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Notas Iniciais
A Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio fez em 2018 6 anos de
atividade. Pode afirmar-se que é um serviço especializado da APAV já com alguma experiência
e consolidado. Mas isto não significa que não continue a haver desafios ou que todos os
objetivos inicialmente propostos estão garantidos.
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 que saiba como interagir com todos eles nas diferentes fases do
acompanhamento realizado.
A forma como o crime de homicídio impacta as suas vítimas (no caso do homicídio tentado) e
seus familiares e amigos fez com que as atenções da rede se virassem também para os crimes
de homicídio em forma tentada. As vítimas destes crimes apresentam características muito
especiais de traumatização e profunda vulnerabilidade perante o processo de recuperação,
física e psicológica, e perante o confronto com o processo judicial, que nem sempre garante as
melhores condições de segurança face ao agressor.
É por isso que a RAFAVH tem vindo, desde a sua criação, a colaborar com os mais diferentes
parceiros, tendo protocolos de parceria com a Polícia Judiciária, com o Instituto de Medicina
Legal e Ciências Forenses, com o Instituto Nacional de Emergência Médica. Para além de
outros aspetos de colaboração, estes protocolos visam a referenciação de vítimas, seus
familiares e amigos, perspetivando uma continuidade do apoio que recebem, garantindo que
este é, efetivamente, disponibilizado, e evitando a re-traumatização que o sistema judicial
pode provocar. Estas parcerias têm de ser constantemente “acarinhadas” e relembradas, pois,
ainda não existe uma referenciação automática para o apoio à vítima destas vítimas, familiares
e amigos. É por esta razão que de forma constante, existem ações da RAFAVH junto a estas
entidades para reforçar a necessidade destas vítimas receberem apoio, de forma a que a
referenciação para a APAV seja feita. Em 2019, haverá igualmente um esforço para o aumento
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das parcerias, nomeadamente com tribunais e ministério público, para que se consiga alargar o
apoio a um maior número de vítimas diretas e indiretas do crime de homicídio.
Com a crescente preocupação de segurança a nível internacional, especialmente com o
aumento de probabilidade da ocorrência de atentados terroristas, a área do apoio a familiares
e amigos de vítimas de homicídio que tenham ocorrido no estrangeiro tem vindo a ter cada
vez mais destaque para a RAFAVH. A APAV continua a tentar estabelecer parcerias com as
autoridades nacionais para articular o apoio prestado a estas vítimas, estando a aguardar
disponibilidade por parte do Ministério dos Negócios estrangeiros para estender o sistema de
referenciação da APAV a este organismo.
Pela crescente importância do apoio a vítimas de terrorismo, em 2018 a Rede de Apoio a
Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio, passou a acrescentar no seu nome “e a Vítimas
de Terrorismo”, tendo agora a sigla – RAFAVHVT.

Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e
de Portugueses Mortos no estrangeiro (OCH)
O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses no
Estrangeiro da APAV foi criado no início de 2014, com o objetivo de ajudar a compreender
melhor o fenómeno da criminalidade capital, ocorrida em Portugal, ou que tenha envolvido
portugueses fora do território nacional. Para esse efeito, foi criada uma plataforma eletrónica
como parte integrante do trabalho da Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de
Homicídio e Vítimas de Terrorismo (RAFAVHVT).
Se a intenção que levou a criação deste observatório era recolher mais informações sobre os
familiares das vítimas de homicídio que a APAV, e as circunstâncias que levaram a estes
crimes, depressa se tornou num estudo mais profundo e abrangente relativamente a este
fenómeno.
Este estudo tem como objetivos olhar para a globalidade dos homicídios decorridos em
Portugal, e dos portugueses mortos no estrangeiro, e compreender a sua diferente dispersão
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pelos locais, autores, vítimas e motivações. A intenção é perceber melhor o crime de homicídio
em Portugal e que vitimou os portugueses e suas famílias no mundo, para melhorar o apoio
que a Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio da APAV pode prestar.

NOTA IMPORTANTE O Observatório de Imprensa de Crimes de Homicídios em Portugal e de
Portugueses no Estrangeiro é um documento descritivo para análise comparativa com os
casos que a APAV acompanha e não pretende substituir qualquer fonte de informação
oficial. Como é explicado no ponto seguinte, a base de informação assenta na comunicação
social, portanto, refere-se à criminalidade constatada nestas fontes de informação. Pode,
por isso, haver uma natural discrepância de dados reportados oficialmente, que decorram
de correções subsequentes ao desenvolvimento das investigações criminais ou da
imprecisão das notícias comunicadas. No entanto, a APAV teve o cuidado de seguir as
notícias para efetuar as devidas correções, desde que essas informações se apresentassem
disponíveis. A mesma análise deve ser tomada em conta quando na comparação deste
observatório com outros estudos. A Associação União de Mulheres Alternativa e Resposta
(UMAR) (umarfeminismos.org) apresenta estudos do femicídio e tentativas de femicídio nas
relações de intimidade e relações familiares privilegiadas. Os dados do Observatório da
APAV incluem, igualmente, as situações de homicídio decorrentes das relações de
intimidade e familiares, abrangendo, no entanto, todas as situações, independente do sexo
da vítima.

Metodologia utilizada na recolha de dados do Observatório de
Imprensa de Crimes de Homicídio em Portugal e de Portugueses
Mortos no estrangeiro
A pesquisa tem por base os jornais nacionais, nomeadamente os jornais Correio da Manhã, o
Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Público, entre outros, o portal de pesquisa google news,
jornais, televisões e rádios nacionais e locais, entre outras fontes consideradas.
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Os casos são inseridos numa plataforma eletrónica de registo tendo por base os seguintes
parâmetros: zona geográfica, local e data do crime, arma utilizada no crime, tipo de relação
entre vítima e autor, idade e género da vítima e idade e género do/a homicida. Juntamente a
estes parâmetros é feita uma breve descrição dos factos noticiados.
No que diz respeito a homicídios que envolvam cidadãos portugueses no estrangeiro, é de
salientar a introdução do parâmetro Familiares em Portugal. Sendo a missão da RAFAVHVT
apoiar os familiares e amigos de vítimas de homicídio, pareceu-nos pertinente conhecer a
dimensão deste impacto, em território nacional.
Para além dos parâmetros e do registo descritivo, os casos são classificados de acordo com a
sua motivação, nomeadamente se ocorrem num contexto de violência doméstica, crime
patrimonial, motivos familiares, crimes rodoviários ou outros motivos.
Os parâmetros e a classificação dos casos existentes no Observatório de Imprensa de Crimes
de Homicídios em Portugal e de Portugueses no Estrangeiro, que têm como objetivos clarificar
e caraterizar o crime, a vítima e o homicida, foram criados com base no Relatório Anual de
Segurança Interna (RASI) 20121, no Boletim Estatístico do Governo Escocês sobre Crimes de
Homicídio na Escócia entre 2009-20102 e em variáveis caraterizadoras do local do crime
utilizadas nos processos de Apoio à Vítima da APAV.
No que diz respeito à discrição dos factos e aos registos dos casos verificados em 2018,
encontra-se em anexo3 uma tabela com as fontes onde foram retiradas as notícias, a data da
notícia e um resumo de cada caso.

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

1

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

2

3

Ver Anexo – listagem detalhada dos casos reportados na comunicação social
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Sumário geral da atividade da RAFAVHVT 2018

Homicídios na forma tentada

Homicídios na forma consumada

28 crimes

19 crimes

28 alegados/as autores/as

20 alegados/as autores/as

29 utentes

39 utentes

Durante o ano em apreço foram acompanhados 68 utentes, vítimas, familiares e amigos de
crimes de homicídio, 29 consumados e 39 de forma tentada. Destes crimes a RAFAVHVT
realizou 68 primeiros atendimentos a familiares e amigos de vítimas de homicídios
consumados e a vítimas, familiares e amigos de vítimas de homicídio tentado. Foram
encerrados, 5 processos de apoio referentes a primeiros atendimentos ocorridos nesse ano.
Em 2018, o total de atendimentos realizados, entre primeiros atendimentos e seguimento dos
casos foi de 510 atendimentos.
Se somarmos os atendimentos referentes a 2018 e a processos de anos anteriores, a
RAFAVHVT realizou 1218 atendimentos a vítimas, familiares e amigos de vítimas de
homicídio.

