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COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

BRASILINO GODINHO
cronista

EXPLÍCITO E ELUCIDATIVO…

Peculiar Forma de Gerir e Obter Grandes Lucros

Esta tarde a Agência LUSA pu-
blicou as duas informações que, 
com a devida vénia, transcrevo:

- NOVO BANCO com menos 303 tra-
balhadores e 45 balcões no primeiro semestre.

- Lucros do NOVO BANCO quase duplicam no pri-
meiro semestre para 266,7 milhões de euros. 

(01-08-22 16:41)
O leitor repare na correlação registada no primeiro 

semestre entre os 303 despedimentos, encerramentos 
de 45 balções e os lucros alcançados no montante de 
266,7 milhões de euros.

O que evidencia terem os lucros sido obtidos à cus-
ta do despedimento de parte substancial do pessoal e 
do encerramento dos estabelecimentos dispersos pelo 
território nacional.

Também feita mais uma demonstração de haver ad-
ministradores bancários e de bastantes empresas por-
tuguesas que exercem a gestão segundo o critério, a 
apetência e o expediente do mais elementar e facilita-
do modus faciendi: ou seja, o despedimento dos tra-
balhadores e os encerramentos dos estabelecimentos. 
As suas presumidas competências e os resultados po-
sitivos dos balanços só lhes estão ao alcance por abuso 
de tais redutoras práticas anti-sociais – e nestas se es-

gotam e inteiramente preenchem as suas capacidades; 
manifestadas por uma forma e persistência que se con-
figuram abusivas e escandalosas. 

Fixe-se a imagem evidenciada: eles dão demonstra-
ção inequívoca e desavergonhada de que a competên-
cia da sua actividade se cinge a tal expediente que é 
muito gravoso para quantos cidadãos são objecto de 
tais medidas tomadas com extrema, doentia, opor-
tunista, interesseira, obsessão pelos lucros; os quais 
– sublinhe-se - assim obtidos por via irregular. Ela, 
desprovida de decência, racionalidade, justiça, moral, 
ética e com efeitos extremamente nefastos para os ci-
dadãos vítimas do potencial de egoísmo, arbitrarieda-
de e desumanidade, que é característica marcante das 
personalidades de vários administradores – alguns co-
brando chorudas remunerações e avultados proventos 
de que não prescindem de maneira nenhuma.

Em abono da Verdade registe-se: o negro quadro aqui 
descrito é incompatível e inadmissível num Estado de 
Direito e numa Democracia.

Desgraça suprema: Nem uma coisa, nem outra, é 
Portugal!

Culpa de quem?   
Do Povo, não é certamente!
Observo: qualquer português, não analfabeto, na ple-

na posse de faculdades da alma, tem percepção inte-
lectual de quais os culpados de tão deprimente e gra-
víssima situação de Portugal.

Cientista da Universidade do Minho
explica a Física em livros e nos media
Podemos compreender os paradigmas da Fí-

sica quântica, que têm regras tão diferentes 
das que estamos habituados no nosso dia-a-

-dia? Sim, podemos. Quem o diz é Ricardo Mendes 
Ribeiro, professor da Escola de Ciências 
da Universidade do Minho. O autor tem 
desmistificado a Física para o público 
em geral, com os livros “Física XXI” e 
“Introdução à Física Contemporânea”, 
um site pessoal, artigos diversos nos jor-
nais e, agora, um programa de rádio.

“A Física precisa de ser meditada, exige 
tempo e esforço, como ir ao ginásio, mas 
esse treino e método vai recompensar, 
pois alargamos horizontes. E é por isso 
que, entre os mais jovens, a empregabili-
dade de quem tem curso de Física ou de 
Engenharia Física supera os 95% e com salários ele-
vados”, nota. O investigador do Centro de Física das 
universidades do Minho e Porto e do Laboratório 
Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) utiliza 
exemplos do quotidiano e analogias para explicar na 
rádio temas como espaço-tempo, física quântica ou luz 
e massa. Não exclui matérias – em breve vai para o ar 
um episódio sobre as complexas teorias das cordas e 

das membranas.
O programa de rádio chama-se “Comunicar Ciência”, 

tem apresentação de Catarina Loureiro e Jorge Dinis 
Oliveira e é emitido à terça-feira na Antena Minho, 

em 106.0FM e em podcast. “Não me ini-
bo de tentar descodificar coisas complica-
das, mas procuro fazê-lo numa linguagem 
acessível, que se compreenda”, diz Ricardo 
Mendes Ribeiro. Participa nesta rubrica 
desde abril e soma sete presenças: “Aceitei 
logo, mas é um desafio tremendo expli-
car ciência só com voz, porque tenho que 
cuidar do que vou dizer e como dizer, já 
que o cidadão comum desconhece muitos 
conceitos”. Para o vimaranense de 55 anos 
– que tem estudado em especial os mate-
riais bidimensionais, como o grafeno –, 

surgiu nos últimos anos um maior interesse pela Físi-
ca, onde se tem formação em domínios como a Mate-
mática, Química, Informática, Materiais e Eletrónica, 
entre outros. Considera que esta área multidisciplinar 
“permite trabalhar em empresas dos mais variados se-
tores” e o desemprego de diplomados neste âmbito é 
residual, segundo o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. Universidade do Minho

