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A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer manifestar 

publicamente a sua intensa revolta com o brutal assassinato da Dr.ª Natália 

de Sousa ocorrido no passado dia 6 de Maio, em Estremoz. 

A advogada Dr.ª Natália de Sousa patrocinava, num processo de divórcio, 

uma mulher vítima de violência doméstica.  

A comunicação social reporta que a vítima deste crime e a sua cliente 

haviam já recebido ameaças de morte por parte do homicida. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer alertar para a 

circunstância de estes factos representarem uma grave escalada da violência 

contra as Mulheres em Portugal, pois num contexto de violência doméstica foi 

praticado um homicídio contra uma pessoa que não integrava o círculo familiar 

ou de convivência íntima do agressor. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas considera que escolha 

da vítima por parte do autor do crime não foi obra de acaso ou de um momento 

de desvairo, antes o ataque foi perpetrado contra uma mulher, uma advogada 

no exercício das suas funções, na privacidade do seu escritório de advocacia, 

e por causa do exercício dessas funções, pois que defendia os interesses e os 

direitos de uma vítima de violência doméstica. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas entende assim que 

este crime deveria merecer uma profunda reflexão de todas as instâncias 

competentes no combate à Violência contra as Mulheres. 

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas crê que a ruptura do 

ciclo de violência contra as Mulheres não é um problema específico das 

Mulheres, mas sim que, enquanto questão de Direitos Humanos, necessita de 

um igual empenhamento dos homens e das mulheres e de todas as instâncias 

de poder de decisão. 
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A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer, ainda, 

expressar à família da Dr.ª Natália de Sousa os seus sentimentos de pesar e 

de solidariedade com o seu sofrimento. 

Bem como, quer manifestar o seu profundo apreço por todas as 

advogadas e advogados que, no exercício da sua profissão, não hesitam em 

patrocinar as vítimas de violência doméstica.  

A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas quer, também, 

tornar público que nesta data endereçou uma carta à Ilustre Bastonária da 

Ordem dos Advogados sugerindo-lhe que no próximo dia 19 de Maio, o “Dia do 

Advogado”, preste uma homenagem pública nacional à coragem da Dr.ª 

Natália de Sousa e de todas as advogadas e advogados que se não deixam 

intimidar e dignamente se empenham na realização da Justiça. 

 

Lisboa, 8 de Maio de 2014 

 

 

A Presidente da Direcção da A.P.M.J. 

 

Maria Teresa Féria de Almeida 

 
 
 
 
 


