Coelho, de 50 anos, e de António Maria Sousa, de 61
anos, encontrados sem vida. A PJ tem a forte convicção de que ele
matou a mulher e depois se suicidou, por enforcamento.
Um taxista, de 69 anos, foi hoje encontrado morto, com indícios de
maus-tratos, tendo a PSP de Santarém detido um homem suspeito pelo
homicídio mais de uma hora antes de o corpo ser encontrado.
Luís Cardoso não suportava a separação e a ideia do divórcio anunciado.
Ontem, armado com uma pistola, pelas 13h30, foi ter com a ainda
mulher ao trabalho, numa empresa de transportes em Salvaterra de
Magos. E, à frente de colegas da vítima, disparou pelo menos cinco tiros
– quatro contra Sandra e um sobre ele próprio. Morreram ali, no chão do
escritório. O homicida deixa dois filhos.
Um homem de 26 anos foi morto com dois tiros, na passada madrugada,
na Rua da Boavista, no Monte da Caparica, em Almada.
Uma mulher com cerca de 50 anos foi assassinada, este domingo, em
Ponte de Lima. O alerta foi dado por volta das 11 horas deste domingo,
mas há possibilidade de o crime ter acontecido de madrugada. As
primeiras informações dão conta que a causa de morte terá sido asfixia.
Um homem de cerca de 40 anos foi encontrado morto, esta terça-feira
de manhã, com um tiro de caçadeira, na via pública, em Chaves,
distrito de Vila Real.
A mulher de 28 anos que foi atingida no pescoço com um tiro, esta
quarta-feira à noite, quando estava a caminhar com uma amiga, na
EN15, em Vila Real, acabou por morrer no hospital.
Um homem morreu esta noite na aldeia de Lamas de Olo, concelho de
Vila Real, depois de atingido por vários tiros e o suspeito já foi detido,
disse à agência Lusa, fonte da GNR.
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Carlos Soares, de 46 anos, dono do restaurante Continental, da vila de
Ormesson-sur-Marne, nos arredores de Paris, em França, matou um
cliente à facada na madrugada de sexta-feira. Tudo terá acontecido
depois da 1h00 da manhã. O homicida, natural da Batalha, estava a
beber com os clientes, como já era habitual, quando se desentendeu
com José David Silva, de 27 anos.
Tudo indica que Ana Lopes seja a vítima mortal encontrada no interior
de um automóvel em Roussy-le-Vilage, uma localidade francesa muito
perto do Luxemburgo.
"Não podemos ainda confirmar que se trata do corpo da jovem
desaparecida, há elementos que vão nessa direção, mas nada o
confirma", disse o procurador Christian Mercuri. "O corpo está muito
degradado, por isso o que vai determinar a identidade da vítima será o
ADN", disse à imprensa local.
Já segundo o jornal "Républicain Lorrein", as autoridades acreditam que
podem estar perante um crime cometido no Luxemburgo, seguido de
fuga para França.
A polícia de Jersey, ilha pertencente a Inglaterra, montou uma caça ao
homem para tentar encontrar o homicida de uma emigrante portuguesa.
Ana Maria Pereira de Sousa Rebelo, de 51 anos, foi encontrada sem vida
em casa. As causas da morte não deixam dúvidas às autoridades.
"Morreu resultado de estrangulamento", disseram em comunicado.
A polícia de Leicester, Reino Unido, está a investigar a morte de um
jovem português de 22 anos. Às 6h20 de dia 26 de Março, Pedro
Godinho foi encontrado, esfaqueado, num parque de estacionamento da
cidade. Transportado com vida para o hospital local, não resistiu aos
ferimentos e acabou por morrer.
Uma portuguesa de 48 anos foi assassinada a tiro, alegadamente, pelo
marido, na noite de terça-feira, numa casa em Chêne-Bougeries, nos
arredores de Genebra, na Suíça.
Daniel Henriques, de 25 anos, emigrante em Genève, Suíça, foi
assassinado por um rival cego de ciúmes: um segurança suíço, de 21
anos, cuja ex-namorada se estaria a aproximar do português. O
homicida atropelou Danny como a vítima, natural das Caldas da Rainha,
era conhecida - com um carro a 70 km/h, arrastando-o 15 metros, no
estacionamento de uma piscina.
As duas cidadãs portuguesas, uma mulher de 74 anos residente na
Grande Lisboa e a sua neta de 20 anos, residente em Londres, morreram
nas Ramblas, movimentada avenida da capital catalã, atropeladas por
uma carrinha que, ao longo de um percurso de cerca de 600 metros, foi
abalroando os transeuntes, fazendo um total de 13 mortos e 120
feridos, 17 dos quais se encontram em estado crítico.