Superbe chardonnay 2020 
du Mâconnais à 26 $ 
en SAQ par Terroirs et 

Talents. Demandez Les trois 
rieuses à votre conseiller en 
vins en succursale, l’étiquette 
avec les 3 grenouilles, vous 
ne le regretterez pas. À la fois 
rond et vif en bouche, tout est 

subtilité côté arômes (acacia, pivoine, poire) dans 
ce vin blanc de Bourgogne, idéal avec quelques filet 
d’aiglefins panés maison que vous servirez avec des 
quartiers de citron.
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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

À Minha Maneira

Faz parte da história patrimo-
nial de muitas famílias, e a fa-
mília de John e Jane Doe não 

é excepção, a existência de vários donos numa única 
propriedade, tal acontece por exemplo quando são 
irmãos, tios, primos que são comproprietários em 
terrenos rústicos em virtude de partilhas anteriores. 
É, nomeadamente, o caso de ter ficado em comum 
por ter sido vontade dos pais que aquela propriedade 
ficasse em igual proporção para cada um dos filhos.

Esta realidade, aliás frequente, pode manter-se por 
toda uma vida. No entanto esta relação jurídica poderá 
conhecer dificuldades quando se trata de definir qual 
a parte do terreno que pertence a cada um dos donos. 
Ou seja, pese embora no título aquisitivo (v.g. escritu-
ra ou Processo de Inventário) tenha constado que são 
donos, por exemplo, de 1/3, não se sabe dentro do ter-
reno qual a parcela dessa terça parte vai corresponder 
a cada dono.

A questão poder-se-á complicar quando um dos do-
nos vier dizer que pretende a parte melhor do terreno e 
outro vier também dizer que quer a mesma parte, uma 
vez que legalmente são donos, no exemplo dado, do 
direito a 1/3 sobre a totalidade e não daquela parcela 
ou parte específica.

Muitas vezes e ao longo da vida os proprietários ocu-
pam as parcelas de que se acham donos pese embora 
formalmente apenas tenham direito a ocupar uma ter-
ça parte indefinida do todo.

Existem duas formas de individualizar cada parcela 
para dar lugar a uma parte autónoma em que cada 
dono passa a ter a sua caderneta e registo: se estão de 
acordo, farão essa separação por escritura pública de 
divisão de coisa comum; se não estão de acordo, pode-
rá qualquer proprietário formular o pedido de divisão 
no Tribunal através da ação própria para esse efeito, 
que é a ação especial de divisão de coisa comum.

Esta questão reveste-se de uma enorme importância 
especialmente para todos aqueles que não ocupam os 
prédios e em que, no exemplo dado, se por partilha o 
prédio ficou em nome de três filhos, fica registado que 
cada um é dono de 1/3 mas legalmente são compro-
prietários do todo.

Se por hipótese, que é frequente acontecer, algum dos 
irmãos comproprietários se ausentar para o estrangei-
ro, passando um outro irmão a ocupar efetivamente 
uma parcela concreta durante mais de 20 anos, poderá 
este irmão (comproprietário) vir invocar que pretende 
aquela parcela exclusivamente para si ao abrigo do ins-

tituto da usucapião.

O irmão que se ausentou poderá ficar prejudicado 
com a parcela que ficar para si, pois todos sabemos 
que a maioria dos terrenos rústicos não têm o mes-
mo valor na sua área total, sendo normalmente mais 
valiosa a parte mais apta para o cultivo e com acesso à 
via pública, podendo, como vimos, o irmão possuidor 
vir dizer que essa parcela deverá ser para si porque está 
na sua posse há mais de 20 anos. A vingar essa pre-
tensão, que terá de ser deduzida em acção judicial, o 
outro irmão, ou os outros irmãos, ficarão com a parte 
por exemplo de incultos ou mata sem valor comercial.

Assim, o estado de facto criado pela ocupação efeti-
va de parcela concreta do prédio por parte de um dos 
comproprietários sem ter sido precedida de escritura 
ou ato público, pode converter-se em estado de direito, 
através do instituto da usucapião.

Para evitar todos os problemas associados a esta for-
ma de “divisão”, sem os problemas inerentes à prova 
das respectivas áreas e estremas das várias parcelas, os 
comproprietários, como se disse, podem lançar mão 
da divisão de coisa comum ou divisão amigável através 
do necessário documento escrito – no caso dos imó-
veis através de escritura pública – ou através da ação 
especial de divisão de coisa comum.

Importa ainda que ter presente que há limites ao fra-
cionamento dos prédios rústicos, ou seja, não se pode 
chegar a um terreno e dividir-se como se entende, 
mesmo que por escritura ou em acção especial de divi-
são de coisa comum.

Com efeito, e nos termos da lei, os terrenos aptos para 
cultura não podem fracionar-se em parcelas de área 
inferior a determinada superfície mínima. É o que se 
chama de unidade mínima de cultura.

A unidade mínima de cultura nos Açores varia con-
soante a área do prédio a dividir e que actualmente são 
as seguintes: para prédios com área igual ou inferior a 
50.000 m2 a unidade mínima de cultura é de 10.000 
m2; para prédios com área superior a 50.000 m2 e igual 
ou inferior a 100.000 m2 a unidade mínima de cultu-
ra é de 20.000 m2; e para prédios com área superior a 
100.000 a unidade mínima de cultura é de 30.000 m2.