A Rede de Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e Vítimas de Terrorismo
(RAFAVHVT) acompanha e apoia não só as vítimas diretas, no caso de homicídio na forma
tentada, mas também os familiares e amigos que se sintam afetados pela prática dos crimes e
que careçam do apoio especializado que a APAV pode proporcionar.
Desta forma, o número de crimes que nos são reportados acaba normalmente por ser inferior
ao número de utentes que recebem o apoio prestado pela APAV – passamos a falar, neste
caso, de processos de apoio. Um processo de apoio consiste no registo realizado pela APAV
sobre cada pessoa que é apoiada na sequência de um crime – neste caso, de homicídio.
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Por outro lado, os atendimentos realizados correspondem a todos os atendimentos
(presenciais, telefónicos ou por escrito) ou diligências efetuadas num determinado processo
de apoio. De acordo com as necessidades de cada utente que recorre à APAV, os apoios
podem ser de curta duração (intervenção em crise) ou de duração mais prolongada
(intervenção continuada) ou então cingirem-se a contactos para pedidos de informações ou
esclarecimentos.

Análise retrospetiva | 2013 – 2018

Crimes reportados

Utentes apoiados

Atendimentos realizados
743

660
563

536

510

474

119
122

103
80
2013

90
64

2014

2015

2016

75

76

50

55
2017

68
47
2018

Gráfico - Análise comparativa dos processos de apoio iniciados entre 2013 e 2018 na RAFAVHVT | Homicídios
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Realidade dos Homicídios em Portugal (Dados do OCH)

5
87 homicídios consumados
em Portugal em 2018

6
4
7

5
3

1
1
1

2

1

Ilustração - Localização da n.º de homicídios registados no OCH em 2018 em Portugal
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Relativamente aos utentes apoiados pela RAFAVHVT, podemos verificar n tabela em baixo que
a maioria reside no distrito de Lisboa e Vale do Tejo, seguidos por Vila Real e Porto.
LOCALIDADES

Nº DE PROCESSOS

AÇORES

5
1
2
3
1
1
20
2
1
3
9
1
4
11
2
2

AVEIRO
BRAGA
ÉVORA
FARO
LEIRIA
LISBOA
MADEIRA
PAÇOS DE FERREIRA
PORTALEGRE
PORTO
SANTARÉM
SETÚBAL
VILA REAL
VISEU
NÃO SABE/NÃO RESPONDE

Tabela - Localização dos utentes acompanhados pela RAFAVHVT em Portugal

A diferença geográfica face aos homicídios registados no OCH deve-se a determinados crimes
terem mais utentes a serem acompanhados do que outros. Também a referenciação de crimes
depende da sensibilidade e disponibilidade das diferentes entidades parceiras da RAFAVHVT,
sendo a PJ uma das entidades que mais referencia. Pode ver-se essa tendência na zona da
grande Lisboa, em que foram bastantes os casos passados, por oposição, por exemplo, a
Setúbal.
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Caracterização dos/as utentes que beneficiaram de apoio | 2018
Hom. Tentado – 34%

Hom. Tentado – 66%

Hom. Consumado – 26%

Hom. Consumado – 74%

Os utentes que beneficiam do apoio fornecido pela RAFAVHVT, tanto nos Homicídios Tentados
como nos Homicídios Consumados caracterizam-se por ser, predominantemente, do sexo
feminino (66% e 74%, respetivamente).
Contrariamente, os utentes do género masculino representam 34% nos homicídios tentados e
26% nos homicídios consumados.

HOM.
TENTADO
%

HOM. CONSUMADO

RELAÇÃO COM A VÍTIMA

N

O/A PRÓPRIO/A (HOMICÍDIO
TENTADO)

25 86%

-- --

CÔNJUGE

1

3%

1 3%

EX-CÔNJUGE

0

0%

1 3%

COMPANHEIRO/A

1

3%

1 3%

EX-COMPANHEIRO/A

2

7%

0 0%

NAMORADO/A

0

0%

0 0%

EX-NAMORADO/A

0

0%

0 0%

PAI/MÃE

0

0%

10 26%

FILHO/A

0

0%

14 36%

PADRASTO/MADRASTA

0

0%

0 0%

ENTEADO/A

0

0%

0 0%

AVÔ/AVÓ

0

0%

0 0%

N

%

10

Neto/a

0

0%

0 0%

IRMÃO/IRMÃ

0

0%

7 18%

TIO/TIA

0

0%

0 0%

SOBRINHO/A

0

0%

0 0%

OUTRO/A FAMILIAR

0

0%

1 3%

VIZINHO/A

0

0%

0 0%

COLEGA/AMIGO/A

0

0%

2 5%

OUTRA RELAÇÃO

0

0%

2 5%

TOTAL

29 100%

39 100,0%

Tabela - Relação dos/as utentes da RAFAVHVT com as vítimas diretas de homicídio | 2018

A vítima direta do crime, nas situações de Homicídio Tentado, é a que mais tem sido apoiada
pela APAV representando 25% dos utentes da RAFAVHVT.
Relativamente aos Homicídios Consumados constatamos que a RAFAVHVT presta apoio,
essencialmente, àqueles que apresentam uma relação de parentesco com a vítima, sejam elas
filhos/as (36%), pais (26%) e irmãos (18%).

Relações entre as vítimas e os autores dos crimes
HOM.
HOM. TENTADO

CONSUMADO

RELAÇÃO COM A VÍTIMA DE HOMICÍDIO

N

%

N

%

CÔNJUGE

4

14%

2

10%

EX-CÔNJUGE

0

0%

0

0%

COMPANHEIRO/A

3

11%

0

0%

EX-COMPANHEIRO/A

3

11%

1

5%

NAMORADO/A

1

4%

1

5%

EX-NAMORADO/A

0

0%

0

0%

PAI/MÃE

0

0%

0

0%

FILHO/A

1

4%

0

0%

PADRASTO/MADRASTA

0

0%

0

0%

AVÔ/AVÓ

0

0%

0

0%

IRMÃO/IRMÃ

1

4%

0

0%
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TIO/TIA

0

0%

0

0%

OUTRO/A FAMILIAR.

0

0%

3

15%

VIZINHO/A

0

0%

0

0%

COLEGA/AMIGO/A

2

7%

1

5%

FUNCIONÁRIO/A DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO

0

0%

0

0%

FUNCIONÁRIO/A DE ENTIDADE DE ATIVIDADE EXTRA-CURRICULAR

0

0%

0

0%

PRESTADOR/A DE CUIDADOS DE SAÚDE

0

0%

0

0%

INSTITUIÇÃO/FUNCIONÁRIO/A DE INSTITUIÇÃO

0

0%

0

0%

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A CONHECIDO/A DA VÍTIMA

7

25%

6

30%

NENHUMA RELAÇÃO, AUTOR/A DESCONHECIDO/A DA VÍTIMA

3

11%

3

15%

OUTRA RELAÇÃO

2

7%

0

0%

NÃO SABE/NÃO RESPONDE

1

4%

3

15%

TOTAL

28

100%

20

100%

Tabela - Relação dos/as autores/as dos crimes com as vítimas

Realidade dos homicídios no âmbito das relações de intimidade
Dos crimes acompanhados pela RAFAVHVT vemos que se destaca as relações de proximidade
entre os autores e as vítimas de crime. Destas, é ainda possível destacar as relações de
intimidade entre autores e vítimas. Os relacionamentos entre cônjuges, namorados, exnamorados, companheiros e ex-companheiros representam 31,25% da totalidade dos
diferentes tipos de relacionamentos que estão indicados na tabela anterior. Este número
remete para a importância que a violência doméstica tem para a produção de crimes de
homicídio em Portugal.
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Homicídios registados no
OCH em Portugal - 87

OCH / Vítimas de VD- 32
36,78%

OCH / Vítimas de VD /
Relacionamento de
intimidade / Vitimas
mulheres - 20
23%

Gráfico - Registo de homicídios relativos a Violência Doméstica no (OCH, 2018)

Segundo o OCH, em 2018, cerca de 1 em cada 4 Homicídios dizem respeito a uma situação de
morte de uma mulher em contexto de um relacionamento de intimidade que ainda se
mantém ou que, entretanto, já cessou.
Aferimos que cerca 37% dos Homicídios cometidos em Portugal têm como ponto comum a
existência de Violência Doméstica.
Apenas em 5 crimes o motivo do cometimento do crime prendeu-se com desavenças
intrafamiliares, que não-violência doméstica, tais como ameaça ou a coação.
Em 2018 morreram 20 mulheres vítimas de violência doméstica. O número é muito
significativo, se tivermos em conta que representa 23% dos crimes de homicídio em Portugal.
Sempre que existe um homicídio em contexto de violência doméstica noticiado na