As duas cidadãs portuguesas, uma mulher de 74 anos residente na
Grande Lisboa e a sua neta de 20 anos, residente em Londres, morreram
nas Ramblas, movimentada avenida da capital catalã, atropeladas por
uma carrinha que, ao longo de um percurso de cerca de 600 metros, foi
abalroando os transeuntes, fazendo um total de 13 mortos e 120
feridos, 17 dos quais se encontram em estado crítico.
Uma emigrante portuguesa foi assassinada esta quinta-feira com várias
facadas na sua própria casa, em França. Terá sido morta pelo irmão,
que ainda feriu dois familiares.
Uns tomavam banho. Outros cozinhavam o jantar. Um deles, Sérgio
Lourenço, de 37 anos, pediu um cigarro a Joaquim Moio, de 58. A
resposta foi negativa, deu-se uma discussão e os dois homens
envolveram-se numa luta. Joaquim foi morto com um golpe de faca na
zona da virilha. Sofreu um corte na artéria femoral e sangrou até à
morte. O homicida está preso.
O corpo de uma portuguesa de 48 anos, que estava desaparecida desde
25 de agosto de Haia, na Holanda, foi agora encontrado num lago. O ex-
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companheiro, um holandês de 43 anos, está detido pelo homicídio
desde outubro.
Um cidadão português de 44 anos morreu, esta quarta-feira à tarde, na
sequência de uma rixa, numa rua de Elviria, no município espanhol de
Marbella. O JN confirmou junto de fonte próxima a detenção de dois
homens, de 27 e 33 anos, e nacionalidade checa, na sequência da
ocorrência. Os suspeitos poderão ser acusados de homicídio, mediante
os resultados da autópsia ao cadáver, realizada esta quinta-feira, que as
autoridades estão a aguardar.
Um português de 22 anos foi morto a tiro em Benguela, Angola, quando
tentativa acudir ao pai, que estava a ser assaltado à porta de casa, no
centro daquela cidade, indicou hoje à Lusa fonte consular.
João e José Abreu foram baleados num assalto ao talho que tinham num
mercado de Pretória. "É um choque muito grande. Eram muito
trabalhadores e eram respeitados na comunidade", conta à CMTV Maria
de Fátima a partir de Porto da Cruz, na Madeira, de onde a família
partiu há várias décadas.
João e José Abreu foram baleados num assalto ao talho que tinham num
mercado de Pretória. "É um choque muito grande. Eram muito
trabalhadores e eram respeitados na comunidade", conta à CMTV Maria
de Fátima a partir de Porto da Cruz, na Madeira, de onde a família
partiu há várias décadas.
As autoridades da Suazilândia acreditam fortemente que o empresário
português Almor Simões Oliveira, de 77 anos, está morto. O homem,
natural de Oliveira do Bairro e residente naquele país africano há
dezenas de anos, foi raptado há dois meses por um gang especializado
que já se encontra detido.
Um geofísico português, de 62 anos, foi assassinado em Angola
alegadamente por um gangue liderado pelo seu motorista, tendo o
corpo sido abandonado na barra do rio Dande, a norte de Luanda,
confirmou esta segunda-feira à Lusa fonte ligada à investigação.
Um militar português morreu e outro ficou ligeiramente ferido durante
um ataque das forças rebeldes no Mali, informou esta segunda-feira o
Exército. O militar morreu num ataque levado a cabo por homens
armados no domingo, no Hotel Le Campement Kangaba, um centro
turístico perto da capital do país, Bamaco. Outro militar português, que
também estava no local, já se encontra completamente recuperado. A
Reuters adianta que o ataque fez quatro mortos.
Uma mulher de 64 anos, natural de Porto Moniz, Madeira, foi
assassinada a tiro na cidade de Brakpan, África do Sul, durante um
assalto à sua casa.
José Machado, raptado na Nigéria há cerca de um mês, foi encontrado
morto, confirmou o Governo português ao JN.
Já é conhecida a identidade da mulher portuguesa que foi raptada e
assassinada em Moçambique. Trata-se de Inês Botas, de 28 anos, que
estava no país africano ao serviço da empresa de fabrico de tubos de
aço Ferpinta, da qual era diretora financeira.
Uma cidadã portuguesa morreu, este domingo de madrugada, na
sequência de um assalto na sua residência em Manica, Moçambique. A
cidadã portuguesa que morreu este domingo em Moçambique tinha 77
anos, vivia sozinha e não resistiu aos ferimentos sofridos durante um
assalto a sua casa em Chimoio, Manica, segundo confirmou à RTP o
secretário de Estado das Comunidades.
A polícia venezuelana confirmou esta quinta-feira que localizou o
corpo, sem vida, de um comerciante português de 45 anos de idade,
que estava sequestrado desde segunda-feira, altura em que foi
intercetado por vários homens armados.
Uma comerciante luso-venezuelana de 34 anos foi assassinada na tarde
de sexta-feira (noite em Lisboa) por desconhecidos armados, no Estado
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de Arágua, 80 quilómetros a leste de Caracas, avançaram hoje à
agência Lusa fontes da comunidade portuguesa local.
