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PAIS 
POSSÍVEL Um homem cometeu 

um crime, infelizmente 

O Centro Ismaelita de Lisboa, as 
pessoas envolvidas nas ativida-
des que desenvolve e os seus fa-
miliares estão de luto porque fo-
ram assassinadas duas mulheres 
que se dedicavam a ajudar, a aco-
lher e a ensinar refugiados. Fo-
ram mortas por um homem refu-
giado, também ele ismaelita, que 
beneficiava da sua ajuda. 

A comoção no país foi generali-
zada. Como foi generalizada a 
condenação do ato criminoso, a 
solidariedade com as famílias das 
vítimas, avalorização do trabalho 
de acolhimento e de integração 
de refugiados desenvolvido pelo 
Centro. Conheço bem o trabalho 
que fazem, visitei-o várias vezes, 
e também eu me comovi. 

Importa dizer que o que se pas-
sou no Centro Ismaelitafoi, infe-

  

lizmente, um crime. Portugal é 
um país seguro, mas onde, apesar 
de tudo, existem casos de crimes 
violentos. Todos os anos morrem 
dezenas de mulheres vítimas de 
violência doméstica. Situações 
que condenamos e procuramos 
combater, mas nem sempre con-
seguimos evitar. 

No Centro Ismaelita foi cometi-
do um crime, que podia ter ocor-
rido em qualquer outro lugar. Foi 
cometido um crime por um refu-
gado afegão que podia ter sido co-
metido por um português. Foram 
mortas duas mulheres, podiam 
ter sido mortos dois homens. O 
que se passou no Centro Ismaeli-
ta é um assunto criminal e dejus-
tiça, não é um assunto de imigra-
ção ou de política de refugiados. 

Portugal é um país que acolhe 
poucos refugiados. Na crise da Sí-
ria, Portugal acolheu cerca de um 
milharde refugiados, apesarde to-
das as diligências do ex-presiden-
tes da República Jorge Sampaio. A 
Suécia, país da dimensão de Por-
tugal, acolheu, no mesmo perío-
do, dezenas de milhares de refu-

  

giados sírios. Não somos, infeliz-
mente, um país muito atrativo em 
termos de imigração e, sobretudo, 
de asilo. Não há razão para consi-
derar que temos as portas dema-
siado abertas. Pelo contrário. 

O espaço de reflexão sobre as 
políticas de imigração e de refu-
giados, bem como a melhoria dos 
processos de acolhimento de imi-
grantes, deve estar permanente-
mente aberto. Temos muitos de-
safios para melhorar as condições 
de trabalho e de integração de mi-
grantes que procuram oportuni-
dades de vida no nosso país. Po-
rém, tais reflexões e debates ga-
nharão se não se basearem em 
conclusões simplistas e precipi-
tadas de casos como o do Centro 
Ismaelita, que nada tem a ver 
com este assunto. 

Um crime é sempre um crime. 
Generalizar a culpa, atribuindo 
responsabilidades ao Governo e 
às políticas, ou a uma qualquer 
comunidade, significa desres-
ponsabilizar quem o praticou e 
substituir a justiça pela demago-
gia e pela estigmatização. 

O que se passou no Centro Ismaelita 
é um assunto criminal e de justiça, 
não é um assunto de imigração 
ou de politica de refugiados. 