13

comunicação social, a RAFAVHVT verifica se o caso já tinha sido acompanhado na APAV. São
muito raros os casos em que isso aconteceu, não se tendo verificado nenhuma situação em
2018. A APAV é vista como uma instituição de referência para o apoio a vítimas de violência
doméstica. O facto de não haver processo de apoio relativo a estas vítimas, por um lado
tranquiliza a instituição pelo trabalho que tem vindo a fazer para proteger as inúmeras vítimas
que pedem apoio à APAV, mas por outro lado mostra que muitas vítimas continuam a sofrer
em silêncio, tornando a sua vitimação conhecida da sociedade, infelizmente, quando o crime
de homicídio já foi realizado.
O mesmo se verifica nos homicídios em forma tentada. 11 em 28 vítimas acompanhados pela
APAV mantinham uma relação de intimidade com o agressor, começando a ser acompanhadas
apenas após de ter havido uma tentativa de homicídio.
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Referenciação de vítimas, familiares e amigos de vítimas para a
APAV

óp
r
Tr ia
in
i
i
st
PJ
bu
ér
na
io
PS (Po
l
P
Pú l
í
c
Am
(P
ia
bl
o
ic
J
ig
o
o/ lícia ud
ic
a/
i
d
á
e
Co
Se ria)
nh
gu
ec
ra
id
nç
o/
a…
a/
Vi
Au
In
z
in
st
ta
it
rq
Fa h…
ui uto
m
a
ili
Na
ar
ci
Co ( Câ
o
m
m
na
a
iss
r
ld
ão a M
u n e…
de
Pr icip
al
Or ote
çã …
ga
o
ni
d
za
çã e…
o
Nã
o…
Ou
tr
o
TO
TA
L

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Hom. Tentado
Hom. Consumado

Se

rv

M

iç
os

do

In
ic
ia

tiv
a

pr

Título do Eixo

Sistema de Referenciação de Vítimas para a
APAV

Entidades

Gráfico - Referenciação dos processos de apoio para a RAFAVHVT (RAFAVHVT, 2018)

Quanto aos Homicídios Consumados, a Polícia Judiciária com competência para a investigação
do crime em análise, é o órgão de polícia criminal que referenciou mais utentes para a
RAFAVHVT (21 familiares e amigos de vítimas de homicídio consumado e 4 de homicídio
tentado).
Em relação aos Homicídios na forma tentada, verificamos que o início do processo de apoio é
desencadeado por iniciativa da própria vítima (6).
A própria família continua a ser uma importante fonte de referenciação de vítimas, familiares e
amigos para a APAV nas situações de homicídio. Em 2018 foram 7 utentes vítimas de
homicídio tentado e 5 familiares e amigos de vítimas de homicídio consumado.
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Caracterização dos/as alegados/as autores/as dos crimes (dados
OCH) | 2018

Hom. Consumado – 62%

Não foi possível apurar: 29,4%
(hom. consumado)

Hom. Consumado – 8,4%

Amantes
2%

Cônjuge
16%

Ex-cônjuge
1%
Companheiro/a
1%
Ex-companheiro/a
5%

Não se consegue apurar
30%
Pai/Mãe filho/filha
10%

Nenhuma relação, autor/a
desconhecido/a
10%

Nenhuma relação,
autor/a conhecido/a
12%
Colegas trabalho
2%

namorados
2%
Ex-namorado/a
1%

Irmão/Irmã
1%
Outros Familiares
5%

Vizinho/a
2%
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Gráfico - Relação alegado/a autor/a e vítima | Homicídio Tentado (OCH, 2018)

Os alegados autores dos crimes são, em 62% dos casos do sexo masculino, nos homicídios
consumados.
O sexo feminino representa 8,4% de autoria dos crimes de homicídios consumados.
Como referido anteriormente e corroborando os dados apresentados quanto ao móbil do
crime, verificamos a existência de uma relação de intimidade entre o autor/a do crime e a
vítima.
No que diz respeito ao homicídio consumado verificamos que em 20% das situações o autor do
crime e a vítima, apesar de não manterem nenhuma relação, conhecem-se, como é o caso de
serem irmãos, outros familiares, vizinhos ou colegas de trabalho.
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Nos casos acompanhados pela RAFAVHVT verifica-se a mesma tendência:
HOM.
TENTADO

HOM. CONSUMADO

RELAÇÃO COM A VÍTIMA DE HOMICÍDIO

N

%

N

%

CÔNJUGE

4

14%

2

10%

EX-CÔNJUGE

0

0%

0

0%

COMPANHEIRO/A

3

11%

0

0%

EX-COMPANHEIRO/A

3

11%

1

5%

NAMORADO/A

1

4%

1

5%

EX-NAMORADO/A

0

0%

0

0%

PAI/MÃE

0

0%

0

0%

FILHO/A

1

4%

0

0%

PADRASTO/MADRASTA

0

0%

0

0%

AVÔ/AVÓ

0

0%

0

0%

IRMÃO/IRMÃ

1

4%

0

0%

TIO/TIA

0

0%

0

0%

OUTRO/A FAMILIAR

0

0%

3

15%

VIZINHO/A

0

0%

0

0%

COLEGA/AMIGO/A

2

7%

1

5%

Funcionário/a de estabelecimento de ensino

0

0%

0

0%

Funcionário/a de entidade de atividade extra-curricular

0

0%

0

0%

Prestador/a de cuidados de saúde

0

0%

0

0%

Instituição/Funcionário/a de instituição

0

0%

0

0%

Nenhuma relação, autor/a conhecido/a da vítima

7

25%

6

30%

Nenhuma relação, autor/a desconhecido/a da vítima

3

11%

3

15%

Outra relação

2

7%

0

0%

Não sabe/não responde

1

4%

3

15%

TOTAL

28

100%

20

100%

Tabela – Relação dos/as autores/as dos crimes com as vítimas (RAFVHT, 2018)
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Seja nos casos de homicídios tentados ou consumados, a relação entre autor e vítima não só é
conhecida na sua maioria, como é relevante o facto de haver uma relação de intimidade ou de
familiaridade.

Elegibilidade para o Pedido de Indemnização às Vítimas de
Crimes Violentos relativamente aos processos de apoio da
RAFAVHVT | 2018

Homicídio Tentado

Homicídio Consumado

16
15
13
12
10

2
0
Cumpre os requisitos

Não cumpre os requisitos

0

Cumpre os requisitos, mas
não existe colaboração da
pessoa apoiada

Pendente

Gráfico - Elegibilidade dos processos de apoio da RAFAVHVT para o pedido de indemnização ao abrigo da Lei n.º
104/2009 (RAFAVHVT,2018)

De acordo com o estabelecido pela Lei 104/2009, de 14 de Setembro as vítimas têm direito a
uma indemnização desde que cumpram determinados requisitos cumulativos.
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No caso de morte, de acordo com o artigo 2º nº 2 da referida lei, o direito a obter o
adiantamento da indemnização abrange as pessoas, que de acordo com o Código Civil,
beneficiem do direito a alimentos ou vivam em união de facto com a vítima.
Em 2018, a RAFAVHVT registou 31 processos de apoio que cumpriam os requisitos exigidos
pela lei.
Relativamente aos processos que em que estava subjacente um Homicídio Consumado
podemos constatar que 15 processos cumpriam os requisitos, para serem submetidos a
Comissão de Proteção a Vítimas de Crimes Violentos.
Da necessidade de preenchimento do cumprimento dos requisitos plasmados na lei
supracitada verificamos que no caso dos Homicídios Consumados, 12 processos de apoio não
eram elegíveis para solicitar o referido adiantamento, sendo uma das justificações, por
exemplo, não cumpriam o requisito dos direitos a alimentos exigido por lei.
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Cidadãos portugueses mortos no estrangeiro

Bélgica 2
Suiça 3

Canadá 1

França 2
Síria 2
Venezuela 5
Brasil 3

Angola 1
Moçambique 1
Africa do sul 1

21

Portugueses mortos no estrangeiro (OCH, 2018)
A instabilidade vivida na Venezuela, onde existe uma grande comunidade de cidadão
portugueses e lusodescendentes teve uma consequência visível no número de homicídios. Foi
o país que mais se destacou, tendo morrido 5 cidadãos com nacionalidade portuguesa, vítimas
decorrentes de crimes patrimoniais. Esta foi a razão da maioria das mortes, 8 em 25, seguido
por terrorismo e violência doméstica.
O terrorismo voltou a fazer vítimas entre cidadãos com nacionalidade portuguesa. Desta vez,
em cenário de conflito, na Síria, 2 portugueses que se juntaram ao grupo terrorista Daesh
foram dados como mortos em combate.
O terrorismo continua a ser uma das principais preocupações relativas à segurança de
portugueses no estrangeiro. A RAFAVHVT tem acompanhado várias redes e grupos de trabalho
para assegurar que, na eventualidade de portugueses serem vitimados no estrangeiro, possam
ser assegurados os apoios necessários, em parceria com governos e associações congéneres da
APAV.
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ANEXOS
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Homicídios Registados no OCH – Portugal 2018
Local do
OCS e data
Link de Notícia
Crime
1
Lisboa
Diário de Notícias
https://www.dn.pt/
Sintra
02/01/2018
portugal/interior/ho
mem-encontradoesfaqueado-emcasa-9019244.html

Breve descrição
Um homem foi encontrado morto em casa, na
última segunda-feira, ao final da tarde, e o caso está
a ser já investigado pela Polícia Judiciária, havendo
fortes indícios do mesmo ter sido esfaqueado, na
zona de Agualva-Cacém, em Sintra.

