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Notas iniciais 

 

Dando seguimento à linha estratégica que a APAV tem vindo a desenvolver, com a 
criação de sub-redes especializadas de apoio, o ano de 2015 viu a continuidade do 
trabalho já iniciado pela Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de 
Homicídio (RAFAVH) em 2013. Assim, e de acordo com os dados estatísticos 
disponíveis, neste relatório estarão vertidas análises comparativas do trabalho da 
RAFAVH entre 2013 e 2015. 

A necessidade de um apoio especializado para a temática dos homicídios (tentados 
ou consumados) reveste-se de enorme importância; com efeito, a intervenção junto 
destas vítimas e/ou dos familiares ou amigos deve ser realizada por uma equipa de 
técnicos devidamente habilitada, que conheça de forma detalhada as 
características dos utentes e do sistema de justiça e saiba como interagir com 
todos eles nas diferentes fases do acompanhamento realizado.  

Para se poder contar com uma equipa especializada para a intervenção neste 
campo, é necessário não só o recrutamento de voluntários pro bono com as 
habilitações académicas adequadas para o efeito, que queiram, de forma digna, 
doar o seu tempo em prol da sociedade civil, mas também a constante atualização 
dos técnicos nos domínios saber-saber e saber-fazer, e o permanente trabalho em 
rede, intra e inter-institucionalmente. No que respeita ao domínio da formação dos 
técnicos, é de destacar no ano de 2015 a realização de um seminário alargado que 
teve como objetivo atualizar conhecimentos aos TAV da RAFAVH, promover a 
interação dos técnicos com os profissionais das principais organizações parceiras 
da rede, com destaque para a PJ  e dar a conhecer os 3 anos de atividade da APAV 
às mais diversas entidades que lidam direto ou indiretamente com vítimas de 
crimes de homicídio. A relação da RAFAVH com os voluntários que dela participam 
é de enorme benefício para ambas as partes, com trabalho conjunto por um 
objetivo último: apoiar as vítimas, familiares e amigos afetados por um crime de 
homicídio.  

À semelhança do que já vem acontecendo, a gestão dos casos faz-se através de um 
registo informático, numa plataforma criada e designada para o efeito, e que sofreu 
alguns melhoramentos para dar continuidade a este trabalho no ano de 2016.  
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Dados Estatísticos - RAFAVH 

 

Considerando que a RAFAVH completa três anos de existência, a análise dos dados 
estatísticos deste relatório concentrar-se-á não só nos dados relativos a 2015, mas 
também, sempre que possível, na comparação entre os anos de 2013 a 2015.  

 

Número de crimes acompanhados pela RAFAVH 

Homicídio 2013 2014 2015 TOTAL/ANO 

TENTADO 44 54 37 135 

CONSUMADO 36 32 27 95 

TOTAL 80 86 64 230 

 

Tabela 1: Crimes de homicídio na forma tentada e consumados que chegaram à 
APAV entre 2013 e 2015 

 

Primeiramente importa analisar a evolução do número de crimes de homicídio 
tentado e consumado que chegaram à APAV.  

Depois de, em 2014, os crimes de homicídio na forma tentada terem aumentado e 
de se ter verificado a descida de homicídios consumados registados, o ano de 2015 
ficou assinalado por um decréscimo em ambas as formas de homicídio, tendo a sua 
expressividade sido maior nos casos da forma tentada. Com efeito, verifica-se uma 
quebra de 16 processos na forma tentada e de 6 processos na forma consumada de 
2014 para 2015.  

 

Processos de apoio e atendimentos realizados 

 

Tabela 2: Número de utentes/vítima e atendimentos realizados 

 2013 2014 2015 

Nº de utentes/vítima 
(processos de apoio) 

HOM. TENTADO 46 77 47 

HOM. CONSUMADO 57 42 42 

TOTAL 103 119 89 

 

Atendimentos realizados 

HOM. TENTADO 216 247 335 

HOM. CONSUMADO 258 247 325 

TOTAL 474 494 660 
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A RAFAVH, como a própria sigla indica, 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 (v. Tabela 1) acaba sempre 
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. Conforme as necessidades de cada utente que recorre à APAV, 
os apoios podem ser de curta duração (intervenção em crise) ou de duração mais 
prolongada (intervenção continuada) ou então cingirem-se a contactos para 
pedidos de informações ou esclarecimentos.   

Acompanhando a tendência de queda dos crimes reportados, o mesmo aconteceu 
em relação ao número de processos de apoio que foram iniciados em 2015 (v. 
Tabela 2). Depois do registo de uma subida de 103 para 119 processos de apoio de 
2013 para 2014, a queda em 2015 é de 30 processos, situando-se o número total de 
utentes apoiados em 89, no decorrer do ano de 2015.  

De forma contrastante verifica-se uma subida de 494 para 660 atendimentos no 
ano de 2015. Tal poderá, em parte, ser explicado por um crime do qual se 
originaram cinco processos de apoio com diversos atendimentos, sobretudo sobre 
diligências efetuadas com vista à colmatação das necessidades apresentadas. 

 

Processos encerrados 

 2013 2014 2015 

HOM. TENTADO 44 66 17 

HOM. 
CONSUMADO 

51 31 21 

TOTAL 95 97 38 

 

Tabela 3: Processos encerrados a 31 de Dezembro de 2015 

 

Como já foi abordado no campo anterior, a intervenção da APAV pode cessar por 
vários motivos: o utente apenas solicitou informação e não mostrou disponibilidade 
para dar continuidade ao processo de apoio, deixou de responder aos contactos da 
APAV, foi encaminhado para outra instituição ou serviço e/ou autonomizou-se. 

Assim, pode verificar-se que dos 89 processos de apoio iniciados em 2015, 38 foram 
encerrados nesse mesmo ano. 
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Processos de 2013 e 2014 com trabalho em 2015 

 

 2013 2014 

Homicídio Tentado 0 129 

Homicídio 
Consumado 

16 40 

 

Tabela 4: Processos de anos anteriores com atendimentos em 2015 

 

Considerando as especificidades de cada caso em acompanhamento, por vezes o 
processo de apoio estende-se durante mais de um ano. Assim, a RAFAVH realizou, 
em 2015, 16 atendimentos relativos a processos de apoio por homicídio consumado 
iniciados em 2013. Relativamente a processos de 2014, realizaram-se 129 
atendimentos em situações de homicídio tentado e 40 relativos a familiares e 
amigos de vítimas de homicídio consumado. 

 

Conclui-se então que em 2015 a APAV realizou 845 atendimentos a vítimas, 
familiares e amigos de crimes de homicídio tentado e consumado. 

 

Familiares e amigos em acompanhamento 

 

Conjugal 

Inclui 
companheiro(a

) e 
namorado(a) 

Ex-
conjugal 

Parental Familiar 

E.g. 
Irmãos, 

tios, 
cunhados 

Amizade/C
olegas 

Outr
a 

11 2 31 10 6 3 

 

Tabela 5: Relação utente/vítima no ano de 2015 

 

Neste campo, podemos verificar que do total dos processos de apoio iniciados em 
2015, 31 deles referem-se ao acompanhamento de pais e/ou filhos das vítimas 
diretas de homicídio. De seguida aparece o acompanhamento de 
namorados/companheiros/cônjuges das vítimas diretas, com 11 processos de apoio 
em 2015. Neste sentido, ainda foram apoiados 2 ex-cônjuges, bem como outros 
familiares e amigos das vítimas.  
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Relação homicida/vítima direta 

Conjugal 21 

Ex-conjugal 13 

Parental (pais, filhos) 2 

Familiar (irmãos, avós, tios, primos, 
cunhados) 

1 

Amigo 3 

Colega 1 

Conhecido  3 

Desconhecido 9 

Vizinho 4 

Outro  4 

Não referenciado 

Não nos foi transmitida a relação, visto 
terem sidos contactos breves 

3 

TOTAL 64 

 

Tabela 6: Relação homicida/vítima nos processos de 2015 

 

Relativamente à ligação entre homicída e vítima direta, verificámos uma 
predominância dos crimes ocorridos em contexto de relação de intimidade, em 
curso ou já cessada, com um total de 34 casos.  

Ainda se constata que em 4 casos o agressor era vizinho da vítima. 9 dos crimes 
reportados foram perpetrados por desconhecidos.  

Conclui-se que o crime de homicídio em Portugal continua a acontecer 
especialmente em relações de proximidade. 
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Origem do crime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Origem dos crimes de homicídio | (*) O número total corresponde a 65, 
visto que para 1 dos 64 crimes contabilizados foram atribuídos dois motivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homicídio 7 

Violência doméstica 35 

Agressão sexual 1 

Motivos familiares 1 

Crime rodoviário 1 

Droga 1 

Conflitos de vizinhança 2 

Saúde mental 3 

Crime patrimonial 6 

Outro 3 

Não referenciado 

Não nos foi transmitida a relação, visto 
terem sidos contactos breves 

5 

TOTAL  65(*) 
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Origem do crime: violência doméstica 

 2013 2014 2015 

HOMICÍDIO TENTADO 

Utentes apoiados 
(geral) 

46 77 47 

Utentes apoiados (VD) 30 43 32 

% vítimas VD 65% 56% 68% 

 

HOMICÍDIO CONSUMADO 

Utentes apoiados 
(geral) 

57 42 42 

Utentes apoiados (VD) 11 10 10 

% vítimas VD 19% 24% 24% 

 

TOTAL 

Utentes apoiados 
(geral) 

103 119 89 

Utentes apoiados (VD) 41 53 42 

% vítimas VD 40% 45% 47% 

 

Tabela 8: Origem do crime: Violência Doméstica 

 

A violência doméstica continua a assumir um papel preponderante na sociedade 
portuguesa. Com efeito, tem recebido particular atenção quer por parte do poder 
executivo e legislativo, bem como dos Órgãos de Comunicação Social que, não 
raras vezes, abordam esta temática ora em programas noticiosos, ora em 
reportagens.  

Também é dada grande ênfase, ao longo do ano, dos crimes de homicídio 
consumado que ocorrem na sequência de existência prévia de violência doméstica 
praticada sobre um parceiro contra outro.  

Desta forma, consideramos igualmente pertinente analisar a relação de processos 
de apoio que aconteceram neste seguimento, quer tenha sido homicídio na forma 
tentada ou consumada, ao longo dos anos de 2013 a 2015.  

Em 2015, quer o homicídio tentado quer o consumado cuja origem remete para a 
violência doméstica, atingiram os seus máximos.  

Com efeito, verificámos que, no caso do homicídio na forma tentada, mais de dois 
terços dos processos de apoio iniciados (68%) tiveram a sua origem num contexto 
de Violência Doméstica, depois de, em 2013, 65% dos crimes de homicídio tentado 
em apoio terem tido origem num historial de Violência Doméstica e em 2014 se ter 
verificado uma queda para 56%.  

No que respeita ao homicídio consumado com origem em contexto de violência 
doméstica, passou-se de 19% dos casos iniciados em 2013, para 24% dos casos 
iniciados em 2015.  
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Em termos gerais, quase metade (47%) dos processos de apoio iniciados pela APAV 
em 2015, relativos a homicídios tentados ou consumados, tiveram como móbil uma 
situação de violência doméstica.  

 

 

Sistema de referenciação 

 

 Anos 

2013 2014 2015 

PJ n.d. 19 12 

INMLCF 0 0 0 

 

Tabela 9: Encaminhamento dos utentes para a APAV | n.d. – dados não disponíveis 

 

É apanágio da APAV o trabalho em rede, com permanente colaboração 
interinstitucional. A RAFAVH não é exceção e, prova disso, é o sistema de 
referenciação protocolado pela PJ e pela APAV. Este tem permitido o 
encaminhamento de vítimas, familiares e/ou amigos de homicídio na forma 
tentada ou consumada para os serviços de apoio da APAV.  

Em 2015, a PJ referenciou para a APAV 12 crimes de homicídio tentado ou 
consumado. Apesar de esta ser uma relação frutífera, poderá ser melhorada para 
que se atinjam números iguais ou superiores aos de 2014, em que foram 
referenciados 33 utentes, na sequência de 19 crimes. Apesar de não estar descrito, 
por ter sido contabilizado em 2013 o número de utentes e não de crimes 
referenciados, podemos salientar que foram referenciados 33 vitimas, familiares 
e/ou amigos. 

Entre 2013 e 2015 o INMLCF não referenciou qualquer vítima. Este facto tenderá a 
mudar em 2016 pois, com o início da atividade da Rede CARE – apoio a crianças e 
jovens vítimas de violência sexual, que pretende ter a gestão integrada com a 
RAFAVH, tem o INMLCF como um dos principais parceiros, e o mesmo sistema de 
referenciação, irá com certeza influenciar também as referenciação de vítimas de 
homicídio. 

