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Voto de pesar pela morte de Wiston Rodrigues, barbaramente assassinado no bairro da Cucena, no 
Seixal

Na noite do passado domingo, dia 24 de maio, Wiston Rodrigues de 35 anos, foi barbaramente assassinado 
sendo vítima de linchamento perpetrado por um alegado grupo rival no Bairro da Cucena, Seixal, tanto quanto 
se sabe onde residia.

Após ter esfaqueado e baleado a vítima, o autor dos disparos, com a ajuda de familiares, colocou-se em fuga
e ainda que, tendo sido rapidamente identificado pelas autoridades, através do recurso aos vários vídeos 
registados pelos inúmeros moradores que, tal como as imagens comprovam, assistiram a este triste episódio, 
não foi ainda detido.

Num confronto caracterizado por uma violência extrema, também o pai da vítima mortal, António Rodrigues 
sofreu diversos ferimentos graves, tendo sido rapidamente assistido pelos bombeiros e transportado 
posteriormente para uma unidade hospitalar, tendo inclusivamente dado entrada no bloco operatório e 
segundo informações, ainda se encontra em coma induzido.

Uma palavra de agradecimento é devida às forças da autoridade, que foram destacadas para o cenário de 
crime, tendo a GNR sido alertada para o problema por volta das 20 horas tendo sido destacados para o 
terreno dezenas de militares de três postos territoriais distintos integrantes do Destacamento de Intervenção e 
do Núcleo de Investigação Criminal. De referir que o ferido grave foi posteriormente diagnosticado com 
COVID-19, obrigando a que 16 agentes de autoridade que participaram no seu auxílio, fossem obrigados a 
ficar de quarentena. 

Esta foi apenas mais uma triste e lamentável ocorrência, e pese embora tentem desvalorizar o sucedido, 
torna-se bastante evidente, que existe na sociedade portuguesa, um problema de integração de uma 
determinada comunidade. Comunidade esta, onde maioritariamente não se cumprem regras, nem leis, onde 
existe proliferação de armas proibidas, e este é um problema que urge resolver, sem medos ou demagogias, 
dentro dos cânones do Estado de Direito. 

Assumir que estes problemas são reais, que existem em Portugal e são prejudiciais à nossa sociedade, não é 
racismo nem xenofobia, é uma questão de bom senso. Existe um problema e, seja por negligência ou
desinteresse, é totalmente inadmissível ignorá-lo, não poderemos nunca combater e eliminar um problema 
que nem temos coragem de assumir como tal.

A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, vem desta forma manifestar o seu mais profundo 
pesar pela morte de Wiston Rodrigues, bem como endereçar as suas mais sentidas condolências aos seus 
familiares e amigos mais próximos.
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