2

Évora
Évora

Diário de Notícias
09/01/2018

https://www.dn.pt/
portugal/interior/cas
al-encontradomorto-em-evorapsp-suspeita-dehomicidio-seguidode-suicidio9034384.html

Um casal de idosos foi hoje encontrado morto, na
sua residência, em Évora, suspeitando a polícia
tratar-se de homicídio seguido de suicídio, revelaram
à agência Lusa fontes dos bombeiros e da PSP.

3

Viana
do
Castelo
Barroselas

Correio da Manhã
Barroselas

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/casal-deoctagenariosencontrado-semvida-em-casa

Um casal de octagenários foi encontrado na tarde
deste domingo sem vida na casa em que vivia, em
Barroselas, Viana do Castelo.

4

Leiria
Porto
Mós

de

Correio da Manhã
15/01/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/mulher-de-82anos-encontradamorta-e-despidaem-mira-daire

Uma mulher de 82 anos foi encontrada morta esta
segunda-feira numa rua em Mira de Aire. A vítima
estava sem roupa da cintura para baixo, num caso
envolto em mistério

5

Aveiro
Sever
Vouga

do

Jornal de Notícias
16/01/2018

https://www.jn.pt/ju
stica/interior/home
m-matou-mulher-etentou-suicidar-sede-seguida9051359.html?utm_
source=Push&utm_
medium=Web

Um homem matou a mulher e tentou suicidar-se de
seguida, esta terça-feira de manhã, na freguesia de
Silva Escura, em Sever do Vouga, distrito de Aveiro.

6

Leiria
Santo André

Sábado
29/01/2018

http://www.sabado.
pt/portugal/detalhe/
morreu-homemagredido-em-escolananazare?utm_campai
gn=Notificacao&utm
_medium=email&ut
m_source=PushChro
me

O homem agredido hoje na escola Amadeu
Gaudêncio, na Nazaré, numa rixa envolvendo uma
arma de fogo e uma arma branca, morreu na
sequência dos ferimentos, confirmou o Hospital de
Santo André, em Leiria.

7

Lisboa

Jornal de Notícias

https://www.jn.pt/ju

A PJ anunciou esta terça-feira a detenção de uma

24

Loures

03/02/2018

stica/interior/pjdetem-mulhersuspeita-da-mortedo-filho-recemnascido9100740.html

mulher, de 23 anos, por suspeita da morte do filho
após o parto, em casa.

8

Braga
Celorico de
Basto

Correio da Manhã
11/02/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homem-morto-atiro-em-zona-decaca-em-celorico-debasto

Um homem de 66 anos morreu este domingo em
Canedo de Basto, lugar de Seixo, Celorico de Basto,
atingido pelo disparo de uma arma de fogo
enquanto caçava, disse à Lusa o CDOS de Braga.

9

Lisboa
Torres
Vedras

Correio da Manhã
14/02/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/homemesfaqueado-ate-amorte-em-torresvedras?ref=cmaomin
uto_timeline

Um homem, de 84 anos, foi encontrado morto com
várias facadas no corpo em casa na cidade de Torres
Vedras, disse esta quarta-feira fonte policial.

10

Viana
Castelo
Valença

Correio da Manhã
15/02/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/mulher-de-70anos-mata-maridocom-facada-numaperna-em-valenca

Uma mulher de cerca de 70 anos matou esta quintafeira o marido, da mesma idade, em Valença, na
sequência de uma agressão com uma faca de
cozinha que o atingiu na artéria femural, disse à Lusa
fonte da GNR.

11

Lisboa
Torres
Vedras

Correio da Manhã
15/02/2018

https://www.cmjorn
al.pt/exclusivos/deta
lhe/assassina-afacada-namoradode-83-anos

Rui, o idoso, vivia com Elsa, 47 anos, que lhe desferiu
uma dezena de facadas no abdómen.

12

Porto
Amarante

Correio da Manhã
03/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homemencontrado-semvida-e-com-sinaisde-violencia-emamarante?ref=cmao
minuto_timeline

Um homem foi encontrado esta sexta-feira sem vida
numa casa abandonada, em Vila Meã, Amarante,
com sinais de violência, disse à Lusa fonte dos
bombeiros.

13

Braga
Vila Nova de
Famalicão

Correio da Manhã
03/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/mulherencontradaasfixiada-e-seminua-em-famalicao

Uma mulher com cerca de 70 anos foi encontrada,
este sábado, sem vida na casa onde morava sozinha
em Calendário, Famalicão. A vítima mortal foi
asfixiada, tinha uma fita no pescoço e estava seminua.

14

Porto
Amarante

01/03/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/suspeito-de-

Em causa terá estado uma dívida de 50 euros. O
homem, de 52 anos, toxicodependente, foi
surpreendido pelo agressor no interior da casa

do
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matar-por-divida-de50-euros

15

Viana
Castelo
Ponte
Lima

do
de

Correio da Manhã
09/03/2018

http://www.cmjorna
l.pt/exclusivos/detal
he/mulher-morta-eabandonada-nomeio-de-um-monte

abandonada, onde costumava pernoitar, em Vila
Meã, Amarante, ao início da noite da passada
quinta-feira, dia 1. Foi agredido a murro de forma
violenta e sofreu ferimentos graves, principalmente
na zona do rosto. Acabou por morrer.
Loja recebeu chamada de alguém que se fez passar
pela vítima uma hora após o cadáver ter sido
encontrado

16

Viana
do
Castelo
Melgaço

Correio da Manhã
10/03/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/ex-emigrantemata-mulher-esuicida-se

A doença de Leonor, de 76 anos, nunca foi
compreendida pelo marido. José, de 78, passava o
tempo fechado em casa a tomar conta da doente de
Alzheimer, para evitar que esta fugisse. Até que
ontem de manhã a assassinou com um tiro de
caçadeira, dentro da casa de ambos, em Paderne,
Melgaço, disparando a seguir contra si próprio.
Um homem de 32 anos, suposto namorado da
mulher que no sábado foi encontrada morta por
esfaqueamento em Aldeia Nova do Cabo (Fundão),
confessou o crime à Polícia Judiciária (PJ), que o
deteve.

17

Castelo
Branco
Fundão

Jornal do Fundão
11/03/2018

https://www.jornald
ofundao.pt/fundao/
namorado-davitima-admitiucrime-no-fundaodetido/

18

Lisboa
Olaias

Correio da Manhã
13/03/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/filha-descobrecorpo-de-idosoassassinado

19

Vila Real

Correio da Manhã
15/03/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-matamulher-e-caes-afacada-em-vila-real

20

Faro
Castro
Marim

Correio da Manhã
26/03/2018

http://www.cmjorna
l.pt/multimedia/vide
os/detalhe/pedreiromata-patrao-comtaco-debasebol?ref=videos_
destaque

Homicida entregou-se à GNR no dia em que foi
conhecido o resultado da autópsia.
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Lisboa
Sintra

Correio da Manhã
01/04/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/pedreiro-agridemulher-na-cabecaate-a-morte

Maria Ulinici já estava deitada na cama do casal
quando foi atacada pelo marido, na madrugada de
ontem. Vasile, de 61 anos, pegou no motor de um
pequeno eletrodoméstico e bateu repetidamente na
cabeça da mulher, de 59, até esta morrer.

22

Lisboa

Correio da Manhã

http://www.cmjorna

Tiago Machado, de 20 anos, foi detido na tarde de

Um idoso de 89 anos, que vivia sozinho num
apartamento do bairro social Portugal Novo, nas
Olaias, em Lisboa, foi esta terça-feira morto à facada
no quarto da residência. A vítima foi assassinada
momentos depois de ter regressado do café, e o
cadáver foi descoberto pela filha, que alertou as
autoridades policiais. A PJ investiga.
"Uma mulher, com cerca de 50 anos, foi encontrada
morta, pelo filho de 14, esta quinta-feira ao final do
dia, numa casa junto à igreja de Nossa Senhora da
Conceição, em Vila Real”.