Ainda assim, podemos concluir que a maioria dos processos iniciados chega 
diretamente à APAV, quer através de contacto telefónico, escrito ou presencial com 
as diferentes Unidades Orgânicas da instituição. 

 

 

 

Distribuição geográfica dos processos de apoio acompanhados pela APAV 
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Gráfico 1: Distribuição geográfica dos processos de apoio 

 

A RAFAVH encontra-se distribuída por quatro zonas abrangentes: Norte/Centro, 
Lisboa e Vale do Tejo, Sul e Açores. No entanto, tem presença em todas as 
Unidades Orgânicas da APAV, contando ainda com a colaboração de voluntários 
pro bono em zonas do país onde não existem Gabinetes de Apoio à Vítima ou onde 
o acesso a estes se torna mais dificultado devido à distância geográfica. Apesar de 
não existir presença física da APAV na Região Autónoma da Madeira, a APAV conta 
com a colaboração de uma voluntária Pro Bono nesta parte do país. 

Na senda do que vem acontecendo desde 2013, verifica-se uma grande 
predominância de processos de apoio iniciados nas zonas Norte/Centro e Lisboa e 
Vale do Tejo. O facto de estes locais conterem grandes centros urbanos (Porto, 
Coimbra, Lisboa), onde habita um maior número de pessoas, poderá explicar este 
fenómeno.  

No entanto, verificou-se que alguns familiares e/ou amigos das vítimas de 
homicídio tentado ou consumado se deslocam de outros pontos do país para estes 
locais, enquanto estratégia de evitamento dos locais onde os crimes ocorreram, ou 
porque se pretendem juntar à sua rede de suporte primária com vista a terem um 
maior apoio familiar, em termos emocionais e práticos.   

Em termos comparativos entre 2013-2015, nas zonas Norte/Centro, Lisboa e Vale do 
Tejo e Sul, verificou-se um decréscimo dos processos de apoio iniciados, o que 
contrasta com o que se sucedeu nos Açores, em que se passou de 1 processo de 
apoio em 2014 para 8 processos em 2015.  

Houve um processo de apoio na Madeira que não aparece contemplado no gráfico 
exposto em cima, pois, dado à não existência de uma unidade física da APAV nesta 
parte do território nacional, este processo foi sediado na zona de Lisboa. 
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Pedido de Indemnização à Comissão de Proteção às Vítimas de Crime (CPVC) 

 

De acordo com o plasmado na Lei 104/2009, de 14 de Setembro, na formulação do 
seu artigo 1º, número 2, alínea a), e do artigo 2º, as vítimas de homicídio tentado ou 
os familiares de vítimas de homicídio consumado (com direito a alimentos ou em 
união de facto com a vítima) poderão beneficiar da concessão de adiantamento de 
indemnização, atribuída pela Comissão de Proteção às Vítimas de Crime1. 

Todavia, tal concessão depende do cumprimento de alguns requisitos, quer se trate 
de um homicídio na forma tentada ou na forma consumada, pelo que nem todos os 
processos de apoio são elegíveis para solicitar o referido adiantamento. 

A aplicabilidade do pedido está dependente do cumprimento de todos os 
requisitos constantes do número 1 do artigo 2º e, no caso de morte, do número 2 do 
artigo 2º. Em 2015, a RAFAVH registou 40 processos de apoio em que existiu a 
possibilidade de solicitar tal concessão.  

 

A cargo do advogado 9 

Submetidos 16 

Encontram-se em análise 7 

APAV aguarda documentos 5 

Utentes não se mostram 
recetivos 

3 

TOTAL 40 

 

Tabela 10: Pedidos à CPVC aplicáveis 

 

No polo oposto encontram-se 28 processos em que o pedido não era aplicável, 
pelas seguintes razões: 

																																																													
1 Redação dos números 1 e 2 do artigo 2º da Lei 104/2009 de 14 de Setembro: 

1 - As vítimas que tenham sofrido danos graves para a respetiva saúde física ou mental 
diretamente resultantes de atos de violência, praticados em território português ou a bordo de 
navios ou aeronaves portuguesas, têm direito à concessão de um adiantamento da 
indemnização pelo Estado, ainda que não se tenham constituído ou não possam constituir-se 
assistentes no processo penal, quando se encontrem preenchidos os seguintes requisitos 
cumulativos:  

a) A lesão tenha provocado uma incapacidade permanente, uma incapacidade 
temporária e absoluta para o trabalho de pelo menos 30 dias ou a morte;  
b) O facto tenha provocado uma perturbação considerável no nível e qualidade de vida 
da vítima ou, no caso de morte, do requerente;  
c) Não tenha sido obtida efetiva reparação do dano em execução de sentença 
condenatória relativa a pedido deduzido nos termos dos artigos 71.º a 84.º do Código de 
Processo Penal ou, se for razoavelmente de prever que o delinquente e responsáveis 
civis não venham a reparar o dano, sem que seja possível obter de outra fonte uma 
reparação efetiva e suficiente.  

2 - O direito a obter o adiantamento previsto no número anterior abrange, no caso de morte, as 
pessoas a quem, nos termos do n.º 1 do artigo 2009.º do Código Civil, é concedido um direito a 
alimentos e as que, nos termos da Lei n.º 7/2001, de 11 de Maio, vivam em união de facto com a 
vítima.   
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Incumprimento do requisito do Artº 2º nº1 a) da Lei 
104/2009 

17 

Extemporâneo 4 

Não existem requerentes com direito a peticionar 
pedido 

4 

A morte foi causada “por um veículo terrestre a motor” 2 

O crime não ocorreu em Portugal 1 

TOTAL 28 

 

Tabela 11: Pedidos à CPVC não aplicáveis 

 

Ainda se registam 21 processos de apoio em que não foi possível concluir se existiria 
ou não aplicabilidade do pedido, por insuficiência de informação transmitida à 
APAV – casos em que, por exemplo, apenas foram pedidas breves informações.  
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Conclusões | Perspetivas para 2016 

 

Os crimes de homicídio, quer na forma tentada quer na forma consumada, exigem 
uma intervenção muito específica, colmatada pela APAV com a criação da RAFAVH. 

Idealmente, todos os casos de homicídio devem ter o acompanhamento que 
situações desta natureza exigem, quer junto das vítimas de homicídio tentado, quer 
junto dos familiares e amigos que tenham igualmente sido afetados pela vitimação.  

Todavia, constata-se que nem sempre isso acontece. Apenas uma pequena 
percentagem dos crimes de homicídio noticiados nos Órgãos de Comunicação 
Social chega à APAV. Ainda que se considere que nem todos os utentes pretendam 
beneficiar deste apoio, possivelmente muitos não terão o acompanhamento 
especializado que a APAV pode prestar.  

Relativamente ao sistema de referenciação entre a PJ e a APAV, será de considerar 
em 2016 um novo estreitamento de relações, para que os encaminhamentos de 
utentes sejam mais céleres e em maior número, para que o apoio possa chegar à 
maioria da população afetada por estes crimes. Está previsto haver um alargamento 
das parcerias para a referenciação de vítimas com o Instituto Nacional de 
Emergência Médica que, em 2015, sem protocolo, referenciou familiares de 2 crimes 
de homicídio. 

Mantém-se o objetivo de estreitar relações com o Ministério de Negócios 
Estrangeiros, através do seu Gabinete de Emergência Consular, para estender o 
apoio a familiares e amigos de portugueses mortos no estrangeiro. Relembramos 
que, com o agravamento do risco de terrorismo contra a Europa, a possibilidade de 
portugueses serem envolvidos e vitimados por essas situações é uma realidade, 
que urge em preparar procedimentos para essa realidade. 
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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 
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, na sua segunda edição, 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. 

No ano de 2015, apesar de um ligeiro decréscimo, que corresponde igualmente ao 
decréscimo de crimes de homicídios decorridos, a APAV apoiou entre 25% a 30% 
dos crimes de homicídio ocorridos em Portugal. 

Assim, a APAV iniciou uma pesquisa e recolha atenta em 2014, continuando em 
2015, nos 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 
femici ́dio e tentativas de femici ́dio nas relac ̧o ̃es de intimidade e relac ̧o ̃es familiares 
privilegiadas. Os dados do Observatório da APAV incluem, igualmente, as situações 
de homicídio decorrentes das relações de intimidade e familiares, no entanto, 
abrangendo todas as situações independente do sexo da vítima. 
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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) 20122, no Boletim 
Estatístico do Governo Escocês sobre Crimes de Homicídio na Escócia entre 2009-
20103 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 
2015, encontra-se em anexo4 uma tabela com as fontes onde foram retiradas as 
notícias, a data da notícia e um resumo de cada caso.  

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. 

 

  

																																																													
2  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 

 
3  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 

 
4 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 2015 

 

 

No ano 2015 foram registados 154 crimes de homicídio, 122 ocorridos em território 
nacional e 32 cidadãos nacionais mortos no estrangeiro. 

 

Crimes de homicídio ocorridos em 
Portugal 

122 

Portugueses mortos no estrangeiro  32 

TOTAL 154 

Quadro 1: Nº total de crimes de homicídio 2015 

 

Comparativamente aos dados de 2014, vemos um decréscimo ligeiro de 5 
homicídios ocorridos no território nacional e de menos 1 português morto no 
estrangeiro. 

Dados de 2014 

Crimes de homicídio ocorridos em 
Portugal 

127 

Portugueses mortos no estrangeiro  33 

TOTAL 160 

Quadro 1: Nº total de crimes de homicídio 2014 

 

Crimes de Homicídio em Portugal  

 

No que diz respeito aos 122 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) 
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Zona geográfica do crime 

 

Distrito Nº crimes de homicídio 

Lisboa 34  

Porto 16  

Setúbal 18  

Faro 6  

Castelo Branco 3  

Leiria 5  

Beja 3  

Portalegre 1  

Viseu 5  

Braga 5  

Aveiro 7  

Bragança 1  

Coimbra 3  

Viana do Castelo 3  

Santarém 3  

Évora 1  

Vila Real  2  

Madeira 1  

Açores 4  

Guarda 1  

Sem dados 1  

                    TOTAL DE CRIMES DE HOMICÍDIO PORTUGAL ………..122  

Quadro 2: Distribuição dos crimes de homicídio por Distrito 

 

 

Dos 122 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 (34 crimes), o distrito de Setúbal (18 crimes), o distrito do Porto (16
crimes) e o distrito de Aveiro (7 crimes). Continua a confirmar-se a tendência de haver 
mais criminalidade nas grandes cidades. É de salientar a diminuição significativa do 
distrito de Faro que em 2014 contabilizou 11 crimes. 
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Local do crime 

Dos 122 crimes de homicídio ocorridos em Portugal, o gráfico seguinte mostra os 5 
locais mais frequentes de acontecerem 
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Meses em que ocorreram o crime 

 

Não sendo possível retirar uma conclusão sobre a dispersão temporal do crime de 
homicídio, destaca-se a alta incidência no mês de Janeiro. Recorda-se que em 2014 
o mês de Novembro ter sido o mais destacado. 
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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 26 

Crime patrimonial 17 

Motivos familiares 10 

Crimes Rodoviários 5 

Outros Motivos 64 

                                                               TOTAL                                                122 

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) (26 
crimes). Com um menor número de crimes existem, por ordem decrescente, os 
crimes patrimoniais (17 crimes) e os crimes rodoviários (5 crimes). A tendência é 
praticamente igual à de 2014. Salienta-se o elevado número de outros motivos ou 
não apurados, pois o estudo baseia-se em notícias recolhidas nos órgãos de 
comunicação social o que torna difícil fazer uma análise mais fina. Será um esforço 
a reforçar em 2016. São inseridos na categoria Outros Motivos todos os crimes que 
não se inserem nas outras 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. 

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. 

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.  



                       

23 
	

 

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 52 

Arma Branca 25 

Instrumento de Trabalho 1 

Força Física 15 

Veneno ou Químico 0 

Outro Instrumento 17 

Sem referência 12 

TOTAL DE ARMAS UTILIZADAS                                                                     122 

Quadro 4: Nº total de armas utilizadas e sua tipificação 

 

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 2015. A arma branca foi usada em 25 crimes, a 
arma de fogo em 52 crimes e a força física em 15 crimes. Deve ser ressalvado que 
houve um aumento muito significativo de 28 para 52 crimes efetuados com arma 
de fogo.  

De referir a utilização de Outro Instrumentos em 17 crimes (ex.: veículo automóvel, 
martelo, chave-fendas, machado, etc.)  