A proibição de fracionamento existe também no caso 
de a mesma dar origem a que qualquer das parcelas 
fique encravada. Assim, ainda que com algumas limi-
tações, os comproprietários poderão fracionar os pré-
dios à sua maneira.
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Entrevista com Pedro Rupio, Presidente Do
Conselho Regional Das Comunidades
Portuguesas Na Europa
Entrevista conduzida por
MARIA JOÃO COSTA

“Há hoje maior recetividade na abordagem das ques-
tões das comunidades, mas falta um plano estratégico”

Pedro Rupio, 38 anos, atual presidente do 
Conselho Regional das Comunidades Por-
tuguesas na Europa (CRCPE), esteve à con-

versa com a Revista Comunidades e falou sobre as 
aspirações e expetativas relativas às políticas públi-
cas direcionadas para os portugueses a residir no 
estrangeiro, em particular, na Europa. Há ainda 
muito que percorrer, mas, para o responsável, já se 
começa a verificar uma postura diferente na abor-

dagem das questões das comunidades. 
Desde muito cedo sentiu que tinha “alguma” afini-

dade com a política. Com apenas 24 anos, foi eleito 
(em 2008) Conselheiro das comunidades pelo círcu-
lo da Bélgica, voltando a ser eleito, em 2015. Dentro 
do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), 
Pedro Rupio é membro do conselho permanente e é, 
desde 2020, presidente do CRCPE. 

Radicado na Bélgica, sempre gostou de Portugal e o 
contacto que foi sempre mantendo com a família aca-
bou por se revelar fundamental na forma como vê o 

país e o povo português. Criou uma identidade e uma 
ligação forte com Portugal e sentiu a necessidade de 
contactar com as comunidades. 

Depois dos estudos, envolveu-se com a associação 
mais antiga do Benelux, a Associação dos Portugue-
ses Emigrados da Bélgica e, desde então, tem lutado 
para melhorar a vida dos portugueses lá fora. 

Revista Comunidades (RC): De que forma surge 
este Conselho que tem como objetivo defender os 
interesses dos portugueses a viver no estrangeiro?

Pedro Rupio (PR): O Conselho das Comunidades 
Portuguesas (CCP) foi criado em 1980 pela Secretá-
ria de Estado das Comunidades Portuguesas no VI 
Governo Constitucional, Maria Manuela Aguiar.  O 
principal objetivo do órgão era de veicular as preocu-

pações dos emigrantes. Desde então, o Conselho so-
freu algumas alterações, tendo sido “desativado” nos 
anos 90, e voltou com o modelo que é aquele que co-
nhecemos hoje, com conselheiros eleitos. Houve mais 
algumas alterações neste percurso, em 2007 e em 
2015, mas hoje o CCP é um órgão de consulta do Go-
verno em matéria de emigração e tem, mais uma vez, 
o objetivo de veicular aquelas que são as principais 
preocupações das comunidades, mas também com o 
intuito que haja propostas no sentido de melhorar o 
dia a dia dos portugueses no estrangeiro e também de 

Portugal, porque há questões que por vezes estão di-
retamente interligadas. É um elo-de-ligação entre os 
portugueses que estão lá fora e o país.

Nós já temos 4 deputados eleitos pela emigração, 
mas aqui, tendo em conta que há 80 membros eleitos 
pelas comunidades, e que vivem e estão no quotidia-
no junto das comunidades, há uma facilidade em vei-
cular aquilo que são as suas principais preocupações.

RC: O Conselho Regional das Comunidades Por-
tuguesas na Europa (CRCPE) representa os por-
tugueses que vivem no continente europeu e tem 
como função, dentre outras, aconselhar o Governo 
nas políticas para as comunidades aí residentes. 
Quais são as linhas orientadoras deste órgão e quais 
as vantagens para estes emigrantes? 

Pedro Rupio (PR): Aquando da primeira reunião 
ordinária de 2017, o CRCPE elaborou um plano de 
ação que serve de base para o mandato em curso. 
Para resumir, porque o documento tem praticamente 
duas dezenas de páginas, diria que o CRCPE consi-
dera fundamental que sejam implementadas políticas 
que reaproximem as Comunidades Portuguesas de 
Portugal. Para isso, apontamos para vários caminhos, 
nomeadamente melhorando as questões de língua, 
educação, cultura e identidade, a participação políti-
ca e cidadania plena, a igualdade de direitos sociais e 
económicos, e o aproveitamento do potencial econó-
mico das comunidades portuguesas.

RC: Na última reunião anual do CCP, em julho, fo-
ram reforçadas as propostas do CRCPE e os objetivos 
para as comunidades na Europa. Que balanço faz das 
reuniões com a secretaria de Estado das Comunida-
des, Ministério dos Negócios Estrangeiros e grupos 
parlamentares e o que foi definido como prioritário?

PR: Nós temos sempre a prática de repetirmos al-
gumas vezes aquelas que são as nossas propostas, até 
porque temos um novo Governo, um novo secretá-
rio de Estado, e um novo ministro dos Negócios Es-
trangeiros, tivemos aqui esse desafio extra. Temos 
sempre esse cuidado e sentimos que essa prática tem 
tido resultados porque notamos que há uma evolução 
na forma como a classe política portuguesa aborda 
a questão das comunidades portuguesas. Ainda há 
muito por fazer, mas sentimos que há uma recetivi-
dade. 