26

Odivelas

02/04/2018

l.pt/portugal/detalh
e/cunhado-dejogador-da-selecaomata-o-padrastoemodivelas?ref=cmaom
inuto_timeline

segunda-feira em Caneças, concelho de Odivelas por
ter assassinado o padrasto à facada

23

Évora
Vendas
Novas

Correio da Manhã
04/04/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/assassinado-afacada-quando-saiado-trabalho

24

Setúbal
Seixal

Correio da Manhã
10/04/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/alerta-cm-mulherde-25-anos-matafilho-a-facada-aposdar-aluz?ref=cmaominuto
_timeline

Jesuíno Bombico, 52 anos, tinha terminado o turno na restauração da estação de serviço da A6, em
Vendas Novas, já depois das 07h00 desta quartafeira -, quando viu um homem a furar-lhe os pneus
do carro. Abordou Fernando Trindade, que em
resposta lhe desferiu várias facadas no corpo.
Uma mulher de 25 anos matou a filha depois de dar
à luz em Corroios, Seixal, esta madrugada. O crime
aconteceu na Avenida Vieira da Silva onde os
vizinhos contam que esta mulher vivia com o marido
e com dois filhos
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Lisboa
Sintra

Correio da Manhã
16/04/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/pj-detemsuspeito-dehomicidio-emsintra?ref=cmaomin
uto_timeline

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 33 anos,
suspeito de matar à facada um homem, de 48, em
Sintra, no final de tarde da passada segunda-feira.
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Leiria
Porto
Mós

Correio da Manhã
19/04/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/mulherencontrada-mortaem-casa-commarcas-de-armabranca-em-porto-demos

Uma mulher de 52 anos foi encontrada morta em
casa, esta quinta-feira, com marcas de arma branca,
no Juncal, em Porto de Mós. A vítima terá sido
atingida com 13 facadas.

27

Setúbal
Palmela

Correio da Manhã
22/04/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-mata-maeem-palmela

28

Braga

Correio da Manhã
24/04/2018

https://www.cmjorn
al.pt/exclusivos/deta
lhe/mae-vendeouro-de-idosomorto-por-filho-emroubo

Um homem matou a mãe de 86 anos na freguesia do
Pinhal Novo, concelho de Palmela, em Setúbal, na
manhã deste domingo. Ao que o CM apurou, a
mulher terá sido morta à pancada na sua casa, na
Rua Afonso de Albuquerque. Há ainda a
possibilidade de ter sido utilizada uma faca.
Jovem de 17 anos agrediu vizinho de 83 anos – que
morreu no hospital – para roubar 1485 euros e ouro.

29

Setúbal

Correio da Manhã

https://www.cmjorn

de

Bruno Neto, com cerca de 40 anos, matou os pais, de

27

Barreiro

27/04/2018

al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm--filhomata-pais-em-casano-barreiro

70 e 72 anos, à facada no Barreiro, distrito de
Setúbal. O crime ocorreu esta sexta-feira na casa das
vítimas, na Avenida do Movimento das Forças
Armadas.

30

Setúbal
Barreiro

Correio da Manhã
27/04/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm--filhomata-pais-em-casano-barreiro

Bruno Neto, com cerca de 40 anos, matou os pais, de
70 e 72 anos, à facada no Barreiro, distrito de
Setúbal. O crime ocorreu esta sexta-feira na casa das
vítimas, na Avenida do Movimento das Forças
Armadas.

31

Porto
Santo Tirso

Jornal Público
26/04/2018

https://www.publico
.pt/2018/04/27/soci
edade/noticia/home
m-de-30-anosmorre-na-sequenciade-uma-rixa1815539/amp

Um homem de 30 anos que deu entrada na quintafeira à tarde no Centro Hospital S. João, no Porto, na
sequência de rixa num café em Santo Tirso, morreu
na madrugada desta sexta-feira, confirmou à Lusa
um colega de trabalho

32

Leiria
Ansião

Correio da Manhã
30/04/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/homem-matamulher-a-pancada-eentrega-se-agnr?ref=HP_Destaqu
e

Um homem de 52 anos entregou-se esta segundafeira de manhã à GNR depois de ter confessado ter
morto a sua mulher, de 49 anos, em Ansião, no
distrito de Leiria

33

Lisboa
Oeiras

Correio da Manhã
13/05/2018

http://www.cmjorna
l.pt/exclusivos/detal
he/policia-matavizinho-a-tiro-afrente-dasfilhas?ref=DET_notic
iasSeccao_maisVista
s

Eugénio Almeida, reformado da PSP, cumpriu
ameaças e fez uma espera a Ricardo Marcelo com
uma caçadeira, em Oeiras.

34

Setúbal
Seixal

Jornal de Notícias
24/05/2018

https://www.jn.pt/ju
stica/interior/home
m-morreesfaqueado-embomba-de-gasolinano-seixal9372135.html

Um homem, de 25 anos, morreu na noite de quartafeira após ter sido esfaqueado no pescoço, numa rua
junto às bombas de gasolina de Belverde, concelho
do Seixal. Agressor colocou-se em fuga mas foi
entretanto detido

35

Setúbal
Seixal

Jornal de Notícias
24/05/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-baleadoem-cafe-em-almada

Um homem, com cerca de 70 anos morreu esta
sexta-feira após ter sido baleado na barriga no café
'Anita' na Rua Maria Lamas, Cova da Piedade, em
Almada.

Correio da Manhã
06/06/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/mata-filho-queo-roubava-para-ir-

"Amanhã não me venhas buscar. Matei o meu filho,
vou entregar-me à polícia." As palavras são de Vítor
Panão. Na quinta-feira, ligou para o chefe e
confessou-lhe que, instantes antes, tinha atingido o

36

28

comprar-droga
37

RA Madeira
Funchal

Jornal de Notícias
09/06/2018

https://www.jn.pt/ju
stica/interior/semabrigo-mata-outrona-madeira9426982.html?utm_
source=Push&utm_
medium=Web

38

Leiria
Caldas
Rainha

Correio da Manhã
18/06/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/morte-de-casalde-idosos-sobinvestigacao?ref=HP
_TickerCMAoMinuto

39

Porto
Porto

“ O Gaiense”
20/06/2018

http://www.ogaiens
e.pt/portal/!usrpck_
noticias.show_notici
a?id=103%7C30476

40

Lisboa
Lisboa

Correio da Manhã
24/06/2018

https://www.cmjorn
al.pt/exclusivos/deta
lhe/jovem-morrecom-facada-nocoracao-em-lisboa

41

Porto
Paredes

Correio da Manhã
24/06/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/cadaverencontrado-numriacho-em-paredes

42

Lisboa
Torres
Vedras

Polícia Judiciária
27/06/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/esgana-oamante-gay-pararoubar-em-torresvedras

43

Lisboa
Almada

Correio da Manhã
30/06/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/jovem-mata-amae-a-facada

44

Lisboa
Torres
Vedras

Correio da Manhã
08/07/2018

https://www.cmjorn
al.pt/exclusivos/deta
lhe/mata-genro-que-

da

filho com um tiro da caçadeira que tinha ido buscar
ao quarto, após mais uma discussão violenta com
Nuno, de 27 anos.
A Polícia Judiciária está a investigar um homicídio
que "ocorreu há uns dias" no Funchal, tendo detido
o alegado autor do crime.

Dâmaso Figueiredo, de 80 anos, e Maria da Luz, de
67, não eram vistos desde quinta-feira e estavam
incontactáveis por telefone, o que alertou a família.
Mas foi o cheiro nauseabundo que vinha do interior
da casa, nas Caldas da Rainha, que levou uma vizinha
a chamar a polícia, que encontrou marido e mulher
mortos, em circunstâncias suspeitas.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte,
identificou e deteve, fora de flagrante delito, um
homem pela presumível prática de um crime de
homicídio qualificado.
A discussão entre o grupo de jovens subiu de tom,
este sábado à tarde na Estrada da Torre, no Lumiar,
em Lisboa, mas Diogo Lopes não esperava que os
seus rivais tivessem facas. Acabou atingido com um
golpe certeiro no coração. Transportado em estado
muito grave para o Hospital de Santa Maria, os
médicos já nada conseguiram fazer para o salvar.
Uma mulher foi encontrada morta num riacho com o
corpo em avançado estado de decomposição ao
início da tarde deste sábado na freguesia de Cristelo,
Paredes.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e
Vale do Tejo, com a colaboração da Guarda Nacional
Republicana de Vila Nova de Milfontes e a Polícia
Marítima de Sines, procedeu à identificação,
localização e posterior detenção de um homem, com
53 anos de idade, indiciado pela prática de um crime
de homicídio consumado e um crime de furto de uso
de veículo.
O homem de 23 anos suspeito de ter morto a mãe à
facada em Almada foi detido esta sexta-feira, horas
depois do crime. O suspeito pô-se se em fuga após o
crime, mas foi detido horas depois por elementos da
Polícia Judiciária de Setúbal, apurou o CM. Vai ser
ouvido este sábado em tribunal para lhe serem
fixadas as medidas de coação.
A relação marcada por violência e discussões diárias
entre Manuel Açoriano, 88 anos, e o genro António
Veríssimo, de 68, piorou quando o idoso perdeu a
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culpa-pelo-suicidioda-filha

filha, que se terá suicidado, há quatro anos.