26	
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64	

VD	 Crimes	Patrimoniais	MoSvos	familiares	 Crimes	Rodoviários	 Outros	moSvos	

Motivo do Crime
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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 17 

Ex conjugal 9 

Parental 3 

Familiar 12 

Conhecido  24 

Vizinho 10 

Nenhum 3 

Não determinado 44 

TOTAL DE Nº DE CRIMES DE HOMICÍDIO                                                   122 

Quadro 5: Nº total de crimes de homicídio distribuído pelo tipo relacionamento 
vítima/homicida 

O Quadro 5 mostra que o maior número de crimes (24 crimes) verificou-se quando a 
vítima e o homicida se conheciam (ex.: colegas, amigos, etc.). Segue-se ocorreu 
quando a vítima e o homicida mantinham uma relação conjugal (17 crimes). De 
referir também a existência de 9 crimes em que havia uma relação ex-conjugal e 3 
crimes em crimes em que a vítima e o homicida não tinham qualquer tipo de 
relação. 

Pode-se concluir que na sua grande maioria o crime de homicídio acontece no seio 
de relações de proximidade ou de conhecimento entre a vítima e o homicida.  

Em 44 crimes desconhece-se o tipo de relacionamento que a vítima e o homicida 
mantinham até à data do crime. 
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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 Brookman5.  

Escalão Etário Género da vítima  

 Feminino Masculino  TOTAL 

0-5 2 2  4 

6-10  1  1 

11-15 1 1  2 

16-20  2  2 

21-25 1 3  4 

26-30 1 7  8 

31-35 2 5  7 

36-40 3 6  9 

41-45 4 4  8 

46-50 3 6  9 

51-55 3 5  8 

56-60 3 7  10 

61-65 1 2  3 

66-70 6 7  13 

71-75 4 2  6 

76-80 4 2  6 

+ 81 3   3 

s/ ref. Idade 5 14  19 

TOTAL  46 76  122 

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

 

																																																													
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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Pela observação do Quadro 6, pode verificar-se um número igual de vítimas. Os 
crimes ocorridos em Portugal provocaram 76 vítimas do género masculino e 46 
género feminino. 

 

Em relação à faixa etária, pode verificar-se que os homicídios em Portugal 
causaram maioritariamente vítimas na faixa etária 66-70 anos (13 crimes), seguido 
pela faixa etária entre os 56 - 70. Apesar de não permitir uma análise longitudinal, 
estes dados representam uma movimentação da faixa etária que mais apresentou 
crimes em 2014, 36-40, para faixas mais idosas.  

 

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 
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a estruturação dos escalões etários foram utilizados os intervalos definidos no 
estudo do homicídio da autoria de Brookman6 

Escalão Etário Género do/da homicida  

 Feminino Masculino Sem Ref. à idade 
e género (*) 

TOTAL 

16-20  4           4 

21-25 1   1 

26-30  6  6 

31-35  5  5 

36-40             1 5  6 

41-45  3  3 

46-50  5  5 

51-55 1 5  6 

56-60  7  7 

61-65  2  2 

66-70  4  4 

71-75  1  1 

75-80  5  5 

+ 80  1  1 

Sem Ref. à idade (*) 2 23 33 58 

TOTAL  5 76 33 114 

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

 

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 
verificar-se que é maioritariamente masculino. Dos 114 homicidas que perpetraram 
os 122 crimes de homicídio registados no ano de 2015, a maioria são do género 
masculino (76 registos). 

(*) De referir que em 33 casos não houve informação para determinar o género e a 
idade do/da homicida, ou, sabendo o género do/da homicida, não se consegui 
saber a sua idade. 

																																																													
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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Em relação à idade do/da homicida, verifica-se que a faixa etária com mais crimes 
é, por ordem decrescente: A faixa etária [56-60] com 7 crimes, as faixas etárias [51-
55 / 63-40 e 26-30] com 6 crimes cada. Demonstra, de igual forma com a faixa 
etária da vítima, uma subida para uma faixa etária com mais idade dos homicidas.  
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Portugueses mortos no estrangeiro 2015 

 

No que diz respeito aos 32 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 

Brasil 7 

Venezuela 6 

Suíça 3 

Angola 3 

EUA 3 

Espanha 3 

França 2 

Moçambique 2 

Tunísia 1 

Itália 1 

África do sul 1 

TOTAL DE PORTUGUESES MORTOS NO ESTRANGEIRO … 32                

 

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 Brasil (7 crimes), 
Venezuela (6 crimes), no Suíça, Angola e Espanha com 3 crimes.  
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Local do Crime 

 

Dos 33 crimes ocorridos no estrangeiro, o gráfico seguinte mostra os 5 locais mais 
frequentes. 
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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 3 

Crime patrimonial 10 

Outros Motivos 17 

Sem dados 2 

                                                                   TOTAL                                             32 

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 (3 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. 

 

 

 

Arma Utilizada 

 

3	

10	

17	

2	

VD	 Crimes	Patrimoniais	 outros	moSvos	 Sem	dados	

MoSvo	do	Crime	
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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 16 

Arma Branca 7 

Veneno ou Químico 3 

Outro Instrumento 2 

Sem referência 4 

TOTAL DE ARMAS UTILIZADAS                                                                     32 

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 (16 crimes) e a Arma Branca (7 crimes). 

 

 

 

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 

16	

7	

3	 2	
4	

Arma	de	Fogo	 Arma	Branca	 Veneno	e	Quimico	 Outro	instrumento	 Sem	referência	

Arma	uSlizada	
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Conjugal 4 

Conhecido  4 

Nenhum 2 

Não determinado 22 

TOTAL DE Nº DE CRIMES DE HOMICÍDIO                                                   32 

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 (22 crimes). 

Nos relacionamentos de que existe notícia, o maior número de crimes ocorreram 
quando a vítima e o homicida mantinham uma relação conjugal ou ex-conjugal (4 
crimes).  

 

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 Brookman7 

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.  

 
																																																													
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/  

4	 4	
2	

22	

Conjugal	 Conhecido	 Nenhum	 Sem	dados	

Relação	VíSma/Homicida	
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Escalão Etário Género da vítima  

 Feminino Masculino Sem Ref.ª TOTAL 

0-5     

6-10     

11-15     

16-20 1   1 

21-25  1  1 

26-30  2  2 

31-35 1 3  4 

36-40 1 1  2 

41-45 1 2  3 

46-50 2 2  4 

51-55 1   1 

56-60 1 4  5 

61-65 1 2  3 

66-70  1  1 

71-75     

76-80 2   2 

+ 80     

Sem Ref.  2              1 3 

TOTAL  11 20   1 32 

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 56-60 anos (5 registos). Com 4 registos, existem as 
faixas etárias [46-50] e [31-35] e com 3 registos a faixa etária [61-60 e 41-45]. 
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Em relação ao género da vítima, pode verificar-se que o maior número de vítimas é 
do género masculino (20 crimes).  

 

 

 

 

 

  

1	

1	

2	

4	

2	

3	

4	

1	

5	

3	

1	

2	

3	

[16-20]	

[21-25]	

[26-30]	

[31-35]	

[36-40]	

[41-45]	

[46-50]	

[51-55]	

[56-60]	

[61-65]	

[66-70]	

[76-80]	

Sem	dados	

Faixas	Etárias	das	VíSmas	
	

20	

11	

1	

Masculino	 Feminino	 Sem	ref	

Género	da	VíSma	
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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 Brookman8. 

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 Masculino Sem Ref.ª (*) TOTAL 

21-25  1  1 

26-30 1   1 

36-40  1  1 

46-50     

51-55  1  1 

56-60  1  1 

61-65  1  1 

Sem Ref. (*)  6 18 24 

TOTAL  1 11 18 30 

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]. 

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

 

 

 

 

  

24	

1	

1	

1	

1	

1	

1	

Sem	dados	

[21-25]	

[26-30]	

[36-40]	

[51-55]	

[56-60]	

[61-65]	

Faixas	Etárias	do/a	Homicida	
	
	

11	

1	

18	

Masculino	 Feminino	 Sem	dados	

Género	do	Homicida	
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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. 

 

Vítimas de crimes de homicídio no estrangeiro TOTAL 

Com família em Portugal  7 

Sem família em Portugal  0 

Sem ref.ª  25 

TOTAL  32 

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 (25 casos).  

Somente em 7 casos, registámos a notícias que sim, que tinham familiares em 
Portugal. 

 

 
 

 

 

 

Conclusão 

 

7	

0	

25	

Com	familia	 Sem	familia	 sem	dados	

Familiares	em	Portugal	
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Relativamente aos casos que a APAV apoiou ou ainda se encontra a apoiar, 
relativamente a 2015, apenas tomamos em conta os homicídios ocorridos em 
território nacional. 

 

Crimes de homicídio em Portugal 122 

Crimes de homicídio no estrangeiro 32 

TOTAL 154 

 

Destes casos, a APAV se encontra a apoiar 38 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. Esta tendência 
mantém-se igual ao ano anterior. 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 2015, tido uma expressão significativa na 
referenciação e situações. Comparativamente ao apoio dado pela APAV a familiares 
e amigos de vítimas de homicídio no ano de 2014, em 2015 aumentou o número de 
casos que foram direcionados para apoio ou pedido pelos próprios, tendo havido 
uma diminuição dos casos referenciados pela polícia. Se, por um lado, mostra que 
existe um trabalho constante a ser realizado com os parceiros da RAFAVH, também 
significa que a população está mais informada, e que a disponibilidade e 
sensibilização que a APAV em realizado junto às vítimas de crime é cada vez mais 
conhecida.  

Mantemos o destaque do 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. Este ano, e apesar de não 
ter uma expressão muito significativa no presente relatório, é de salientar algumas 
das vítimas foram vítimas de atos terroristas, facto que até então era praticamente 
desconhecido dos portugueses. Este facto demonstra que deve ser dado particular 
importância a este fenómeno, pois acreditamos que o risco de portugueses serem 
envolvidos nestas situações no estrangeiro tenderá a aumentar 

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 

 

 

 

Albergaria-a-Velha 

Sever de Vouga 

Sever de Vouga 

Anadia 

Albergaria-a-velha 

Vila Branca 

Rocas de Vouga 

 

Sangalhos 

Albergaria-a-velha 

1 

1 

1 

2 

2 

                                                                                                           TOTAL AVEIRO                         7 

Beja Odemira 

Odemira 

São Teotónio 

Beja 

1 

1 

 Odemira Sabóia 1 

 

  TOTAL BEJA                             3 

Braga Guimarães 

Esposende 

Braga 

Barcelos 

Guimarães                                

Balazar 

 

Gualtar 

Parelhal 

 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                           TOTAL  BRAGA                         5 

Bragança Carrazeda de Ansiães Senhora da Ribeira 1 

                                                                                                           TOTAL BRAGANÇA                  1 

Castelo Branco Fundão 

Castelo Branco 

Covilhã 

 

 

Teixoso 

1 

1 

1 

                                                                                                           TOTAL CASTELO BRANCO    3 

Coimbra Coimbra 

Góis 

Figueira da Foz 

 

 

Serra de Castro 

1 

1 

1 

                                                                                                           TOTAL COIMBRA                     3 

Évora Reguengos de Monsaraz São Marcos do Campo 1 

                                                                                                           TOTAL ÉVORA                          1 

Faro Portimão 

Faro 

Alcoutim 

Faro 

Alvor 

Chelote 

Pereiro 

 

1 

1 

1 

1 
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Faro 

Lagoa 

Vilamoura 

 

  1 

  1 

                                                                                                             TOTAL FARO                             6 

Guarda Sabugal Aldeia de Soito 1 

                                                                                                             TOTAL  GUARDA                      1 

Leiria Leiria 

Marinha Grande 

Maceira 

Leiria 

Bombarral 

Maceira 

 

A-dos-Pretos 

São Romão 

Bombarral 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                            TOTAL LEIRIA                            5 

Lisboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascais 

Amadora 

Odivelas 

Amadora 

Loures 

Odivelas 

Sintra 

Amadora 

Cascais 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Sintra 

Amadora 

Lourinhã 

Oeiras 

Loures 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Algés 

Algés 

Lisboa 

Lisboa 

Alcabideche 

Alfragide 

Senhor Roubado 

Reboleira 

 

Pontinha 

Mem Martins 

 

Talaíde 

Bairro da boa vista 

 

 

Casal de Cambra 

Bairro do Zambujal 

Matas 

Linda-a-Velha 

São Julião do Tojal 

 

Benfica 

 

Miraflores 

 

Alfama  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 
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Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Lisboa 

Sintra 

Rólia 

Chelas 

Benfica 

Mafra 

Cascais 

Loures 

Amadora 

Sacavém 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                            TOTAL LISBOA                      33 