No entanto, há uma questão que ganhou mais des-
taque, até porque é a que mais sentimos no terreno, 
relativamente à rede consular que atualmente está a 
passar por grandes dificuldades, sendo esta uma ques-
tão urgente, tanto junto do secretário de Estado, do 
ministro dos Negócios Estrangeiros, como de todos 
os grupos parlamentares e até do próprio Presiden-
te da República. Inevitavelmente, abordámos sempre 

COMUNIDADE
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a questão e foi claramente o ponto mais importante 
nesta reunião anual. 

Aquilo que nos foi dito é que há um processo de 
digitalização dos serviços consulares em curso e que 
será iniciado (espera-se) em 2023, para ser concluído 
em 2027. Obviamente existe uma grande expectati-
va de que os cidadãos portugueses que vivem lá fora 
tenham de facto a possibilidade de resolver muitas 
questões por essa via. 

RC: E esta digitalização dos serviços será suficien-
te para resolver os problemas resultantes da incapa-
cidade estrutural das redes consulares em atender 
tantas solicitações?

PR: Há uma questão que não pode ser esquecida 
e que foi inclusivamente mencionada pelo próprio 
SECP, Paulo Cafôfo (o que acho muito positivo): há 
uma série de pessoas que não têm um domínio con-
veniente das ferramentas digitais, e esse público não 
pode ser esquecido nem ser excluído da solução. Isto 
tem de ser muito bem trabalhado. Mas sobre a impor-
tância da digitalização dos serviços consulares, posso 
dar o meu exemplo, e que acaba por ser o exemplo de 
muitas pessoas: o facto de, em tempo de pandemia, 
ter sido impossível realizar marcação no consulado 
de Portugal em Bruxelas, mas consegui renovar o car-
tão de cidadão online e no espaço de duas semanas, 
já tinha o documento em casa. Isto é claramente um 
indicador de que isso pode ser um alívio, para os con-
sulados e para os utentes. 

Sabemos que atualmente há uma enorme dificulda-
de em chegar aos consulados e isto é claramente uma 
alternativa que é interessante, nomeadamente para 
resolver questões de documentos de identificação, de 
passaportes, que são documentos que são muito pe-
didos.

RC: Mas, entretanto, será difícil dar resposta, até 
porque existem problemas graves relacionados 
também com o número de funcionários nas redes 
diplomáticas. Não podemos continuar a funcionar 
com o mesmo número de funcionários, quando o 
fluxo de portugueses a emigrar aumenta a cada ano.

PR: Houve de facto, no tempo da troika, uma di-

minuição tremenda do número de funcionários nos 
consulados. Por outro lado, é verdade que desde 2018 
houve um reforço bastante considerável desses fun-
cionários na rede consular. Daquilo que nos foi dito 
pelo secretário de Estado das Comunidades, passa-
mos de cerca de 1100 funcionários para 1300. Ob-
viamente que estamos ainda longe dos números pré 
troika, que rondavam os cerca de dois mil funcioná-
rios em todo o mundo, sabendo inclusive que houve 
um aumento do número de portugueses a viver no 
estrangeiro nesta última década. Portanto, a digitali-
zação dos serviços consulares poderá ser um comple-
mento, provavelmente, mas só por si não vai resolver. 
Vamos continuar a precisar de mais funcionários e 
que estes tenham também salários que lhes permita 
ter uma vida razoável nos países onde estão inseridos. 

RC: Tem de haver esse incentivo, melhores condi-
ções salariais, para que o número de funcionários 

possa efetivamente aumentar...  
PR: Há consulados que perdem efetivamente re-

cursos humanos precisamente por causa disso, pelo 
desajuste salarial, salários que não são atrativos, ra-
zão pela qual os Consulados não conseguem dar res-
posta às solicitações dos utentes. Penso que isto será 
resolvido quando o Ministério da Finanças tomar 
consciência deste problema e alocar aquilo que for 
necessário. E estamos aqui a falar de um setor em que 
provavelmente teríamos que duplicar o orçamento 
para as coisas melhorarem significativamente. Por-
que é preciso aumentar o número de funcionários e 
é preciso também aumentar salários, mas considero 
que é um passo demasiado grande para se fazer no 
quadro atual, por isso espero que a digitalização pos-
sa ser de facto parte da solução. 

RC: O CRCPE tem reforçado a urgência em haver 
eleições neste órgão e apontou que a sua marcação 
tem sido sistematicamente protelada pela Secreta-
ria de Estado das Comunidades Portuguesas. Hou-
ve progressos nesta última reunião relativamente a 
estas eleições? 

PR: Nós passamos por uma situação um pouco des-
confortável porque já tínhamos tido a garantia da an-
terior secretária de Estado das Comunidades, Berta 
Nunes, de que íamos ter um teste piloto de voto ele-
trónico nas próximas eleições. Mas, a data das elei-
ções foi constantemente adiada até haver o chumbo 
do Orçamento do Estado. 

Acontece que o novo SECP disse em declarações, 
pouco tempo depois de tomar posse, que queria 
eleições rapidamente e sem esse teste piloto do voto 
eletrónico. Obviamente que para nós isso não seria 
aceitável porque tínhamos concordado esperar preci-
samente por causa da questão do teste piloto, que nos 
parecia fundamental e que é uma reivindicação que 
temos há décadas, no CCP e nas comunidades por-
tuguesas. Portanto, comunicámos esses anseios ao 
secretário de Estado e também podemos confirmar 
com o grupo parlamentar do Partido Socialista que 
haverá um projeto de lei que será apresentado proxi-
mamente, projeto de lei que deverá ir no sentido de 

COMUNIDADE
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permitir o teste piloto de voto eletróni-
co nas eleições do CCP.