45

Braga
Cabeceiras
de Basto

Jornal de Notícias
09/07/2018

https://www.jn.pt/ju
stica/interior/home
m-morto-a-tiro-emcabeceiras-de-basto9564968.html

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiro,
durante a madrugada deste domingo, na freguesia
de Arco de Baúlhe, em Cabeceiras de Basto.

46

Lisboa
Lourinhã

Correio da Manhã
10/07/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal//detal
he/esfaqueiahomem-ate-amorte-em-arribasde-praia-da-lourinha

Um homem esfaqueou esta terça-feira até à morte
outro nas arribas de uma praia da Lourinhã,
transportou a vítima até à urgência de Peniche e
entregou-se na esquadra da PSP daquela cidade,
disseram à Lusa fontes policiais.

47

Leiria
Bombarral

Correio da Manhã
13/07/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/asfixia-a-mulhere-esconde-corpoem-pinhal

48

Porto

Correio da Manhã
18/07/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-jovem-de-20-anosmorto-a-facada-noporto

Durante anos, Olga Correia, de 48 anos, residente no
concelho do Bombarral, suportou as violentas
agressões do marido, Vítor Correia, de 49, sem
nunca fazer queixa. Na madrugada de quarta-feira, o
agressor matou a mulher por asfixia, livrando-se
depois do corpo num pinhal.
Um jovem com cerca de 20 anos morreu esfaqueado
na madrugada desta quarta-feira na rua Fernandes
Tomás, no Porto.

49

Leiria
Pombal

Correio da Manhã
25/07/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/gang-mata-idosaem-casa-pararoubar-150-euros

Grupo de três homens encapuzados espancou casal
de 85 anos durante um assalto.

50

Aveiro

Correio da Manhã,
31/07/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homem-morreesfaqueado-emaveiro

Um homem de 38 anos morreu esta segunda-feira à
noite, ao ser esfaqueado por um vizinho. Segundo
apurou o CM, o crime aconteceu num prédio na rua
do Príncipe Perfeito em Aveiro.

51

Faro
Portimão

Sábado
02/08/2018

https://www.sabado
.pt/ultimahora/detalhe/mortapelo-marido-emnoite-regada-a-vinho

Homem de 47 anos foi detido por violência
doméstica que resultou na morte da vítima. Mulher
sofreu ferimentos na face e cabeça.

52

Lisboa
Vila Franca
de Xira
Leiria,
Pombal

Correio da Manhã
11/08/2018

53

Diário de Notícias,
12/09/2018

Homem de 32 anos preso por atacar familiar em
discussão, em Vialonga.
https://www.dn.pt/
pais/interior/29idosos-amarradostorturados-e-

Nunca vimos tanta violência gratuita contra pessoas
tão vulneráveis e frágeis", desabafava ao DN há
poucos minutos Valter Constantino, o coordenador
da diretoria do Centro da PJ, responsável pela

30

violentamenteagredidos-umasenhora-morreu9835093.html

operação. Quase três dezenas de idosos foram
violentamente agredidos na zona centro do país,
tendo uma senhora com 85 anos sido espancada até
à morte. Um senhor com 74 anos está internado em
estado muito grave desde julho. Há um juiz jubilado
entre as vítimas
Margarida Rolo, professora de 43 anos, matou o
marido, José Duarte, de 51, com um martelo e uma
faca e vai ficar em prisão preventiva. A decisão foi
tomada
este
sábado
pelo
Tribunal
do
Entroncamento. Porém, esta situação pode alterarse já na próxima semana.
Fonte da PJ confirmou que autópsia já foi feita.
Corpo do atleta desaparecido a 16 de Julho foi
encontrado a 134 quilómetros de casa e indícios
apontam para morte violenta.

54

Santarém,
Abrantes

Correio da Manhã
19/08/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/volta-a-casaapos-matar-omarido

55

Portalegre,
Avis

Correio da Manhã
24/08/2018

https://www.publico
.pt/2018/08/26/soci
edade/noticia/pjconfirma-que-corpoencontrado-em-avise-de-triatleta-luisgrilo-1842115

56

Faro, Loulé

Correio da Manhã,
28/08/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/encontradamorta-com-as-maosatadas-em-carrocarbonizado

O cadáver de uma mulher foi, esta segunda-feira ao
início da noite, encontrado queimado dentro de uma
viatura carbonizada, em Loulé. A vítima estava com
as mãos amarradas, o que leva as autoridades a
acreditarem que se tratou de um homicídio.

57

Coimbra,
Figueira da
Foz

Correio da Manhã,
28/08/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-marido-matamulher-a-tiro-nafigueira-dafoz?ref=cmaominuto
_timeline

Um homem matou a mulher de 48 anos na Figueira
da Foz. O homicida estará em fuga segundo apurou
o CM.

58

Leiria,
Monte Real

Correio da Manhã,
31/08/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm--casalencontrado-mortoem-leiria-hasuspeita-dehomicidio-esuicidio?ref=HP_Gru
po1

Um casal com cerca de 60 anos, foi encontrado
morto esta sexta-feira em Monte Real, Leiria. Ao que
tudo indica trata-se de um homicídio seguido de
suicídio.

59

Aveiro,
Castelo
Paiva

Correio da Manhã,
07/09/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/autoridadesinvestigamaparecimento-decorpo-carbonizadoem-castelo-depaiva?ref=cmaominu

As autoridades policiais estão a investigar o
aparecimento do corpo de uma mulher de 48 anos,
em Castelo de Paiva, encontrado na quinta-feira à
tarde, parcialmente carbonizado, num tanque sem
água, disse esta sexta-feira à Lusa fonte dos
bombeiros.

de
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to_timeline
60

Açores,
Ponta
Delgada

Correio da Manhã,
04/09/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/20180904_1301_
pj-detem-suspeitode-homicidio-emponta-delgada

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a
detenção de um homem, de 31 anos, suspeito do
homicídio de um homem de 58 anos na freguesia da
Bretanha, concelho de Ponta Delgada, no domingo.

61

Faro, Silves

Correio da Manhã,
05/09/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homemencontrado-mortocom-cinco-buracosna-cabeca-em-silves

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar os contornos
estranhos e violentos da morte de um homem, que
foi encontrado sem vida nas proximidades da casa
onde vivia, junto à margem do rio Arade, em Silves.

62

Lisboa

Correio da Manhã,
10/09/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/alerta-cm-encontrado-corpode-mulher-em-ruade-lisboa-haindicios-decrime?ref=HP_Desta
que

O corpo de uma mulher de 45 anos foi encontrado
numa rua com hortas na freguesia de Marvila, em
Lisboa.

63

Lisboa,
Cascais

Correio da Manhã,
11/09/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/homem-baleadono-torax-em-saodomingos-derana?v=cb

Vítima tinha 52 anos. Um homem de 52 anos foi
baleado no tórax na noite desta segunda-feira na rua
28 de Setembro, em São Domingos de Rana, Cascais.
Fonte dos Bombeiros confirmou ao Correio da
Manhã que a vítima acabou por falecer após várias
tentativas de reanimação.

64

Braga, Fafe

Correio da Manhã,
16/09/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homemencontrado-mortocom-buraco-nopeito-em-fafe

Um homem de cerca de 70 anos foi encontrado
morto, este domingo, dentro de casa, deitado numa
cama e com um buraco no peito, no lugar de
Paredes, em S. Gens, concelho de Fafe.

65

Lisboa, Vila
Franca
de
Xira

Correio da Manhã,
30/09/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/pai-atropela-emata-agressor-defilho-em-vila-francadexira?ref=cmaominut
o_timeline

Um pai, de 51 anos, atropelou e matou este
domingo à noite um homem, de nome Patrick, que
agrediu o seu filho, na zona do Sobralinho, no
concelho de Vila Franca de Xira.

66

Vila
Real,
Ribeira da
Pena

Correio da Manhã,
08/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/alerta-cm--filhode-mulherdesaparecida-em-

Um homem foi detido esta terça-feira após ter
confessado o crime de homicídio da mãe, de 67
anos, em Ribeira da Pena.
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ribeira-de-penaconfessa-quematou-amae?ref=cmaominut
o_timeline
67

Santarém,
Salvaterra
de Magos

Correio da Manhã,
08/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/mata-a-facadaapos-discussaosobrefutebol?ref=cmaomi
nuto_timeline

Um homem, de 54 anos, matou à facada, este
domingo à noite, um outro de 56, junto a um café
em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos.
O agressor foi preso a cerca de 100 metros do local
do crime, e é esta segunda-feira presente a tribunal.