Portalegre Elvas Bairro de São Pedro 1 

                                                                                                            TOTAL PORTALEGRE             1 

Porto Porto 

Amarante 

Porto 

Matosinhos 

Póvoa de Varzim 

Vila Nova de Gaia 

Porto 

Porto 

Paços de Ferreira 

Paredes 

Paredes 

Porto 

Porto 

Porto 

 

Mancelos 

 

 

Estela 

Arcozelo 

Ermesinde 

Vila do Conde 

Penamaior 

Aguiar de Sousa 

Sernande 

Valongo 

Valongo 

Amarante 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                           TOTAL PORTO                        18 

Santarém Almeirim 

Salvaterra de Magos 

Santarém 

Paços dos Negros 

 

Alcanena 

1 

1 

1 

                                                                                                            TOTAL SANTARÉM                3 

Setúbal Santiago do Cacém 

Setúbal 

Setúbal 

Setúbal 

 

Vanicelos 

 

 

1 

1 

1 

1 
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Setúbal 

Seixal 

Seixal 

Almada 

Setúbal 

Setúbal 

Almada 

Santiago do Cacém 

Almada 

Quinta do Conde 

Santa Marta do Pinhal 

Foros da Amora 

Caparica 

Barreiro 

Barreiro 

Charneca da Caparica 

 

 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                            TOTAL SETÚBAL                    15 

Viana do Castelo                                                                           Carreço                                      1  

                                              Viana do Castelo                           Cabedelo                                  1 

                                              Viana do Castelo                           Arco de Valdevez                    1 

                                                                                                           TOTAL VIANA CASTELO         3 

Vila Real Alijó 

Vila Real 

Pinhão 

Chaves 

1 

1 

                                                                                                            TOTAL VILA REAL                   2 

Viseu Viseu 

Moimenta da Beira 

Carregal do Sal 

 

Santa Cruz 

Lamego 

Sarzedo 

Vila Meã 

São João de Tarouca 

Armamar 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                                                                            TOTAL VISEU                           5 

Região Autónoma             Concelho                            Localidade 

Açores Ilha do Pico 

São Miguel 

Ribeira Grande 

São Miguel 

Povoação São Caetano 

Ponta Delgada 

 

Ponta Delgada 

 1 

 1 

 1 

 1 

                                                                                                          TOTAL AÇORES                          4 

Madeira Funchal  1 

                                                                                                          TOTAL MADEIRA                        1 

                                                       

TOTAL DE CRIMES DE HOMICÍDIO PORTUGAL                                                                       122  
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Zona geográfica do crime Portugueses Mortos no estrangeiro – quadro detalhado 

    

País Estado/Província Cidade Nº de crimes de homicídio 

Angola Luanda 

Bengo 

Luanda 

Luanda 

Ambriz 

Viana 

1 

1 

1 

                                                  TOTAL DE VÍTIMAS EM ANGOLA                             3 

Brasil São Paulo 

Bahia 

Rio de Janeiro 

Fortaleza 

Rio de Janeiro 

 

 

São Estevão 

Jacarepaguá 

 

 

Aparecida de Goiânia 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

                                                TOTAL DE VÍTIMAS NO BRASIL                                  7 

África do Sul Joanesburgo  1 

                                                TOTAL DE VÍTIMAS NA ÁFRICA DO SUL                  1 

E.U.A. Connecticut 

Nova Jérsia 

Bridgeport 

Newark 

Warwick 

1 

1 

1 

                                              TOTAL DE VÍTIMAS NOS E.U.A.                                   3 

França Lorena 

 

Epinal 

Bairro de Moulins 

1 

1 

                                             TOTAL DE VÍTIMAS EM FRANÇA                                  2           

Tunísia  Sousse 1 

                                        TOTAL DE VÍTIMAS NA TUNISIA                                        1 

Moçambique Niassa Cuamba 2 

                                       TOTAL DE VÍTIMAS EM MOÇAMBIQUE                            2 

Espanha  

Palma de Maiorca 

Oviedo 

 

Virgo 

1 

1 

1 

                                      TOTAL DE VÍTIMAS EM ESPANHA                                       3 

Suíça  Friburgo 

Lousanne 

Chiasso 

1 

1 

1 

                                      TOTAL DE VÍTIMAS NA SUÍÇA                                              3 
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Venezuela Arágua 

Caracas 

Caracas 

Caracas 

Brisas del Lago 

Caracas 

Caracas 

San Bernardino 

Maturin 

Maracay 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                                    TOTAL DE VÍTIMAS NA VENEZUELA                                    6 

Itália       Milão  1 

                                     TOTAL DE VÍTIMAS NO ITÁLIA                                              1 

 

           TOTAL DE VÍTIMAS NO ESTRANGEIRO                  

 

32 
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Listagem de crimes fontes OCS – Crimes de Homicídio Consumado Ocorridos em Portugal 

 

 
Fonte da 
Notícia 

Data da 
Noticia História/Resumo 

Imprensa 
outras 
referencias 

1 Correio da 
manhã 2015/01/01 

"Polícia Judiciária investiga morte de homem no Fundão". 
Homem com cerca de 50 anos foi encontrado morto em casa 
pelo irmão. O homem vivia sozinho. 

 

2 

Notícias ao 
minuto 2015/01/02 

Homem mata responsável de uma residencial com uma 
facada. O não pagamento da mensalidade e um televisor 
esteve na origem da discussão que começou com a mulher 
do responsável do estabelecimento. Este ao tentar apaziguar 
a discussão entre o amigo e a mulher foi esfaqueado 
fatalmente no peito. A mulher também foi agredida. O 
homicida tem problemas com drogas. 

 

3 

Correio da 
manhã 2015/01/02 

" Homem morto à paulada". Homem morreu no hospital de 
Faro vítima de agressão violenta. Horas antes foi agredido 
com um pau por um antigo amigo, que atualmente mantinha 
relações divergentes e agressivas. Foi o próprio agressor que 
chamou o INEM para transportar o antigo amigo para o 
hospital. 

 

4 
Correio da 
manhã 2015/01/03 

"Mata vizinho ´barulhento´ a tiro". Homem matou com tiros 
de caçadeira o seu vizinho do andar de baixo. Este quando 
regressava a casa, foi baleado mortalmente pelo vizinho. 
Segundo relato, o motivo terá sido o barulho que estaria a 
fazer perto do prédio.  

 

5 
Correio da 
manhã 2014/01/04 

"Recluso assassinado na cadeia do Linhó". Um recluso do EP 
Linhó foi esfaqueado por outro recluso. O esfaqueamento 
mortal ocorreu após uma discussão violenta entre os dois 
reclusos, durante o período de recreio. 

 

6 
Correio da 
manhã 2015/01/05 

"Menina morre após queda de 10º Andar" Momentos antes da 
ocorrência terá existido uma discussão familiar no interior da 
habitação. As tentativas para a manter viva acabaram por 
não resultar. 

 

7 
Correio da 
manhã 2015/01/08 

"Agricultor morto com dois tiros" Foi encontrado na ilha do 
pico, nos açores, tendo sido assassinado com dois tiros de 
caçadeira. Não foram encontrados nem os atiradores nem a 
arma. Foi assassinado junto ao seu carro. 

 

8 Jornal de 
notícias 2015/01/11 

automobilista colocou-se em fuga após ter atropelado um 
ciclista, na segunda-feira dia 5. No entanto, a GNR conseguiu 
identificar o condutor, que foi constituído arguido. 

 

9 
Notícias ao 
minuto 2015/01/11 

Atropelamento e fuga. A GNR conseguiu identificar o 
condutor do veículo ligeiro que provocou um acidente de 
viação na EN101, que provocou um morto. O condutor foi 
detido e constituído arguido. 

 

10 

Correio da 
manhã 2013/01/13 

Taxista morto à facada. Hoje de manhã (terça-feira), quando 
o homem taxista se dirigia ao café para tomar o pequeno-
almoço, depois de sair do trabalho, foi abordado por 2 
indivíduos que o queriam assaltar (segundo relato). 
Momentos depois foi morto. Um dos presumíveis assaltantes 
desferiu-lhe uma facada no coração. Os agressores são 
foram detidos pela PSP. 

 11 
Correio da 

2015/01/14 "Médico engana-se e mata em clinica" Luís Oliveira recebeu 
oito transfusões de sangue errado depois de uma operação 
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manhã ao joelho. Ministério Público acusa clínico e técnica de 
análises.  

12 

Sic notícias 2015/01/17 

Um homem foi encontrado morto num terreno baldio, em 
Loures. O corpo, que foi encontrado por um menor, estava 
amarrado e com sinais de ter sido baleado. A PJ está a 
investigar. 

 

13 

Sic notícias 2015/01/17 

Um homem foi encontrado morto, com sinais de ter sido 
esfaqueado. O corpo foi encontrado por um vizinho, que 
alertou as autoridades. Segundo relato, o esfaqueamento foi 
o resultado de uma discussão por causa de um terreno. A PJ 
está a investigar. 

 

14 

Correio da 
manhã 2015/01/21 

"Padre morto em casa paroquial" José Miguel Pereira, de 40 
Anos, padre em Esposende foi encontrado morto na cozinha 
da residência paroquial, com uma faca espetada no pescoço. 
Membros do grupo coral estranharam a sua ausência 
durante o dia, deslocando-se a casa dele e encontrando-o 
morto. 

 

15 Correio da 
manhã 2015/01/22 

Mulher assassinada em Setúbal. Na última madrugada uma 
mulher foi morta pelo marido na residência onde moravam. 
O agressor foi detido pelas autoridades.  JN, 22/1/2014 

16 
Correio da 
manhã 2014/01/21 

Mulher encontrada morta no IC2. Na madrugada de quarta-
feira foi encontrada pelos bombeiros, no Km 254 do IC2, uma 
mulher morta. Pelos sinais que evidenciava, "(...) tudo indica 
que terá sido atropelamento e fuga. A GNR está a investigar. 

 

17 

Correio da 
manhã 2015/01/22 

"Idosa com Alzheimer morre estrangulada". Na passada 
segunda feira, um casal foi encontrado morto em sua casa. 
Como o único vestígio de violência encontrada foi o homem 
baleado, avançou-se com uma notícia inicial de morte 
natural (da mulher) e suicídio (do homem). No entanto, e 
após se saber o resultado da autópsia, é hoje revelado que a 
mulher foi vítima de estrangulamento. O homem, seu 
marido, depois suicidou-se. 

 

18 
Jornal de 
notícias 

 

"Homem mata mulher a tiro e suicida-se". Numa estrada de 
Lamego, um homem disparou mortalmente contra a sua 
mulher e suicidou-se depois, com a mesma arma. O crime 
ocorreu pelas 14h de sábado. O casal estava em processo de 
divórcio. 

Notícias ao 
minuto. 
26/1/2014 

19 
Diário de 
notícias 2015/01/23 

"PJ investiga morte no hospital de setúbal devido a "troca" 
de soro por oxigénio" A vitima estaria a recuperar de uma 
cirurgia, tendo morrido por lhe ter sido dado oxigénio 
através do sistema de soro.  

 

20 
Jornal de 
notícias 2015/01/29 

"Matou mulher à facada enquanto esta dormia". Um homem 
matou a sua mulher enquanto esta dormia na sua cama, hoje 
de madrugada. Segundo relato, o assassinato terá ocorrido 
pelas 3h da madrugada desta quinta-feira. Depois do ato, o 
homem foi até à arrecadação e enforcou-se. 

 

21 
Correio da 
manhã 2015/01/29 

"Porto - Aceita sexo para matar o marido" Maria cândida 
morgado de 51 anos matou o seu marido elísio ribeiro a tiro 
no apartamento de um familiar após a relação sexual. O 
marido ainda estava "dormente" após o sexo, não 
conseguindo defender-se. 

 

22 
Correio da 
manhã 2015/02/02 

"Mata sogra com fogo". Uma mulher de 71 anos morreu no 
interior da sua casa, vítima de fogo posto. A senhora, que 
tinha pouca mobilidade, não consegui escapar ao fogo em 
sua casa, que foi posto pela sua nora. Segundo relato, o mau 
relacionamento entre as duas terá estado na origem do 
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crime. A agressora já foi detida pela pelas autoridades. 

23 

Correio da 
manhã 2015/02/07 

"Homem mata pai à pancada". Um homem após discussão 
violenta com o seu pai na rua e depois em casa agride-o 
violentamente. O INEM foi chamado ao local pelo próprio 
filho, ainda foram tentadas manobras de reanimação, mais o 
pai acabou por sucumbir. Segundo relato, era habitual as 
discussões entre pai e filho, que se agravaram depois da 
morte recente da mãe. 