Quase à mesma hora, mas a cinco quilómetros, Carlos Manuel
Vasconcelos, moto-taxista emigrado há mais de 20 anos na Venezuela,
foi perseguido por dois homens, também numa moto, quando
transportava uma mulher. Bloquearam-lhe o caminho e quando parou
foi morto com dois tiros. Os ladrões levaram a moto da vítima e a
polícia suspeita que a passageira esteja envolvida no crime.
Francisco José Teixeira Gonçalves, de 39 anos, foi morto à facada este
sábado em Goiânia, no Brasil, após ter recusado dar um cigarro a um
jovem de 21 anos, avança o site G1. O português, natural da zona de
Barcelos, deixa dois filhos, um de oito anos e outro quatro.
As autoridades norte-americanas abriram um inquérito à morte de um
emigrante português após uma troca de tiros com a polícia, disse à Lusa
fonte policial.
Após um acidente, a 19 de março na cidade de Deland, Florida, o
advogado Mário Simões, de 45 anos, foi baleado mortalmente por três
polícias que já foram afastado do serviço até à conclusão do inquérito.
“Ninguém veio trabalhar para matar alguém. Não era esse o nosso
objetivo. A situação oferecida por este senhor foi o que conduziu a isto.
E é triste. É realmente triste”, disse aos jornalistas o xerife Mike
Chitwood.
Um luso-descendente de 27 anos foi assassinado à facada na Venezuela,
para onde os pais emigraram há vários anos. Higinio Alegria Oliveira foi
encontrado morto dentro de uma casa em Macaray, perto da capital
Caracas, na tarde de quarta-feira. Apresentava golpes de faca no corpo.
Um arquiteto português e a filha, também arquiteta, foram assassinados
na madrugada de quinta-feira por três homens armados que assaltaram
a sua casa, em vilas de San Diego, no estado venezuelano de Carabobo,
disseram fontes da comunidade à Lusa. Segundo as mesmas fontes, o
assassínio teve lugar cerca da uma da manhã local, durante um apagão
elétrico
Um arquiteto português e a filha, também arquiteta, foram assassinados
na madrugada de quinta-feira por três homens armados que assaltaram
a sua casa, em vilas de San Diego, no estado venezuelano de Carabobo,
disseram fontes da comunidade à Lusa. Segundo as mesmas fontes, o
assassínio teve lugar cerca da uma da manhã local, durante um apagão
elétrico
Uma portuguesa de 36 anos, natural da Praia da Vitória, Açores, e
emigrada desde criança na zona de Fall River, Estados Unidos, foi
assassinada com um golpe de faca no pescoço pelo companheiro, com
quem vivia há quatro anos. Kristina Reis ter-se-á tentado defender e
ainda feriu o suspeito, o lusodescendente Scott Rego, de 26 anos, com
uma facada no peito.
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Manuel da Silva Fariñas, 56 anos, foi morto a tiro, na quinta-feira ao
início da tarde, por um grupo de homens armados, em Guatire,
Venezuela, a 50 quilómetros da capital Caracas.
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Quando a polícia brasileira se aproximou do Fiat branco, deparou-se de
imediato com o corpo de António Manuel Martins de Almeida, um
emigrante português de 64 anos, caído no chão. O homem, natural do
Montijo, foi executado com três tiros. No banco traseiro do carro, a
polícia encontrou os corpos de um casal brasileiro. Também tinham sido
mortos a tiro.
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Tony Sousa, lusodescendente, de 56 anos, foi morto numa situação que
está a ser descrita como um assassinato seguido de suicídio, num clube
em Wendell, nos Estados Unidos.
Um comerciante lusovenezuelano, de 31 anos, foi assassinado por
homens armados, os quais tentaram roubar-lhe um camião, na
localidade de Ocumare, a 75 quilómetros a sudoeste de Caracas.
Miguel Meireles, um vendedor português de 38 anos, foi morto com um
tiro na cabeça durante um assalto a um autocarro, em Gravataí, no
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estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A vítima, que morreu no
hospital, 24 horas após ter sido atingida, queria regressar a Portugal.
Segundo as fontes, o comerciante Manuel Perregil, 53 anos, natural do
Loreto, Madeira, foi assassinado pelas 22:00 de quinta-feira (02:30 de
hoje em Lisboa), em Guatire, a leste de Caracas. A vítima, que era
proprietário de vários estabelecimentos comerciais, foi intercetada por
desconhecidos armados, que o estariam a seguir e terá oposto
resistência ao sequestro, tendo sido morto a tiro
A segunda vítima é o floricultor madeirense Manuel Gonçalves dos
Santos, 60 anos, assassinado também por desconhecidos no armazém
onde guardava flores, na localidade de Poço de Rosas, Los Teques.
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