68

Braga,
Barcelos

Correio da Manhã,
08/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/alerta-cm--idosaencontrada-morta-eseminua-embarcelos-hasuspeitas-decrime?ref=cmaomin
uto_timeline

Uma idosa foi encontrada pelos familiares, esta
segunda-feira, morta e seminua em sua casa em
Encourados, Barcelos.

69

Açores, São
Miguel

Correio da Manhã,
13/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/mata-ex-sogro-doirmao-com-ganchode-cabelo-nocoracao?ref=cmaomi
nuto_timeline

Luís Lopes, 50 anos, foi assassinado após discussão
sobre custódia do neto. Crime ocorreu em São
Miguel.

70

Viseu,
Santarinho

Correio da Manhã,
13/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/alerta-cm--filhomata-mae-emviseu?ref=cmaominu
to_timeline

Um homem de 37 anos terá assassinado a mãe, de
75, ao que tudo indica com um martelo, porque ela
não lhe financiou o vício da droga, em Santarinho,
Viseu.

71

Porto, Santo
Tirso

Correio da Manhã,
15/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/degolado-comgarrafa-pordefendermulheres?v=cb

Hugo Almeida, 30 anos, morreu depois de ter sido
golpeado com uma garrafa de vidro, em Santo Tirso.

72

Vila
Real,
Montalegre

Correio da Manhã,
21/10/2018

http://www.cmjorna
l.pt/portugal/detalh
e/homem-morrecom-tiro-decacadeira-emmontalegre?ref=cma
ominuto_timeline

Um homem com cerca de 30 anos morreu durante a
tarde deste domingo, depois de ser atingido por um
tiro de caçadeira, na Serra do Larouco, em
Montalegre.
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75

Coimbra, S.
Martinho de
Árvore

Correio da Manhã,
24/10/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-mata-irmaoe-poe-se-em-fugaem-coimbra

Um homem de 49 anos morreu esta quarta-feira
após ter sido atingido por disparo de revólver, em S.
Martinho de Árvore, arredores de Coimbra.

73

Setúbal,
Alcochete

Correio da Manhã,
26/10/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/pastorcontratado-pelaforca-aerea-emalcocheteencontrado-morto

Um pastor contratado há uma semana pela Força
Aérea, para cuidar de um dos rebanhos existentes
no Campo de Tiro de Alcochete, foi encontrado, na
manhã desta sexta-feira, morto numa zona de mato
daquelas instalações militares. A vítima teria um
objeto, faca ou ferro, espetada no pescoço.

74

Lisboa,
Odivelas

A Bola, 22/11/2018

https://www.abola.p
t/Imprimir/760571

«Mata vizinha para não denunciar a violação.»

75

Lisboa

Correio da Manhã,
23/11/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/quatro-feridosem-desacato-nadoca-de-santoamaro-em-lisboa

Um jovem de 22 anos morreu esfaqueado e e três
outras pessoas ficaram feridas na sequência de uma
rixa que aconteceu durante a madrugada desta
sexta-feira na Doca de Santo Amaro, em Lisboa.

76

Lisboa

Correio da Manhã,
26/11/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/mata-ladrao-queroubava-carro-emlisboa

Um homem de 38 anos foi morto na tarde de
domingo pelo dono do carro que estava a assaltar,
na avenida Paulo VI, na zona J de Chelas, em Lisboa.

77

Porto, Santa
Maria
da
Feira

Correio da Manhã,
28/11/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-encontradomorto-com-sinaisde-violencia-emsanta-maria-dafeira?ref=cmaominut
o_timeline

Um homem de 56 anos foi encontrado morto esta
quarta-feira no pátio de uma casa em São Paio de
Oleiros, no concelho de Santa Maria da Feira.

78

Lisboa,
Sintra

Correio da Manhã,
28/11/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-comandoassassinado-porcolega-nacarregueira?ref=cma
ominuto_timeline

Um militar de elite do Exército foi esta quarta-feira
preso pela Polícia Judiciária Militar pelo homicídio do
colega Luís Teles, encontrado morto no quartel da
Carregueira, Sintra, a 21 de Setembro.

79

Lisboa,
Azambuja

Correio da Manhã,
08/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-mata-

Um homem de 42 anos assassinou a mulher, de 41,
com várias facadas, na moradia do casal, na
Azambuja.
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mulher-a-facada-naazambuja?ref=cmao
minuto_timeline
80

Faro,
Albufeira

Correio da Manhã,
09/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-homem-morto-afacada-junto-a-baremalbufeira?ref=cmao
minuto_timeline

Um homem de 31 anos foi morto este domingo à
facada junto a um bar em Albufeira.

81

Viana
Castelo

do

Correio da Manhã,
10/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm-jovem-de-22-anosem-estado-graveapos-seresfaqueado-emviana-do-casteloagressor-esta-emfuga

Vítor Coimbra, de 22 anos, foi esta segunda-feira, ao
fim da tarde, morto à facada, na Travessa do Pico,
freguesia da Areosa, em Viana do Castelo.

82

Guarda, Vila
Nova de Foz
Côa

Correio da Manhã,
13/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/idosa-mortadurante-alegadoroubo-em-aldeia-devila-nova-de-fozcoa?ref=cmaominut
o_timeline

Uma mulher de 80 anos foi morta e o marido ficou
ferido durante um alegado roubo ocorrido durante a
noite, numa localidade do concelho de Vila Nova de
Foz Côa, no distrito da Guarda.

83

Lisboa,
Sintra

Correio da Manhã,
14/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/alerta-cm--idosamorta-em-assaltonas-escadas-depredio-onde-residiaem-sintra-e-osegundo-casosemelhante-em-24horas?ref=cmaomin
uto_timeline

Uma mulher de 75 anos foi encontrada morta, esta
sexta-feira à tarde, nas escadas do prédio onde
residia, na Agualva, concelho de Sintra. Tudo indica
ter sido assassinada no decurso de um assalto.

84

Aveiro,
Oliveirinha

Correio da Manhã,
18/12/2018

Filho espanca e asfixia mãe idosa até à morte
António Santos disse às autoridades que a mãe, de
94 anos, tinha caído da cama.

85

Vila
Real,
Tuizendes

Jornal Sábado,
26/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/filho-espanca-easfixia-mae-idosaate-a-morte
https://www.sabado
.pt/ultimahora/detalhe/sinaisusados-na-sueca-

O tiroteio que provocou um morto e três feridos
graves em Tuizendes, Vila Real, no domingo à noite,
terá sido originado por questões relacionadas com
as regras do torneio de sueca que se disputava na
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foram-resolvidos-atiro?ref=SEC_ultimos
_ultima-hora

associação.

86

Portalegre,
Elvas

Correio da Manhã,
25/12/2018

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/tiroteio-embairro-de-elvas-fazummorto?ref=cmaomin
uto_timeline

A vítima do homicídio ocorrido na noite de Natal em
Elvas, distrito de Portalegre, foi atingida por um dos
vários disparos efetuados contra a viatura em que
seguia com mais dois homens, revelaram fontes
policiais à agência Lusa.

87

Aveiro,
Sever
Vouga

Correio da Manhã,
01/01/2019

https://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homem-matajovem-de-24-anos-atiro-de-cacadeiraem-sever-dovouga?ref=DET_noti
ciasSeccao_maisVist
as

Um homem matou um jovem de 25 anos, em Sever
do Vouga, com um tiro de caçadeira.

do
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Homicídios Registados no OCH – Estrangeiro 2018
Local do
OCS e data
Link de Notícia
Crime
1
Brasil
Jornal de Notícias
https://www.jn.pt/
Rio
de 20/01/2018
mundo/interior/pol
Janeiro
icia-encontradomorto-dentro-decarro-no-brasil-enatural-da-povoade-varzim9061952.html

Breve descrição
Patrick Batista Lopes, da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, foi encontrado morto, na quinta-feira,
dentro do carro, numa estrada no município de
Niterói. A vítima é natural da Póvoa de Varzim

2

Canadá
Órleans

Correio da Manhã
10/02/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/homicidio-deportuguesa-peloproprio-filhochoca-comunidadelusa-nocanada?ref=cmaom
inuto_timeline

O homicídio no Canadá de uma mulher
portuguesa de 81 anos alegadamente pelo filho
está a surpreender e a chocar a comunidade
portuguesa, disse esta segunda-feira à agência
Lusa um líder comunitário local.

3

Angola
Luanda

Correio da Manhã
16/02/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/20180215_1640
_portugues-mortoem-luandaduranteassalto?ref=cmaom
inuto_timeline

A polícia angolana confirmou esta quinta-feira à
agência Lusa a morte de um cidadão português,
ocorrida no município de Viana, arredores de
Luanda, presumivelmente na sequência de um
assalto

4

Inglaterra
Londres

Correio da Manhã
05/03/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/morte-defamilia-portuguesaem-londresinvestigada-pelasautoridades

A morte de uma família portuguesa, que residia
nos arredores de Londres, está a ser investigada
pelas autoridades britânicas. O CM sabe que a
polícia encontrou o corpo de Laura, de 47 anos,
já sem vida em casa. O cadáver tinha golpes de
faca.