 

24 
Notícias ao 
minuto 2015/02/08 

Atropelamento e fuga. Uma criança foi vítima de 
atropelamento de veículo cujo condutor pôs-se em fuga. 
Após o acidente, os familiares da criança transportaram-na 
ao hospital, mas a criança não resistiu e foi declarado o 
óbito. O condutor ainda não foi identificado. 

cm, 9/2/2015. O 
condutor que 
atropelou a 
criança já foi 
identificado 

25 Correio da 
Manhã 2015/02/10 

"Morte de idosa investigada" Mulher de 79 anos encontrada 
morta em sua casa no bairro da boa vista, em lisboa. A porta 
estava arrombada e a idosa despida da cintura para baixo. 

 

26 

Jornal de 
notícias 2015/02/20 

Na madrugada de sexta-feira, um homem morreu com um 
tiro no peito. O agressor terá disparado vários tiros e um foi 
mortal. O crime ocorreu numa zona de bares em Braga, junta 
à Universidade do Minho. Agressor e vítima tinham estado 
juntos antes do incidente num café da zona, e segundo 
relato, não terá havido discussão. O agressor, depois dos 
disparos, fugiu mas foi apanhado pela PJ e já foi ouvido em 
tribunal. Segundo declarações do agressor, que era amigo da 
vítima, estava convicto de que a vítima teria assaltado a 
habitação de uma familiar seu. 

JN, 23/2/2015; 
CM 12/10/2015 

27 

Jornal de 
notícias 2015/02/20 

"cadáver encontrado dentro de contentor do lixo em 
Moimenta". Uma mulher, que estava desaparecida desde 
quinta-feira e que sofria de Alzheimer, foi encontra morta 
dentro de um caixote do lixo. O corpo foi encontrado na 
manhã de sábado com um saco preto na cabeça e os pulsos 
atados. 

 

28 

SOL online 2015/02/25 

Um homem morreu na passada quinta-feira, na estação de 
comboios de Setúbal, vítima de uma pancada na cabeça. Uns 
minutos antes de entrar em coma, o homem enviou um sms 
à namorada a implicar agentes da PSP da Intervenção rápida 
no sucedido. Após ter caído inanimado uns metros mais à 
frente entrou em coma e assim permaneceu, após a chegada 
do INEM que o transportou para o hospital, e assim 
permaneceu até este domingo, dia em que foi declarado o 
seu óbito. A causa da sua morte foi uma agressão, 
comparada a uma bastonada, na zona da cabeça. Sabe-se 
que a zona onde houve a intervenção da PSP é uma zona 
problemática, mas até agora não existem mais dados. A PJ e 
o Comando da PSP estão a investigar  

 
29 

Correio da 
manhã 2015/02/27 

"Espancada e morta a caminho do trabalho" A mulher foi 
espancada e morta a caminho do trabalho.  

 

30 

Correio da 
manhã 2015/03/02 

"Idoso mata a mulher e suicida-se". Um homem matou a sua 
mulher a tiro de caçadeira e depois suicidou-se. O crime 
acorreu dentro da habitação comum enquanto a mulher 
dormia. Depois, com a mesma arma matou-se. O alerta foi 
dado pelo filho, que soubera o que iria acontecer, pois o pai 
telefonou-lhe a revelar-lhe o que ia fazer logo depois de 
desligar a chamada. 

 
31 

Jornal de 
notícias 2015/03/02 

"Mulher assassinada com 30 facadas". Uma mulher que se 
prostituía perto do estádio Municipal da Marinha Grande, foi 
morta à facada por um homem. Segundo a notícia, o 
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desentendimento terá relacionado com a prostituição. 

32 

Jornal de 
notícias 2015/03/03 

"Mulher encontrada morta em casa no Seixal". A mulher foi 
encontrada na terça-feira de madrugada morta sua 
residência, com sinais de violência. O alegado agressor, o seu 
marido segui até à ponte 25 de Abril e suicidou-se. A policia 
marítima já resgatou o teu corpo do Tejo. O casal deixou um 
filho de 3 anos. 

distrito online, 
3/3/2015 

33 
Correio da 
manhã 2015/03/03 

"Homem de 80 Anos mata a mulher" Armando corgas matou 
a sua mulher, ligando em seguida ao seu filho a pedir 
desculpa. Suicidou-se no momento seguinte tendo o filho 
chegado tarde de mais. Segundo o filho os seus pais davam-
se bem, não havendo explicação para o sucedido.  

 

34 Jornal de 
notícias 2015/03/04 

"cadáver encontrado com indícios de ter sido alvejado a tiro". 
A PJ revelou ter encontrado um cadáver em Ponta Delgada, 
com indícios de ter sido baleado. 

 

35 Notícias ao 
minuto 2015/03/08 

Homicídio seguido de suicídio. Um homem com 78 anos 
matou a sua mulher e depois suicidou-se. O alerta foi dado 
pela filha do casal. 

 

36 

Jornal de 
notícias 2015/03/11 

Ontem, no Estabelecimento Prisional de Lisboa, foi 
encontrado um detido morto e o seu companheiro de cela 
com ferimentos graves no pescoço. Pelas 8h da manhã, 
quando as celas abriram, foi dado o alerta. Guardas 
encontraram um prisioneiro prostrado na sua cama já 
cadáver e o seu companheiro a esvair-se de sangue, com um 
corte no pescoço. Ao que tudo indica, tratou-se de um 
homicídio seguido de tentativa de suicídio. O alegado 
agressor está internado com um ferimento grave no 
pescoço. 

 

37 

Jornal de 
notícias 2015/03/11 

Matou a sogra e feriu a mulher. Um homem matou a sua 
sogra com um tiro de caçadeira e feriu a sua mulher, com 
quem está em processo de divórcio. Segundo relato, a sogra 
para defender a filha colocou-se entre ela e o ex-genro e foi 
alvo de um disparo mortal de caçadeira. O homem depois de 
ferir a mulher também, colocou-se em fuga, mas acabou por 
entregar-se às autoridades. 

 

38 

Correio da 
manhã 2015/03/12 

"Morto por amigo à facada". Horas depois de terem estado 
juntos numa festa de aniversário, à porta de casa do 
agressor, a vítima é encontrada já cadáver. Foi a mãe e a avó 
do agressor que encontraram o corpo e deram o alerta às 
autoridades. Segundo relato da mãe e conhecidos, os dois 
eram bastante amigos, mas nos "últimos tempos" andavam 
desavindos. A vítima foi encontrada com dois golpes, no 
coração e na cabeça. Os dois amigos já eram conhecidos das 
autoridades e têm um historial de consumo de drogas. 

 

39 
Correio da 
manhã 2015/03/15 

"Faz manobra ilegal e mata motard". O condutor de um 
veículo automóvel, ao realizar uma inversão de marcha na 
Estrada Nacional 2, que é manobra ilegal neste local. motivo 
um choque com um motard. O acidente provocou a morte 
do motard. O condutor colocou em fuga. 

 

40 

Notícias ao 
minuto 2015/03/16 

PJ deteve um homem por suspeita da morte de uma mulher. 
No dia 25 de Fevereiro de 2015, foi encontrado o corpo de 
uma mulher com várias lesões e indícios de crime, numa 
estação de comboios da Fertagus, na margem sul. Terão sido 
as câmaras de videovigilância da estação que o associaram à 
morte da mulher. O suspeito tinha uma relação extra 
conjugal com a vítima e nessa noite tinha combinado um 
encontro nesse local. Tiveram uma discussão e o agressor 
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agrediu a vítima com um cabo até à morte. 

41 

Correio da 
manhã 2015/03/20 

"Assassina jovem à facada e foge". Na madrugada de quinta-
feira, num bairro da Amadora, um jovem foi morto com uma 
facada no peito. Segundo relato, o jovem terá se envolvido 
numa discussão e a 200 metros de sua casa acabou por 
sucumbir. O homicida ainda está a ser procurado pela PJ e 
pela PSP: 

 

42 

Correio da 
manhã 2015/03/22 

"sangue na serra leva a homicídio de pastor". A PJ que está a 
investigar o desaparecimento de um pastor no concelho de 
Góis, desde 6 de Fevereiro, revelou que o sangue que 
estavam a analisar é de facto do pastor procurado. O local 
onde foi encontrado vestígios de sangue, o mesmo que 
testemunhas afirmam terem ouvidos tiros, é indicador da 
prática de crime de homicídio. Na altura do seu 
desaparecimento foram realizadas buscas, mas não 
encontraram nada. A notícia não revela os próximos passos 
da investigação, mas até agora não foi detido nenhum 
suspeito. 

 

43 

Jornal de 
notícias 2015/03/23 

"Mulher de 73 anos foi encontrada morta em sua casa". O 
corpo da mulher foi encontrado na manhã de segunda-feira 
pelo filho. Após ter telefonado duas vezes para a casa da 
mãe, o filho estranhou a falta de resposta e deslocou-se até 
à casa da mãe, encontrando-a já morta, no chão da sua 
habitação. Segundo relato, existe suspeitas de assalto 
seguido de homicídio. 

 

44 

Jornal de 
notícias 2015/03/24 

Um homem morreu 5 dias após ter sido espancado por um 
segurança. O alegado agressor foi ontem detido pelas 
autoridades. O acontecimento aconteceu no dia 15 de Março 
2015, quando um segurança, já fora de estabelecimento de 
diversão noturna, deu um empurrão a um cliente, que antes 
se tinha envolvido numa discussão dentro do bar. O cliente, 
depois do empurrão, caiu inanimado e foi transportado para 
o hospital, vítima de traumatismo craniano. Morreu 5 dias 
depois de ter sido hospitalizado. 

 

45 
Correio da 
manhã 2015/04/08 

Um homem de 88 anos matou a tiro um vizinho, de 42, que 
estava a reparar um trator no seu barracão, ontem à noite, 
em Paço dos Negros, Almeirim. Depois, o homicida apontou 
a caçadeira à cabeça, suicidando-se. 
 

 

46 
Jornal de 
notícias 2015/04/07 

Ao fim de mais de seis horas, a GNR entrou na casa onde se 
barricou um homem que matou um primo, na localidade de 
Matas, no concelho da Lourinhã. O suspeito suicidou-se com 
dois tiros assim que as autoridades entraram. 

 

47 

Jornal de 
notícias 2015/04/07 

Um bebé morreu, na tarde desta quarta-feira, vítima de 
esfaqueamento, em Linda-a-Velha, Oeiras. O suspeito é o 
próprio pai, que confessou o crime. O crime ocorreu cerca 
das 16.40 horas. O INEM e os bombeiros foram chamados ao 
local, encontraram o bebé de seis meses em paragem 
cardiorrespiratória, com a faca utilizada no crime ainda 
cravada no peito do menino. A mesma fonte adiantou que o 
suspeito é o pai, que, antes de cometer o crime, terá ligado à 
mãe do bebé a dizer que iria matar o filho. Depois pôs-se 
depois em fuga, a pé, mas seria capturado pouco depois pela 
polícia, após o alerta dado pela mãe. 

 

48 
Correio da 
manhã 2015/04/12 

Criança de 3 anos morre no Hospital de Stª Maria, onde 
estava internada desde sexta-feira, vítima de violência 
extrema por parte do padrasto. Foi o padrasto que na sexta-
feira alertou o 112, para o que disse na altura: Que a criança 
teria caído na banheira. No entanto, o diagnóstico médico 
não "encaixava" naquilo que o padrasto afirmava ter 

 



                       

53 
	

acontecido. Segundo o relatório médico, a criança deu 
entrada no hospital com traumatismo carniano e torácico, e 
com água nos pulmões. Existiam graves traumatismos que 
não eram justificados com a versão do padrasto sobre o que 
acontecera. O padrasto foi detido pelo PJ, por fortes 
suspeitas da morte da enteada. 

49 

Correio da 
manhã 2015/04/15 

Homem mata mulher e fere outra. Pelas 7h da manhã de 
ontem, um homem baleou duas mulheres no interior de uma 
pastelaria, local onde trabalhavam. Depois o agressor 
colocou-se em fuga. Uma mulher morreu e a outra está 
hospitalizada. O crime tem razões passionais. Embora o 
agressor tenha fugido do local do crime, entregou-se mais 
tarde às autoridades. CM 10/10/2015 

50 
Jornal de 
notícias 2015/04/17 

Homem mata a sua mulher na via pública e suicida-se. Um 
homem matou a sua mulher que era sofria de uma doença 
grave em fase terminal. O homicídio seguido de suicídio 
ocorreu em via pública. O homem ainda foi transportado 
paro hospital, mas não sobreviveu. 

 

51 
Correio da 
manhã 2015/04/23 

"Homem morto a tiro em Barcelos". Um homem foi baleado 
na cabeça a tiro de caçadeira, enquanto estava no carro. O 
alegado homicida, que já se entregou às autoridades, era 
amigo da vítima.  