A sessão legislativa só vai reiniciar-se 
em setembro, portanto será uma das 
primeiras questões tratadas pelo Par-
lamento no início da sessão. Digo por 
isso que é expectável que haja eleições 
no primeiro trimestre, ou semestre de 
2023, se tudo correr bem. Creio que 
pode correr bem porque o grupo par-
lamentar do Partido Socialista já nos 
comunicou que é intenção do partido 
apresentar muitas das propostas do 
CCP na alteração da lei: ter em consi-
deração tanto o novo universo eleitoral 
das comunidades portuguesas, que se 
alterou, como a resolução 01/2019 do 
CCP em que se sugere, por exemplo, 
que o Conselho seja consultado obri-
gatoriamente em matérias que dizem 
diretamente respeito às comunidades 
portuguesas, e até aumentar o número 
de conselheiros eleitos, mais uma vez, 
por causa da mudança do universo elei-
toral.

Desconhecemos ainda esse projeto 
lei e é difícil manifestar-nos sem ver a 
proposta no seu todo, mas esses pontos 
são claramente positivos e vão no senti-
do daquilo que propomos e esperamos 
que seja mesmo assim.

RC: Recentemente afirmou que é 
necessário investir no ensino de por-
tuguês junto de luso-descendentes 
que melhor conhecem a sociedade, o 
mercado e a língua dos países de aco-
lhimento e que o fortalecimento dessa 
dupla cultura é claramente um trunfo 

para esses jovens e para Portugal. Em 
que sentido?

PR: No sentido em que tem de haver 
um plano ou visão estratégica para as 
comunidades portuguesas. Querem lu-
sodescendentes a regressar a Portugal 
para prosseguirem estudos superiores? 
Querem empresários da Diáspora a 
investir em Portugal? Vou ainda mais 
longe, querem que haja mais partici-
pação eleitoral nos círculos da emi-
gração? Muito bem. Que medidas vão 
ser tomadas para que esses públicos 
adiram a projetos ligados a Portugal? 
Nesse aspeto, considero absolutamen-
te fundamental haver um investimento 
ambicioso na rede oficial do ensino de 

português no estrangeiro, e que seja um 
ensino de português verdadeiramente 
virado para as comunidades portugue-
sas, e sem propinas. Aí sim, o Estado 
estará a dar um passo gigante junto das 
comunidades, um passo no sentido da 
reconciliação entre Portugal e os seus 
expatriados.

RC: Existe ainda muito que corrigir 
no que diz respeito ao ensino de por-
tuguês no estrangeiro. Como vê o pa-
pel do Instituto Camões atualmente 
na promoção da língua portuguesa?

PR: O Instituto Camões aplica aquilo 
que está na lei. Desde 2006, com o novo 
regime jurídico do ensino do português 
no estrangeiro, a prioridade é clara: é o 

ensino do português como língua es-
trangeira veiculada a estrangeiros. O 
Instituto Camões tem desde a sua cria-
ção, em 1921, uma vocação para o en-
sino do português como língua estran-
geira, para o ensino do português nas 
universidades do estrangeiro. Portanto, 
é uma instituição na qual não consta, 
na sua origem, uma vocação para o 
ensino do português orientado para as 
comunidades portuguesas. 

Desde que houve a mudança de tu-
tela do Ministério da Educação para o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Instituto Camões, obviamente senti-
mos uma diferença. Ainda hoje obser-
vamos que o Instituto Camões está a 
aplicar aquilo que está no decreto-lei, e 
considero que deve haver uma mudan-
ça de paradigma. Entenda-se mudança 
de paradigma: o ensino de português 
para estrangeiros é fundamental, mas 
não deve ser misturado, estar no mes-
mo “pacote” do ensino de português 
para portugueses. São dois públicos-
-alvo totalmente distintos, com objeti-
vos totalmente diferentes. Porque nós 
não somos estrangeiros, deveríamos ter 
uma modalidade de ensino adaptada à 
nossa realidade.

Enquanto as nossas autoridades não 
entenderem isso (isto não tem nada a 
ver com o Instituto Camões), enquanto 
os nossos decisores políticos não diri-
girem institucionalmente o ensino do 
português por uma via diferente, a si-

COMUNIDADE
tuação vai degradar-se continuamente, 
como é o caso desde há mais de uma 
década quando se mudou a tutela do 
EPE.

RC: Consta do programa eleitoral 
do PS uma redução progressiva das 
propinas para os filhos dos emigran-
tes que aprendem a língua portuguesa 
no ensino paralelo fora do país, que se 
espera que possa resultar na abolição 
destas. Foi definido algum plano nes-
ta matéria?

PR: Nós tivemos reunião com o gru-
po parlamentar do PS, mas não nos foi 
dada qualquer resposta ou previsão. 

RC: Foi também abordada, na reu-
nião de julho, a questão da representa-

tividade da emigração no Parlamento, 
que continua a apresentar um número 
desajustado de deputados eleitos pelos 
círculos Europa e resto do mundo, face 
ao número de votantes. Qual é a posi-
ção do CCP relativamente àquilo foi 
debatido? 