5

Inglaterra
Londres

Correio da Manhã
05/03/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/morte-defamilia-portuguesaem-londresinvestigada-pelasautoridades

A morte de uma família portuguesa, que residia
nos arredores de Londres, está a ser investigada
pelas autoridades britânicas. O CM sabe que a
polícia encontrou o corpo de Laura, de 47 anos,
já sem vida em casa. O cadáver tinha golpes de
faca.

6

Inglaterra
Londres

Correio da Manhã
05/03/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/morte-defamilia-portuguesaem-londresinvestigada-pelas-

A morte de uma família portuguesa, que residia
nos arredores de Londres, está a ser investigada
pelas autoridades britânicas. O CM sabe que a
polícia encontrou o corpo de Laura, de 47 anos,
já sem vida em casa. O cadáver tinha golpes de
faca.
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autoridades
7

Bélgica

Correio da Manhã
06/03/2018

https://www.cmjor
nal.pt/portugal/det
alhe/portuguesamorta-pelocompanheiro-emtaberna-nabelgica?ref=cmaom
inuto_timeline

Uma mulher portuguesa foi assassinada pelo
companheiro esta terça-feira numa taberna na
Bélgica. Maria da Rocha terá sido morta à facada
por David Vens no estabelecimento que o
mesmo detinha em Charleroi e a filha de ambos,
com nove anos, assistiu a tudo e ainda tentou
salvar a mãe

8

Suíça
Payerne

Sapo Atualidade
25/04/2018

https://24.sapo.pt/
atualidade/artigos/
portuguesentregou-se-apolicia-aposassassinar-mulhere-filho-na-suica

O homem, de 49 anos, colocou-se em fuga após
ter morto a tiro os dois familiares, no prédio
onde a família residia em Payerne, no final da
tarde de quarta-feira.

9

Suíça
Payerne

Jornal de Notícias
25/04/2018

https://24.sapo.pt/
atualidade/artigos/
portuguesentregou-se-apolicia-aposassassinar-mulhere-filho-na-suica

O emigrante português, de 49 anos, que matou a
mulher e o filho, em Payerne, cantão de Vaud, na
Suíça, terá agido por ciúmes.

10

Venezuela

Correio da Manhã
25/04/2018

https://www.cmjor
nal.pt/portugal/det
alhe/segurancamata-patraoportugues-a-facada

Um empresário português de 49 anos, residente
na Venezuela, foi assassinado à facada por um
segurança que lhe roubou bens pessoais.

11

França
Normandia

Correio da Manhã
27/06/2018

https://www.cmjor
nal.pt/mundo/detal
he/emigranteportugues-morto-afacada-por-outrocidadao-luso-emfranca

Um emigrante português de 40 anos foi morto à
facada na madrugada deste domingo na região
da Normandia, em França, por outro cidadão de
nacionalidade portuguesa.

12

Suíça

Correio da Manhã
29/07/2018

https://www.cmjor
nal.pt/portugal/det
alhe/portuguesagredido-ate-amorte-em-festivalna-suica

Emigrante, de 41 anos, foi espancado. Suspeitos
foram detidos e posteriormente libertados por
falta de provas.

13

França
Nantes

Correio da Manhã
05/08/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/ameaca-mulhere-e-morto-afacada?ref=Bloco_C
MAoMinuto

Agostinho Coelho da Silva, de 58 anos, chegou a
França em 2001, instalou-se na zona de Nantes e
dedicou a vida ao alcoolismo e ao crime. Foi
condenado em 2005 por um homicídio, cumpriu
pena, foi julgado por outro crime idêntico - mas
absolvido -, mas na semana passada tornou-se
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14

Brasil
Rio
Janeiro

15

ele a vítima. O português foi morto com quatro
facadas num jardim junto a uns prédios. Um
jovem, de 23 anos, encontra-se detido.
Emigrante morto a tiro em assalto quando abria
o seu bar no Brasil. Fernando da Veiga, de 65
anos, foi executado com tiros nas costas e
cabeça.

Correio da Manhã
09/08/2018

https://www.cmjor
nal.pt/portugal/det
alhe/emigrantemorto-a-tiro-emassalto-quandoabria-o-seu-bar-nobrasil?ref=cmaomin
uto_timeline

Bélgica,
Bruxelas

Correio da Manhã,
10/09/2018

https://www.cmjor
nal.pt/mundo/detal
he/encontradocorpo-de-jovemportuguesdesaparecido-nabelgica?ref=cmaom
inuto_timeline

O corpo do jovem português que estava
desaparecido desde quinta-feira foi encontrado
durante a noite de domingo, na floresta de
Soignes, na Bélgica, segundo avançou esta
manhã de segunda-feira a imprensa local.

16

Venezuela,
Vargas

Jornal de Notícias,
17/09/2018

https://www.jn.pt/
mundo/interior/lus
o-venezuelano-de36-anosassassinado9854816.html

Um luso-venezuelano, filho de um comerciante
português, foi sequestrado e assassinado por
desconhecidos no Estado venezuelano de Vargas,
a norte de Caracas, disseram esta noite à agência
Lusa fontes próximas da família.

17

Síria

Correio da Manhã,
23/09/2018

http://www.cmjorn
al.pt/mundo/detalh
e/irmaos-lusos-dodaesh-morrem-emcombate?ref=DET_
relacionadas

Os dois irmãos portugueses do Daesh, Celso e
Edgar, de 32 e 35 anos, terão morrido em
combate na Síria. Contudo, e tal como é habitual,
a organização terrorista ainda não confirmou as
mortes.

18

Síria

Correio da Manhã,
23/09/2018

http://www.cmjorn
al.pt/mundo/detalh
e/irmaos-lusos-dodaesh-morrem-emcombate?ref=DET_
relacionadas

Os dois irmãos portugueses do Daesh, Celso e
Edgar, de 32 e 35 anos, terão morrido em
combate na Síria. Contudo, e tal como é habitual,
a organização terrorista ainda não confirmou as
mortes.

19

Brasil,
Anápolis

Correio da Manhã,
24/09/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/portuguesmorto-a-tiro-nobrasil?ref=cmaomin
uto_timeline

Um português, natural de Marco de Canaveses,
foi assassinado a tiro no Brasil, na madrugada de
domingo.

20

Venezuela,
Caracas

Correio da Manhã,
10/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/engenheiroportuguesassassinado-por-

Um engenheiro português de 36 anos foi
assassinado em Caracas por vários homens
armados e por motivos ainda desconhecidos,
noticiou hoje a imprensa local.

de
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varios-homensarmados-navenezuela?ref=cma
ominuto_timeline
21

África
do
Sul,
Joanesburgo

Correio da Manhã,
16/10/2018

http://www.cmjorn
al.pt/portugal/detal
he/emigranteportuguesexecutado-emassalto?ref=cmaom
inuto_timeline

Roberto da Silva resistiu a roubo e acabou morto
a tiro no seu restaurante, na África do Sul.

22

Moçambiqu
e, Maputo

Correio da Manhã,
12/11/2018

https://www.cmjor
nal.pt/cm-aominuto/detalhe/em
presario-portuguesencontrado-mortodepois-de-raptonas-imediacoes-demaputo?ref=cmao
minuto_timeline

Homem com cerca de 50 anos estava em
Moçambique há oito.

23

Venezuela,
Porlamar

Correio da Manhã,
03/12/2018

https://www.cmjor
nal.pt/portugal/det
alhe/alerta-cm-comercianteportuguesassassinado-navenezuela?ref=port
ugal_destaque

Um português foi morto a tiro por desconhecidos
quando se preparava para abrir a sua loja, na
iIlha Margarita, na Venezuela, disseram hoje
fontes da comunidade portuguesa local à agência
Lusa.

24

Venezuela,
Caracas

Correio da Manhã,
06/12/2018

25

Inglaterra,
Tottenham

Correio da Manhã,
25/12/2018

https://www.cmjor
nal.pt/mundo/detal
he/pugilistaportugues-amadormorre-esfaqueadoemlondres?ref=cmao
minuto_timeline

Um comerciante português da área de
panificação foi hoje assassinado por homens
armados que tentaram roubar a sua viatura, na
avenida Rómulo Gallegos de Horizonte, a leste de
Caracas, capital da Venezuela, disseram fontes da
comunidade portuguesa local.
Segundo avança o The Guardian, o atleta foi
encontrado pela polícia durante a madrugada de
sábado com vários golpes, tendo sido
transportado para um hospital de Londres, onde
foi declarado morto cerca de uma hora depois
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