 

52 

Jornal de 
notícias 2015/04/24 

"Homem encontrado morto dentro de um carro". Na quinta-
feira à noite, em Viana do Castelo, numa zona erma e de 
terra batida, foram encontrados 2 carros atolados na areia. 
Os carros distanciavam alguns metros entre si. Num deles, 
foi encontrado um homem morto a tiro (foram detetados 4 
tiros de caçadeira do corpo). A denúncia foi feita por um 
individuo, que se apresentou nessa noite no posto da GNR 
como vítima. No entanto, as investigações realizadas 
indicam-no como suspeito de homicídio consumado. Está 
em prisão domiciliária. 

 

53 

CM tv 2015/04/24 

"Falso técnico de telecomunicações mata homem". Um 
individuo que se apresentou com técnico de 
telecomunicações à porta de um morador de um prédio em 
Lisboa. A filha da vítima que está grávida, também foi 
agredida e testemunhou a morte do pai. Está a ajudar a PJ 
na descrição do homicida. 

 

54 

Jornal de 
notícias 2015/04/28 

"Matou homem com tiros de caçadeira e pôs-se em fuga". 
Na segunda-feira um homem disparou três tiros de 
caçadeira em direção a um homem mais velho. A mulher da 
vítima ainda tentou impedir os disparos, mas não conseguiu 
ter mais força do que o homicida, que continuou a disparar. 
O homem mais velho morreu no local, onde estava a lavrar a 
terra com a mulher. O homicida, conhecido como "Pedro 
Maluco", colocou-se em fuga, mas acabou por ser apanhado 
perto do local do crime. 

 

55/56/57/58 
Jornal de 
notícias 2015/04/28 

Entrou no café e matou 4 familiares: Os ex-sogros, a ex-
companheira e o enteado. Este quádruplo homicídio 
aconteceu hoje de manhã pelas 9h, num café propriedade 
dos ex-sogros. Segundo as escassas notícias parece que o 
homicida já foi apanhado em Valença.  

Visão online 
(28/4/2015); CM 
portugal online 
(28/4/2015); CM 
15/10/2015 

59 

Sul informação 
online 2015/04/22 

Homem assassinado a tiro de caçadeira. O "maior 
empregador" de Alcoutim, segundo o Presidente da Câmara 
da cidade, foi morto pelo empregado. O alegado homicida 
era funcionário e amigo do empresário há vários anos. O 
crime aconteceu no dia 22 de abril de manhã. Enquanto o 
empresário se deslocava de trator numa das suas coutadas 
de caça, foi atingido na cabeça por um tiro de caçadeira. 
Teve morte imediata. O homicida antes de ser detido, ainda 
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foi a casa dele e telefonou à mulher do falecido a informá-la 
sobre o sucedido. 

60 
Jornal de 
notícias 2015/05/07 

Morto a tiro pelo irmão. Na noite de quarta-feira (dia 6), um 
homem disparou um tiro sobre o seu irmão. A vítima foi 
atingida no abdómen e morreu no local. Os 2 irmãos viviam 
na mesma casa. 

 

61 

Correio da 
manhã 2015/05/14 

"Menor de 14 anos raptado e morto". O jovem, que 
desapareceu e que era procurado desde de domingo, foi 
encontrado morto pela PJ numa arrecadação de um prédio 
na mesma localidade em que habitava. Existem indícios de o 
jovem ter sucumbido pelo uso excessivo de força física. Na 
origem do homicídio, segundo relato, estão conflitos dentro 
do grupo de pares. Já foi feita uma detenção de um jovem 
por suspeitas de estar envolvido no assassinato. Segundo 
relato, nas próximas horas estão previstas novas detenções. 

 

62 

Correio da 
manhã 2015/05/14 

Suspeita de crime na morte de mulher de 82 anos. A PJ está 
a investigar esta morte, pois foi encontrada uma arma 
branca perto do corpo da falecida. O corpo foi encontrado na 
residência da vítima no dia 14 de manhã. A GNR quando 
chegou ao local detetou sinais que despoletou dúvidas em 
relação à causa da morte. Por isso foi chamada a PJ da 
Guarda ao local. 

 

63 

Jornal de 
notícias 2015/05/15 

"Mata mulher com faca no peito". O crime aconteceu na 
noite de dia 15. O alegado homicida foi quem chamou o 
INEM. A equipa do INEM e a GNR, quando chegaram ao local 
depararam-se com uma mulher morta com um faca 
espetada no peito. O principal suspeito é o marido. O casal já 
estava referenciado por episódios de VD. Contexto familiar 
complicado. 

 

64 

Jornal de 
notícias 2015/05/19 

"Matou dono de pastelaria a tiro e fugiu". Pelas 20h45 de 
ontem, um homem armado entrou numa pastelaria em 
Lisboa e disparou 5 tiros. Um sócio do estabelecimento foi 
atingido. Aindo recebeu assistência por parte da equipa do 
INEM, mas não resistiu e morreu. O homicida continua a 
monte. Segundo algumas fontes, o motivo do crime terá sido 
um ajuste de contas.  

SIC Notícias, 
19/5/2015 

65 

Correio da 
manhã 

20105/05/2
5 

"Assassinado no pátio de casa". Um homem quando 
regressava a casa, no sábado à noite, foi morto pelo vizinho. 
O alegado homicida mora no 1º andar da moradia e 
partilhava o pátio com a vítima, que morava no R/Ch. Estes 
vizinhos mantinham divergências antigas, mas as suas 
relações agravaram-se nos últimos dias. O agressor deferiu 
na vítima 3 golpes na zona do abdómen. A vítima não 
aguentou e morreu no local. O agressor que foi detido e vai 
estar presente no Tribunal de Gaia alega que a agressão com 
arma branca, foi em legítima defesa. 

 

66 

Notícias ao 
minuto 2015/05/25 

Jovem que foi encontrado na 2ª circular, depois de ter caído 
de uma táxi, morreu no hospital de Stª Maria. Os contornos 
deste caso ainda não se sabem, mas segundo relato, um 
jovem terá "caído" de um táxi na 2º circular. A namorada que 
estava com ele, só saiu do táxi 1Km depois, para o procurar. 
Deu com ele junto às bombas de gasolina no estádio da luz. 
Ainda não se sabe quem é o taxista, mas já existem dados 
que vão permitir identificá-lo. 

 

67 
Correio da 
manhã 2015/05/26 

"Morto em discussão por causa de porcos" Uma discussão 
entre dois vizinhos sobre porcos e terrenos agrícolas levou a 
um dos vizinhos a matar António Domingos de 38 anos. 
Havia relatos de o homicida ser problemático.  
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68 
Jornal de 
notícias 2015/05/27 

"Jovem de 19 anos morto a tiro na Caparica". O senhorio da 
habitação onde morava o jovem. subiu ao andar e disparou 
um tiro de caçadeira. O jovem ainda recebeu manobras de 
reanimação, mas não resistiu e morreu no local. 

 

69 
Correio da 
manhã  2015/05/29 

"Foi de Matosinhos a Faro para matar ex-mulher que 
perseguiu dois anos" Ao saber que Ângela queria o divorcio o 
ex-companheiro perseguiu-a durante 2 anos e foi de 
Matosinhos ao Algarve matá-la com 6 tiros de caçadeira. 

 

70 

Correio da 
manhã 2015/06/03 

"Encontrados sem vida numa residência em Algés". Ontem à 
tarde foram encontrados sem vida uma mulher e um 
homem. Quando os bombeiros conseguiram arrombar a 
porta da residência, depararam-se com um casal morto, com 
indícios de ter sido utilizada arma de fogo. Existe a suspeita 
de homicídio seguido de suicídio, mas a PJ está a realizar as 
perícias. 

 

71 

Correio da 
manhã 2015/06/07 

Assassinado homem à facada. Depois de um discussão, 
alegadamente por causa de uma dívida, um homem e o seu 
irmão, que veio a seu socorro, foram esfaqueados por um 
conhecido. Na noite de sexta-feira dois homem discutiram 
por causa de uma dívida de 5 euros. A discussão tomou uma 
proporção que levou aquele que pedia o dinheiro a 
esfaquear o outro. Ainda foi levado para o hospital, mas 
acabou por morrer.  

 

72 

Jornal de 
notícias 2015/06/11 

Foram encontrados dois mortos numa rua em Algés. 
Segundo relato, tudo indica para homicídio seguido de 
suicídio. Os 2 homens encontrados mortos eram amigos 
desde longa data. Tinham sido paraquedistas no tempo de 
tropa. Os moradores daquela rua de Algés ouviram 4 tiros. 
Alegadamente o homem mais novo, ex-paraquedista e ex-
bombeiro, no seu passeio matinal foi alvejado com 2 tiros 
(um na cabeça e outro nas costas) pelo seu amigo que era 
velho, tendo este suicidado com outros 2 tiros. 

 

73 

Correio da 
manhã 2015/06/17 

"Mata irmão a tiro". Depois de uma discussão, um homem 
matou a tiro de caçadeira o seu irmão mais velho. O crime 
ocorreu numa propriedade em que os 2 irmãos viviam em 
Odemira. O homicida, depois de ter cometido o crime, 
abandonou a arma e colocou em fuga, mas mais tarde foi 
intercetado e detido ela GNR. 

 

74 
Correio da 
manhã 2015/06/23 

"Sargento amarra mulher e atira-se ao rio". A polícia marítima 
encontrou no rio Tejo um casal morto dentro de um veículo 
automóvel. O carro foi encontrado junto da zona portuária 
de St. Apolónia. O casal morto terá morrido por afogamento, 
mas existem suspeitas de homicídio seguido de suicídio 

SIC Notícias 
(23/6/2015); cm 
(23/6/2015) 

75 

Correio da 
manhã 2015/06/28 

"Encontrado morto com sinais de violência". Um homem foi 
encontrado morto pelos bombeiros na sua casa, no curral, 
coberto de fardos e alguns tapetes. O alerta foi dado pela 
filha a seguir ao telefonema do pai. Por não perceber a 
mensagem e achar suspeito o telefonema, a filha da vítima 
chamou as autoridades. Segundo relato, a população vizinha 
não encontra justificação para o assassinato, pois 
consideravam-no pacato e sociável, com fraca mobilidade e 
com poucos recursos financeiros. JN (29/6/2015) 

76 Correio da 
manhã 2015/07/17 

"Grávida mata pai para roubar ouro" Vanessa Cardoso abriu 
porta de casa a fingir ser atacada por desconhecido. Em 
seguida matou o seu pai, encenando todo o assalto. 

 

77/78 Jornal de 
notícias 2015/07/23 

"Homem que matou amante e filho encontrado morto na 
cadeia" Mãe e filho foram mortos ao chegar a casa, tendo 
esta já ter sido ameaçada várias vezes de morte. As 
autoridades foram chamadas pelos vizinhos que acabaram 

JN (25/07/2015) 
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por deter o homicida por volta das 4 da manhã no seu carro. 
Pelo que foi apurado pelos vizinhos o homicida ameaçava a 
mulher de morte caso esta o deixasse, discutindo também 
pela tutela do filho.  

79 Correio da 
manhã 2015/07/27 

"Morre como cristo junto a cemitério" A vítima foi atingida 
três vezes por tiros, sendo possível que o homicídio esteja 
relacionado com tráfico de droga. 

 

80 

SOL online 2015/07/29 

"Casal foi encontrado morto em casa" Homem de 50 anos 
mata a tiro a sua ex-mulher da mesma idade dentro da 
própria casa, em Mafra, tendo-se suicidado em seguida. 
Ambos foram encontrados já cadáveres dentro de casa, por 
um familiar que vivia também naquela aldeia e estranhou 
não ver o tio. O alerta foi dado pelas 12h. Na origem do 
crime, estará uma separação do casal que durante 2 anos 
manteve uma relação conjugal. 

 

81 Correio da 
Manhã 2015/08/04 

"Morte no porto - Agressor detido por esfaquear" Um colega 
de trabalho mata José Sousa por este ter desejado beber um 
copo de bagaço na pausa do trabalho.  

 

82 

Jornal de 
notícias 2015/08/07 

"Asfixiou mulher com lençol para vingar separação" Anabela 
Borges foi asfixiada por Augusto Borges com um lençol da 
cama, por Augusto não aceitar o desfecho da relação. O 
próprio agressor contactou a GNR a dizer que tinha morto a 
mulher. Ambos os filhos de 11 e 20 anos estavam no andar de 
cima da casa com um amigo, não se tendo apercebido de 
nada. Vizinhos referem que o casal se foi afastando 
progressivamente desde que Anabela viu a sua perna 
amputada decorrente de um erro médico e mudaram de 
casa.  