PR: Esse foi outro dos temas que abor-
damos com todos os nossos interlocu-
tores, a questão do número de deputa-
dos eleitos pelos círculos da emigração. 
Sentimos que é ainda um assunto que 
deverá ser amadurecido, porque senti-
mos que existe ainda muita reticência. 
Há partidos que estão mais abertos 
à ideia e outros que consideram por 
exemplo que será necessário haver um 
aumento da participação eleitoral para 
que possamos alcançar esse objetivo. 

Mas o CCP fez questão de explicar que 
com 250 mil votantes, já conseguimos 
ultrapassar o número de votantes em 
Leiria, que elege 10 deputados naquele 
círculo eleitoral, e também que há mui-
tas pessoas que não conseguiram votar, 
que quiseram votar e não conseguiram, 
ou porque não receberam o boletim 
de voto, ou porque não conseguiram 
recensear-se. 

Há pessoas que estão a viver no es-
trangeiro, mas têm morada portuguesa 
no cartão de cidadão, há pessoas que no 
momento de renovar esse documento 
no consulado (e isto é grave), ficaram 
riscadas das listas eleitorais. Portanto, 
é preciso primeiro melhorar estes pon-
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tos para se observar uma maior participação eleito-
ral, sem esquecer que aquele tipo de incidentes que 
vivemos com a repetição das eleições, não favorece de 
todo a participação eleitoral das comunidades portu-
guesas. Está-se a querer responsabilizar as comuni-
dades portuguesas da falta de participação, mas até 
agora tudo nos indica que quando nos dão condições 
para votar, nós votamos. Com o recenseamento auto-
mático houve um aumento do número de votantes.

Há que corrigir, para já, questões como a atualização 
das listas eleitorais, que não correspondem à realida-
de. E repare que para as eleições presidenciais, vai ser 
impossível sairmos dos 98% de abstenção, se manti-
vermos o voto presencial como única alternativa. 

RC: Daí a necessidade de se criarem outras opções, 
sendo por isso o teste piloto do voto eletrónico nas 
eleições do CCP urgente…

PR: Sem dúvida. Nós comunicamos também aquilo 
que foi aplicado em França, nas eleições legislativas, 
que é um modelo com quatro opções de voto: pre-
sencial, eletrónico descentralizado, via postal e atra-
vés de procuração. E em França não passaram por 
testes, não passaram pelas eleições da ”Assemblée des 
Français de l'étranger”, que é o equivalente do CCP, e 
a participação eleitoral aumentou 35% em relação às 
últimas legislativas, mais uma vez, uma prova de que 
quando há condições para se votar, as pessoas votam 
mais. 

RC: Como se processam estas reuniões do Conse-
lho e para quando está agendada a próxima?

PR: Até agora tivemos sempre uma reunião anual, 
porque não tínhamos orçamento para mais. Mas, fe-
lizmente, o orçamento do CCP aumentou. Quando 
iniciámos o mandato, o orçamento era de 65 mil eu-
ros e, este ano, passou para os 350 mil euros. Por isso, 
temos mais condições para nos reunirmos com mais 
frequência se necessário. 

Mas, dizia, com 65 mil euros reuníamos o plenário, 
e era tudo. Portanto agora temos condições, com esta 
verba, de reunir os conselhos regionais, as comissões 
temáticas, e o conselho permanente, sem dificuldades 
e até pode haver ainda algum suplemento para as sec-
ções locais, para que os conselheiros possam exercer 
as suas funções com maior normalidade. 

Não esquecer que muitas vezes os conselheiros têm 
de se deslocar centenas de quilómetros, para reuni-
rem com os nossos diplomatas, com as associações 
e, agora, poderão finalmente ter condições para fa-
zerem esse contacto, que é imprescindível. Sobre a 
próxima reunião, provavelmente que o Conselho 
Permanente irá reunir logo a seguir à apresentação 
da alteração da lei ao CCP no Parlamento. Se houver 
uma apresentação do diploma em setembro/ outubro, 
faremos questão de nos voltar a reunir com os nossos 
interlocutores. Os Gabinetes de Apoio ao Emigrante 
(GAE) surgiram como estruturas de apoio aos cida-
dãos portugueses emigrados que pretendam regressar 
a Portugal, sendo umas das suas missões dinamizar 
as potencialidades económicas dos Concelhos junto 
das Comunidades Portuguesas. No entanto, pouco 
ou nada se sabe sobre o volume de transações ou de 
investimentos da diáspora dinamizados a partir des-
tes Gabinetes. Porque é que existe, também aqui, esta 
falha, quando estas informações são de extrema im-
portância para o país? Falta precisamente aquilo que 
é defendido há décadas pelo CCP e que é hoje sugeri-
do pelo novo Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas: um plano estratégico para as comunida-
des portuguesas. Temos que ter gente que se debruça 
seriamente sobre este assunto, quer seja no Parlamen-
to, no Governo, nas instituições portuguesas ou no 
mundo académico. Acredito que são muitos aqueles 
que desconhecem o potencial económico da diáspora 
e que é por essa razão que se tem feito tão pouco. 

Para os outros, urge assumirem responsabilidades e 

fazer aquilo que está ao alcance para que, pelo menos 
numa primeira fase, haja mais matéria que possa ser-
vir para posterior análise, mais estudos científicos e 
dados. Sem isso, nunca haverá a base necessária para 
se implementarem planos de ação estratégicos para 
trabalhar esse potencial.

E no domínio do potencial económico da Diáspo-
ra, volto a repetir: mais estudos e mais dados. Será 
imprescindível que esse plano estratégico seja fun-
damentado numa análise prévia consolidada e que 
outras temáticas como o ensino ou a rede consular 
sejam pegados com a mesma seriedade. Porque está 
tudo interligado.

Gostaria de acrescentar que é fundamental que se 
saiba qual é o contributo tributário da Diáspora para 
se desmistificar a ideia de que os emigrantes não pa-
gam impostos. Quanto aos setores financeiro e agroa-
limentar, urge fomentar maior colaboração com as 
empresas que exportam produtos e serviços para as 
comunidades portuguesas, para termos uma melhor 
noção dessa realidade.

QUEM É PEDRO RUPIO?
Antigo aluno da escola portuguesa de Ixelles, na Rue 

du Nid, Pedro Rupio tem 38 anos e trabalha no depar-
tamento de comunicação de uma instituição finan-
ceira. Graduado em Marketing Management, é tam-
bém bacharelato em Ciência Política pela Université 
Saint-Louis, de Bruxelas, e Mestre em Ciência Política 
pela Université Libre de Bruxelles, tendo apresentado 
um trabalho de fim de estudos intitulado “Quel est 
l’impact de la structure des opportunités politiques 
sur la participation électorale des Portugais de Belgi-
que aux élections communales ?”.

Entre 2006 e 2017, integrou por várias vezes a dire-

ção e a mesa da assembleia geral da Associação dos 
Portugueses Emigrados na Bélgica (APEB). Pedro 
Rupio presidiu esta associação de 2014 a 2015, perío-
do durante o qual foram lançadas algumas iniciativas 
entre as quais: aulas de neerlandês e de informática, 
colaboração com a Coordenação Pedagógica da Em-
baixada em vários projetos (exposições, teatro), inter-
câmbio com associações portuguesas de França e Suí-
ça ou ainda com a Embaixada de São Tomé e Príncipe 
em Bruxelas.

Em 2008, com 24 anos de idade, foi eleito Conse-
lheiro das Comunidades Portuguesas, tendo sido elei-
to Vice-Presidente da Comissão do Associativismo e 

Comunicação Social.
Enquanto Conselheiro, foi responsável 

por várias campanhas de promoção ao 
ensino de português, nomeadamente na 
RTP Internacional, e de incentivo à par-
ticipação cívica da comunidade, tanto 
em eleições portuguesas como belgas. 
Organizou debates com candidatos e/
ou deputados para promover as eleições 
legislativas portuguesas e europeias. 
Também organizou um evento que tinha 
como objetivo a promoção dos jovens 
talentos luso-descendentes da comuni-
dade: a “Festa da Juventude”.

Nos anos letivos 2010-2011 e 2011-
2012, mobilizou a comunidade com o 
objetivo de denunciar a irregularidade 

de alguns horários no ensino de português na Bélgi-
ca. Foram respetivamente recolhidas 800 e 1000 assi-
naturas e os alunos que se encontravam em Bruxelas 
tiveram direito a horários dignos. Destaca-se igual-
mente o contributo de Pedro Rupio na criação da 
Federação das Associações Portuguesas na Bélgica. 
Desempenhou, entre 2012 e 2018, os cargos de Con-
selheiro Municipal na Comuna de Saint-Gilles e Con-
selheiro de Polícia na zona Midi, tendo sido o primei-
ro português eleito em Bruxelas para essas funções. 
Em 2015, foi novamente eleito para o Conselho das 
Comunidades Portuguesas. É membro do Conselho 
Permanente e foi eleito Presidente do Conselho Re-
gional das Comunidades Portuguesas na Europa em 
2020, primeiro luso-descendente eleito para tal cargo. 
Em 2018, foi designado membro do Conselho Econó-
mico e Social pelo Conselho das Comunidades Por-
tuguesas. Apoiado por 4.524 assinaturas, apresentou 
à Assembleia da República a petição “Português para 
todos! Pelo direito das nossas crianças e jovens a um 
Ensino de Português no Estrangeiro de qualidade e 
gratuito“, em outubro de 2020. A petição deverá obri-
gatoriamente ser apreciada em Plenário.

COMUNIDADE
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos
ao serviço
dos nossos 

leitores, 
clientes e 

à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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INGREDIENTES: 
2 c. de sopa molho agridoce
2 c. de sopa azeite Pingo Doce
1 c. de sopa gengibre picado
1 unid. lima (sumo e raspa)
600 g lombo de salmão
150 g alho-francês laminado
1 q.b. coentros
1 q.b. pimenta

Espetadas de salmão com molho agridoce

MODO DE PREPARO: 
1-Numa taça, misture o molho agridoce, o azeite, o 
gengibre e o sumo de lima.
2-Pincele os lombos de salmão com esta mistura e 
coloque-os num espeto largo. Grelhe durante cerca 
de 3 minutos de cada lado.
3-Sirva as espetadas com o alho-francês e polvilhe 
com a raspa de lima e os coentros. 
Tempere a gosto com pimenta.
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PEQUENOS ANÚNCIOS

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Linhas da
mão e cartas

Vidente 
com dons

naturais. Resolve os 
seus problemas sem 

voodoo.
Rosa

514-893-8213

SERVIÇO

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de um homem que é abilidoso 
para trabalhos de manutenção de edifícios 

e reparações ligeiras no dia-ao-dia com 
experiência. MUITO BOM SALÁRIO

514-377-4760

JOGO DAS DIFERENÇAS

PAYSAGISTE NDC
PRECISA-SE DE PESSOAS PARA 

CORTAR RELVA COM UM POUCO 
DE EXPERIÊNCIA. BOM SALÁRIO.