 

83 

Correio da 
Manhã 2015/10/10 

"Matou vizinho a tiro e queimou o corpo" No dia 18 de agosto 
António Adões foi morto, tendo sido encontrado numa 
Ribeira seca, em Saboia, Odemira, após ter sido baleado e 
queimado com combustível. Os motivos do homicídio não 
são claros, suspeitando-se que o homicida tenha sentido o 
seu espaço invadido. O homicida vivia há três décadas num 
monte sem eletricidade, tendo água de um poço. 

 

84/85 

Publico 2015/08/20 

"Casal assassinado em Aveiro" Um casal foi esfaqueado 
mortalmente na manhã de dia 20 de Agosto no apartamento 
onde residiam. O alerta foi dado por uns vizinhos do casal às 
7.30 horas, os quais ouviram barulho e viram poças de 
sangue no exterior da habitação.  

Expresso 
(20/08/2015); 
TVI24 
(20/08/2015); 
Noticias ao 
Minuto 
(20/08/2015); 
Publico 
(20/08/2015) 

86 Correio da 
manhã 2015/08/17 

"Facada pelas costas tira vida a barbeiro" Bruno Sousa, 
conhecido como "Xanana" foi esfaqueado acabando por 
morrer, tendo sido provavelmente um ajuste de contas. 

 

87 Correio da 
manhã 2015/08/22 

"Jovem mata prostituta de luxo" Após encontro sexual, uma 
prostituta de 47 anos foi assassinada à facada por um jovem 
de 18 anos.  

Correio da 
Manhã 
(23.08.2015);  

88/89/90 
Sol online 2015/08/29 

"Três pessoas mortas a tiro na Quinta do Conde" Após um 
conflito sobre cães um homem de 77 anos matou um agente 
da GNR e um agente da PSP e o seu filho. 

Correio da 
Manhã 
(31/08/2015) 

91 Correio da 
manhã  2015/08/31 

"Ex-jogador da União de Leiria morto a tiro" Raul João de 
Oliveira, de 47 anos morreu este domingo após ser atingido 
por 5 tiros no Café Mineira em Leiria. Raul João era porteiro 
de bares, e ao aproximar-se de um carro foi imediatamente 
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atingido. 

92 
Correio da 
manhã  2015/09/05 

"Morto a tiro à porta de café no barreiro" Álvaro Loureiro de 
78 anos que explorava o bar dos pescadores há 20 anos, foi 
assassinado após ouvir o som de um disparo e o arranque a 
alta velocidade de um carro que lhe chamaram a atenção. 
Foi executado com um tiro na cabeça. 

 

93 

Sol online 2015/09/09 

"Homem morto a tiro em mafra" Um homem foi baleado na 
cabeça a tiro de caçadeira, enquanto estava no carro. O 
alegado homicida, que já se entregou às autoridades, era 
amigo da vítima. em mafra" 

 

94 

Correio da 
manhã 2015/09/11 

"Almada - Mecânico mata idosa a testar travões e foge 
“Margarida Carinhas e Teresa Cancilhinha, regressavam da 
horta ao final da tarde em Almada. Foram atropeladas por 
um mecânico de 27 anos que depois de as colher fugiu do 
local. Este mecânico tinha a carta de condução apreendida 
pela GNR. 

 

95 

Publico 2015/09/18 

"Mulher esfaqueada por ex-companheiro no Bombarral" A 
mulher foi esfaqueada à saída do seu trabalho, havendo já 
indícios de violência doméstica anteriormente no casal. 
Estavam separados desde Junho do ano passado. Após 
esfaquear a sua ex-mulher, o homicida colocou-a na 
bagageira do carro e foi entregar-se na policia.  

DN 18/09/2015; 
TVI 24 
18/09/2015; 
Jornal i 
18/09/2015; CM 
18/09/2015 

96 
Jornal de 
notícias 2015/09/20 

"Pacto de Morte em homicídio de Mulher milionária" 
Suspeita-se que Maria Estela Lacombe Larsson foi vitima de 
um homicídio combinado com o próprio marido, que se 
suicidou de seguida. 

 

97 
Correio da 
manhã 2015/09/21 

"Ladrão morre em assalto em Vilamoura" Um ladrão morreu 
em Vilamoura após ser apanhado pelos donos da casa e um 
deles o ter agarrado, tendo-o apertado com força a mais 
quando a policia já se encontrava no local para o algemar.  

 

98 
Correio da 
manhã  2015/09/26 

"Morte suspeita - Cadáver nos Açores" O cadáver de um 
homem foi encontrado esta sexta-feira na costa do concelho 
da Ribeira Grande, nos Açores com um saco preso na 
cabeça. 

 

99 

Correio da 
manhã 2015/09/27 

"Paços de Ferreira - Mata mulher e pega fogo à casa" Uma 
mulher morreu este domingo em Penamaior, Paços de 
Ferreira na sequência de um incendio ateado pelo marido na 
habituação onde moravam. Existia histórico de violência 
doméstica. O homicida perante a recusa da sua mulher de 
relação sexual, derramou ácido sulfúrico na boca da sua 
esposa, tapando em seguida a boca com uma meia e 
incendiando a casa.  

 

100 Correio da 
manhã 2015/10/04 

"Assassinada no elevador em assalto" Após ser surpreendida 
por dois assaltantes a caminho de casa de uma amiga, estes 
mataram a vítima, roubando dinheiro e ouro. 

 

101 

TVI 24 2015/10/04 

"Prisão preventiva para presumível homicida de Carrazeda 
de Ansiães" Tendo saído da prisão há 4 meses o homicida 
matou uma senhora de 85 anos. Esta foi encontrada pelo seu 
irmão caída em sua casa com a cara desfigurada e bastantes 
sinais de violência, estando a sua habitação remexida. Tudo 
indica que terá sido um assalto bastante violento. CM 9/10/2015; 

102 
Correio da 
manhã 2015/10/08 

"Tarouca: população agride e lança homicida de muro" 
Leonilde Almeida foi assassinada à porta de dois cafés pelo 
dono do café vizinho, estando na origem do homicídio a 
madeira que separava os dois estabelecimentos. O seu ex-
marido tentou defendê-la sem sucesso, caindo de uma 

CM 9/10/2015; 
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altura de três metros e ficando gravemente ferido.  

103 
Correio da 
manhã 2015/10/09 

"Paredes: homem amarrado e assassinado" Foi encontrado 
um homem amarrado com duas facadas nas costas e duas 
no peito, em estado de decomposição à beira de uma queda 
de água em Aguiar de Sousa, Paredes. O homem teria entre 
os 40 e 50 anos. CM 11/10/2015 

104 

Correio da 
manhã  2015/10/15 

"Mata mulher a tiro e vai para França" O homicida terá morto 
a sua mulher de há 20 anos a tiro porque queria viver em 
França e esta queria viver em Portugal. A vizinha estranhou 
que Gracinda Caria (vitima) não aparecia e foi a sua casa, 
tendo-se deparado com ela no chão do quarto. Manuel pina 
terá confessado o homicídio apos tentativa de suicídio.  CM 2015/10/16 

105 
Correio da 
manhã  2015/10/18 

"Loures - Cadáver encontrado dentro de mala" Um grupo de 
jovens que praticava BTT encontrou um cadáver dentro de 
uma mala na zona da Lousa, concelho de Loures. A polícia 
averiguou tendo chegado à conclusão que se tratava do 
corpo de um homem.  

 

106 

Correio da 
Manhã  2015/10/31 

"Homem assassinado em Guimarães" Um homem de 39 anos 
morreu na madrugada deste sábado no centro de 
Guimarães, assassinado por um grupo de jovens. O homem 
terá sido agredido na cabeça. Ao que se sabe, a vítima tinha-
se deslocado, cerca das 3h30, até junto dos jovens devido ao 
alegado barulho que estes faziam no Largo da Misericórdia, 
no centro histórico de Guimarães.  

 

107 

Correio da 
Manhã 2015/10/31 

"Casal tortura rival até à morte" A ex-mulher queria retirá-lo 
da sua vida por este ser demasiado presente (já que tinham 
um filho de 3 anos em comum). Deste modo ela, o seu 
namorado e o seu pai planearam o homicídio, espancando-o 
e torturando-o com vários utensílios. Em seguida atiraram o 
corpo num saco de plástico para o rio sousa.  

 

108 
Correio da 
manhã 2015/11/05 

"Chaves - Judiciária procura corpo em quintal" José António 
Pires deu conta do seu cão a escavar no seu quintal, o qual 
encontrou um corpo de uma mulher enterrado. Os 
moradores não passam muito tempo na habitação, tendo 
esta até sido assaltada há pouco tempo.  

 

109 
Correio da 
manhã 2015/11/09 

"Valongo - Morta à pancada dentro de casa" A senhora vivia 
sozinha, tendo-se separado do marido há cerca de um ano. 
Encontrava-se desaparecida há uns dias e a casa não 
apresentava sinais de assalto. Foi encontrada morta dentro 
de casa com sinais de agressão. 

 

110 

Jornal i 2015/11/09 

"Valongo - Encontrado morto em bagageira" O cadáver do 
homem foi encontrado na manhã de domingo na mala de 
um carro em valongo. O cadáver foi identificado como sendo 
um industrial de táxi. 

 

111 
Jornal de 
Notícias 2015/11/11 

"Amarante - Vendeu terras por heroína e foi assassinado" 
Vingança mal planeada de trio de toxicodependentes 
termina com a morte de Jorge Pereira com um tiro no 
pescoço.  

 

112 
Correio da 
manhã 2015/11/18 

"Morto em cilada de rival" Nelson Felicíssimo de 32 anos foi 
executado à saída do café da aldeia tendo sido emborcado 
juntamente com um amigo seu por dois homens. Terá 
havido um conflito de negócios entre vítimas e atiradores.  

 

113 Correio da 
manhã 2015/11/28 

"Politico morto em cilada sexual" Carlos Morgado foi dado 
como desaparecido a 1 de Março. A vítima veio para uma 
pensão do Funchal para se encontrar com uma jovem de 25 
anos. O objetivo da jovem era roubá-lo juntamento com o 
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seu companheiro. Tudo indica que o casal alugou dois 
quartos, tendo o companheiro da jovem ficado num e eles 
noutro. Carlos morgado foi amarrado e obrigado a revelar os 
códigos de multibanco, tendo sido depois espancado e 
estrangulado. O casal levou sacos para esconder o corpo. O 
casal confessou o crime. 

114/115 

Correio da 
manhã 2015/12/04 

"Duplo homicida de Albergaria-a-Velha já foi detido" Dois 
homens de 30 e 35 anos foram assassinados a tiro na 
madrugada de sexta-feira em Albergaria-a-Velha. O atirador 
com cerca de 35 anos é considerado um homem perigoso e 
fugiu do local. Já tem um longo cadastro de agressões, 
violência domestica, roubo e furto. 

 

116 
Correio da 
manhã 2015/12/06 

"Homem assassinado em Lagoa" Um homem com cerca de 
60 anos foi encontrado morto num terreno em Lagoa, no 
Algarve. A vítima era criador de vacas e foi descoberto por 
um popular tombado junto aos animais. Apresentava 
ferimentos na cabeça e uma pedra ao lado do corpo. 

 

117 
Correio da 
manhã  2015/12/08 

"Assassinado à facada na residência" Homem de 54 anos foi 
encontrado morto na sua casa em Teixoso, Covilhã na 
sequência de um crime passional. Ele terá sido atacado à 
facada e com um cutelo e apresentava várias lesões no 
corpo, designadamente no tronco.  

 

118 
Correio da 
manhã 2015/12/18 

"Jovem detido por causar a morte de homem após 
discussão" A PJ deteve um jovem de 19 anos, na Amadora, 
por ofensa à integridade física de um homem de 68 anos que 
acabou por morrer após uma discussão. 

 

119 
Correio da 
manhã  2015/12/20 

"Viola e mata enteado de dois anos" Padrasto viola o seu 
enteado de 2 anos e tendo sido tão violenta a agressão o 
bebe sangrou até morrer. O suspeito tem 27 anos e vivia 
maritalmente com a mãe do menino que tinha com ela mais 
um filho com menos de um ano.  

 

120 Correio da 
manhã 2015/12/26 

"Mata mulher com tiros de caçadeira" Homicida suicidou-se 
depois de matar a mulher no concelho de Armamar na noite 
de Natal.  

 

121 
Correio da 
manhã 2015/12/28 

"Mata mulher e faz explodir o corpo" Um homem assassinou 
a sua mulher com tiros de caçadeira, fazendo explodir o 
corpo com um engenho explosivo de fabrico artesanal e 
suicidou-se com um tiro.  

 

122 
Correio da 
manhã  2015/12/29 

"Homem mata vizinho a tiro" Homem de 40 anos é suspeito 
de ter morto a tiro vizinho de 48 anos na segunda-feira à 
noite na zona de Vila Nova de Santo André do Cacém. 
Ambos tinham disputas do passado. 
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Listagem de crimes fontes OCS – Portugueses Mortos no Estrangeiro  

 

 
Fonte da 
Notícia 

Data da 
Noticia 

História/Resumo Imprensa outras 
referencias 

1 

Correio da 
manhã  

2015/01/02 "Emigrante estrangula a mulher" Emigrante de 56 anos 
estrangulou a mulher de 52 anos. Encontravam-se casados 
há pouco mais de ano e meio, embora estivessem 
separados há cerca de um mês. Ele entrou na loja onde a 
vitima trabalhava e asfixiou-a com o lenço que esta trazia ao 
pescoço, suspeitando-se que foi um ato de ciúmes. 

 

2/3 

Correio da 
manhã 

2015/01/07 "Dois portugueses mortos no brasil" Um dos emigrantes de 
72 anos foi assaltado quando chegava a casa, tendo sido 
baleado. O segundo emigrante foi já encontrado em estado 
de decomposição com sinais de agressão. 

 

4 

Correio da 
manhã 

2015/01/19 "Mulher morta com 53 facadas". Uma emigrante portuguesa 
foi encontrada morta no seu apartamento por uma amiga. A 
amiga, que estranhou não ver a portuguesa "há mais de 10 
dias", foi ao seu apartamento, mas não conseguiu 
aproximar-se do corpo, devido ao cheiro. As autoridades 
foram chamadas e depararam-se com um corpo em 
decomposição e com sinais de ter sido múltiplas vezes 
esfaqueada na cara, nos braços e tronco. Segundo um 
membro da comunidade portuguesa, a mulher não era 
conhecida da comunidade e trabalhava no internet como 
prostituta (sic). A autópsia revelou que a morte terá 
acontecido 15 dias antes do corpo ter sido encontrado.  

 

5 

Fonte Consular 2015/01/20 Mulher raptada desde sábado em Luanda apareceu 
assassinada. A diretora financeira da empresa Subsea7, que 
estava desaparecida desde sábado, apareceu morta dentro 
do carro de serviço, com sinais de crime. Na quinta-feira 
passada, quando regressava de um jantar, foi abordada por 
indivíduos, que tinham a intenção de lhe extorquir dinheiro. 
já foram detidos 2 suspeitos. 

Notícias ao 
Minuto, 
20/1/2015; 
TVI24, 
20/1/2015; CM, 
26/1/2014 

6 

Correio da 
Manhã 

2015/02/25 "Setúbal - Morte sem socorro" Bebida caseira adulterada, 
conhecida por pombe, poderá ter estado na origem da 
morte de dois portugueses em Cuamba. Após estes terem 
ingerido a bebida num bar, Bruno foi encontrado já sem vida 
e Gonçalo morreu uma semana depois.  

 

7 

SIC notícias 2015/03/01 "Português morto no Brasil". Um emigrante há vários anos 
no Brasil, foi morto a tiro por um grupo de assaltantes. 
Segundo relato, um grupo de assassinos estava a ser 
perseguido pela polícia, quando tentou refugiar-se no 
interior da habitação do português. Este ao aperceber-se 
dessa invasão reagiu a tiro. Na troca de tiros que depois 
houve, entre os assaltantes e o português, este veio a 
morrer. 

 

8 

correio da 
manhã 

2015/04/13 Emigrante nos EUA foi morto por assaltantes. Emigrante nos 
EUA, proprietário de uma mercearia, depois de ter sido 
vítima de assalto no seu estabelecimento comercial, foi 
morto a tiro pelos assaltantes. Segundo relato, no sábado o 
comerciante mais a mulher foram assaltados por dois 
encapuçados que pretendiam o dinheiro da caixa. No 
entanto, já depois de o português ter colaborado com os 
assaltantes dando-lhes o dinheiro, não ficaram satisfeitos e 
balearam-no. Ainda foi transportado para o hospital mas 
não resistiu e acabou por sucumbir. 

 9 SIC notícias 2014/04/19 Emigrante português assassinado em Angola. Na 
madrugada de sábado, durante um assalto ao posto de 

JN, 20/4/2015: 
Foram detidos 3 
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abastecimento de combustível que o português geria, os 
agressores provocaram 2 mortos. O português que tinha 
emigrado para aquela província para gerir o posto, foi 
assassinado juntamente com o segurança que vigiava as 
instalações. Os alegados assassinos já foram capturados. 

dos 5 suspeitos. 

10 

notícias ao 
minuto 

2015/04/29 Ex-militar luso-brasileiro morto no Brasil. O assassinato 
aconteceu no dia 7, mas só agora a Divisão de Homicídios da 
Polícia Civil brasileira conclui a investigação. O luso-
brasileiro, mais uns amigos, terão se descolocado a um local 
combinado previamente para uma negociação de ouro. Mas 
o negócio correu mal e o ex-militar foi levado pelo grupo 
com o qual iria negociar para outro local, separado dos 
amigos, com a promessa de que o ouro afinal estaria noutro 
local. Dias depois o seu corpo foi encontrado carbonizado 
dentro de um carro. O alegado responsável pela sua morte 
já foi detido. 

 

11 

correio da 
manhã 

2015/05/04 Empresária portuguesa morta na África do Sul. A 
empresária, que geria um restaurante em Joanesburgo, foi 
vítima de Carjaking. Durante o fim de semana passado, 
numa auto-estrada da capital, a portuguesa foi obrigada a 
parar por 2 carros que a seguiam. A mulher foi atingida com 
vários tiros e sucumbiu. As autoridades estão a investigar o 
assassinato e ainda não apanharam os suspeitos, que 
fugiram no carro da empresária. 

 

12 

Jornal de 
noticias 

2015/05/10 "Antigo Hoquista morto a tiro em Angola" José Rolando 
Araújo, foi morto durante um assalto em Luanda, Angola 
quando estava a deslocar-se à dependência do banco 
Millennium. Ao arrancar no seu carro reparou que era 
seguido por dois homens de moto. Ao fazer inversão de 
marcha os dois homens dispararam três tiros. 

 

13 

Correio da 
manhã 

2015/05/14 "Assassinam mecânico Português" Três homens armados 
intercetaram e mataram a tiro um sujeito luso-venezuelano 
de 26 anos. Ele estacionou o seu carro em frente a casa, 
indo buscar roupa para trabalhar e ao sair da residência foi 
intercetado pelos assaltantes que o balearam.  

 

14 

Correio da 
manhã 

2015/06/07 Portuguesa assassinada na Venezuela. Uma emigrante 
portuguesa, que vivia em Caracas há 50 anos foi 
estrangulada no seu quarto, no hotel de era proprietária. O 
seu corpo foi encontrado por um dos hóspedes do hotel. 
Este ao querer entrar no hotel não conseguiu e estranhou a 
ausência da proprietário. Aparentemente foi utilizada a 
força física para estrangular a portuguesa, mas também 
uma arma branca. Foram levados dinheiro e bens materiais 
do seu quarto. 

 

15 

Correio da 
manhã 

2015/06/22 Emigrante assassinado na Venezuela. Um português 
residente em Caracas, que trabalhava numa empresa 
mexicana como analista e "antigo professor universitário" foi 
baleado na cara, quando se dirigia à Embaixada de Portugal 
em Caracas. O homem insatisfeito com o clima de violência 
que o país atravessa, estava decidido voltar para Portugal. 
Foi a caminho da Embaixada, que estava a tratar dos 
documentos necessários para o regresso a Portugal, que o 
emigrante foi intercetado, roubado e baleado. Depois de 
assassinarem o português, as assaltantes levam o Jipe e 
dinheiro. Deixa viuva e três filhos. 

 

16 

Correio da 
Manhã 

2015/06/26 "Portuguesa entre os 39 mortos da Tunísia". Pelo menos 39 
pessoas, entre as quais uma portuguesa de 76 anos , foram 
mortas num ataque terrorista reivindicado pelo grupo 
radical do Estado Islâmico, contra um hotel da zona turística 
de Sousse, na costa oriental da Tunísia. O ataque foi 
perpetrado por um homem armado contra o hotel Riu 

SIC Noticias 
(26/6/2015); CM 
(27/6/2015);  
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Imperial Marhaba, em Port El Kantaoui, na costa oriental, a 
140 quilómetros a sul de Tunes. 

17 
Correio da 
manhã 

2015/07/08 "Emigrante degolada pelo marido" Portuguesa de 65 anos 
foi degolada, tendo o seu marido (homicida) de 65 anos 
suicidado a seguir.  

 

18 

Correio da 
manhã 

2015/07/12 "Emigrante mata a mulher" Uma emigrante portuguesa com 
35 anos foi assassinada à facada pelo marido também 
emigrante, após este alegadamente descobrir que ela o 
enganava. O homicida tentou suicidar-se em seguida sem 
sucesso. 

 

19 

Correio da 
manhã 

2015/07/15 "Morto em guerra de traficantes" Jovem português de 22 
anos foi assassinado com dois tiros em Nice, França, naquilo 
que a polícia acredita ter sido um ajuste de contas 
relacionado com tráfico de droga. O crime foi cometido por 
dois homens numa moto que fugiram.  

 

20 

Correio da 
manhã 

2015/07/21 "Português assassinado na Venezuela" Comerciante de 60 
anos foi morto na rua em Caracas quando se dirigia para o 
seu estabelecimento (padaria). Foi um assalto, que fez com 
que ele levasse 4 tiros. 

 

21 

Correio da 
manhã 

2015/07/25 "Assassinou português por cocaina" Pedro Horta de 18 anos 
foi morto por um colega de casa após uma zanga motivada 
por falta de algumas gramas de cocaína. O jovem foi 
encontrado a 17 de junho morto num predio abandonado de 
Milão, Itália. O homicida confessou o homicídio. 

 

22 

Correio da 
manhã 

2015/07/28 "Emigrante morto a tiro à porta de café" Um português foi 
assassinado este domingo em Newark, estado de Nova 
Jérsia, depois de resistir a um assalto à porta de um café. O 
homicida ainda não foi apanhado. 

 

23 

Correio da 
manhã 

2015/08/12 "Executam empresário e abandonam fortuna" José 
Fernandes, um empresário Português que tinha um negócio 
de criação de cavalos no brasil foi assassinado, tendo os 
homicidas deixado uma mala com dinheiro ao lado do 
corpo. 

 

24 

Jornal de 
notícias 

2015/08/22 "Lusodescendente assassinado na Venezuela" Ernesto 
Nunes de 42 anos morreu dentro da pizaria da qual era 
dono, depois de um motociclista ter disparado três tiros a 
tentar assaltar o estabelecimento. 

 

25 

Correio da 
Manhã 

2015/08/30 "Assassinado em roubo de lotaria" Emigrante português nos 
EUA foi assassinado para lhe roubarem poucas centenas de 
dólares ganhos numa lotaria. Francisco Silva, 70 anos vivia 
num barco e foi morto no inicio de Agosto, tendo sido 
descoberto o seu barco à deriva. 

 
26 

Correio da 
manhã 

2015/09/04 "Portuguesa assassinada no Brasil" Na sequencia de um 
assalto, Ana Lúcia Neves de 49 anos foi assassinada. 

 

27 

 

2015/09/10 "Sem-abrigo morto por lugar para dormir" Português de 60 
anos indigente em Palma de Maiorca, foi morto por uma 
alemã de 27 anos numa disputa por um lugar por dormir. 

 

28 

Correio da 
manhã 

2015/10/02 "Brasil - Morto à facada por marido traído" Um português 
que tinha acabado de chegar ao Brasil, estando hospedado 
em casa de uma amiga brasileira, foi morto pelo marido da 
amiga, pois este suspeitava de um envolvimento deste com 
ela. O marido da brasileira tinha histórico de violência 
doméstica.  
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29 

Correio da 
Manhã 

2015/10/05 "Homem mata mulher e suicida-se" Homem terá morto a 
sua esposa num episodio de violência doméstica à 
vassourada, escondendo-a depois no armário. Passado dois 
dias acabou por se suicidar. 

CM 7/10/2015;  

30/31 

Correio da 
manhã 

2015/10/09 "Casal Português abatido a tiro em assalto" Maria da 
Conceição Agrela morreu num assalto em Maracay quando 
chegava a casa acompanhada pelo marido, proprietário do 
supermercado El Castaño. 

 

32 

Correio da 
manhã 

2015/10/11 "Matam emigrante a tiro e passam carro por cima" Um 
português emigrado na Suiça, de 35 anos, foi morto a tiro na 
comuna de Chiasso. A polícia acredita que o motivo poderá 
ter sido ajuste de contas relativo a negócios de drogas. 
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