JACQUES
514-992-0312

EMPREGOSEMPREGOS

Residência privada para idosos em Saint-Léonard
Concierge - Tempo inteiro

Servante de mesa – Tempo inteiro
Bus boy/Bus girl – Tempo parcial

Gerente - Tempo parcial
Recepcionista – Fim de semana a tempo parcial

(francês-inglês-italiano)
Envie o seu CV por email: 
info@groupeleparc.com
ou por Fax: 514-725-2929

CARNEIRO: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força 
na Adversidade. Amor: O seu erotismo e criatividade vão fazer 
milagres na sua relação, o seu par gostará da surpresa. Saúde: 
Período sem problemas. Dinheiro: Nada o preocupará a este 

nível. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta da Semana: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: O ciúme não é um bom conselheiro, aprenda 
a saber ultrapassá-lo. Saúde: Poderá sofrer de algumas dores 
de cabeça fortes, que indicam que precisa de repousar mais. 

Dinheiro: Graças ao seu bom desempenho poderá ganhar algum dinheiro 
extra. Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Converse com o seu par, só 
ganhará com isso. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, 
você não tem que ser um Super-Homem! Saúde: Descanse 

quando o seu corpo pedir. Dinheiro: Cuidado, seja mais amável no local 
de trabalho. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa 
Esforço Pessoal. Amor: Pense mais com o coração do que com 
a razão. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama! 
Saúde: Cuide melhor da sua saúde espiritual procurando ter 

pensamentos mais positivos. Dinheiro: As suas economias podem sofrer 
uma quebra. Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa Viagem 
Inesperada. Amor: Procure encontrar mais tempo na sua vida 
para estar com as pessoas que realmente ama.  Saúde: Não 
cometa excessos alimentares. Dinheiro: Não se deixe manipular 

pelos seus próprios pensamentos! Confie mais nas suas capacidades. 
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Os momentos de confraternização 
familiar estão favorecidos. Não perca o contacto com as coisas 
mais simples da vida. Saúde: Procure fazer uma alimentação 

mais equilibrada. Dinheiro: Nada de marcante acontecerá, o que não 
significa que se pode deixar levar pelos impulsos consumistas. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta da Semana: A Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Os seus familiares precisam de 
maior atenção da sua parte. Seja carinhoso. Saúde: Cuidado 
com possíveis dores de cabeça. Dinheiro: Pode fazer aquele 

negócio que tanto deseja. Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, Agitação. Amor: Não descarregue nas pessoas 
de quem mais gosta a má disposição. A felicidade é de tal 
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: 

Procure fazer um regime alimentar equilibrado e variado, só terá a ganhar 
com isso. Dinheiro: Período pouco favorável para contrair empréstimos. 
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta da Semana: O Papa, que significa 
Sabedoria. Amor: Os seus amigos poderão estranhar a sua 
ausência, não se afaste deles. Que o Amor e a Amizade sejam 
uma constante na sua vida! Saúde: Evite fazer muitos esforços 

físicos, respeite o seu corpo. Dinheiro: O seu poder económico terá um 
aumento significativo. Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: Poderá ter de enfrentar 
uma forte discussão com um dos elementos da sua família. 
Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas 

algum tempo. Saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A 
sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos. 
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Não pense que as pessoas são todas 
iguais, não descarregue na pessoa que tem a seu lado o que 
outras lhe fizeram que o deixou magoado. Seja honesto consigo 

próprio, não tenha receio de reconhecer os seus erros. Saúde: Procure 
com maior frequência o seu médico de família. Dinheiro: Tudo correrá 
dentro da normalidade. Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: A harmonia está bem presente no ambiente familiar. Tanto 
a tristeza como a alegria são hábitos que pode educar, cabe-lhe 
a si escolher qual deles prefere! Saúde: Cuidado com o sistema 

nervoso, pois está fragilizado. Dinheiro: Não terá problemas de maior 
nesta área da sua vida. Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33
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Mário Zagallo: O Velho Lobo
A formiguinha

Atuando como médio ala esquerdo, primei-
ro no América do Rio de Janeiro e depois no 

Flamengo, conquistou a fama de «formiguinha», pela 
forma incansável como trabalhava. Pelas conquistas e 
coerência das exibições no «Fla» foi sem surpresa que 
foi convocado para a seleção brasileira que ia disputar 
o mundial de 1958, na distante e fria Suécia...

No mundial que revelou Pelé ao mundo, o flanco es-
querdo do escrete era «todo» seu. Construía jogo, des-
cia vertiginosamente para o ataque, como rapidamen-
te recuperava para a defender, ou substituía o lateral, 
sendo fundamental na caminhada brasileira para o seu 

primeiro título mundial, desde o primeiro jogo até ao 
5x2 sobre a Suécia na grande final no Estádio Rasunda, 
onde apontou um golo - o 4x1 - que selou o destino da 
partida.

O ano em que conquistou o mundo, foi também o 
mesmo em que se mudou para o Botafogo, para bri-
lhar ao lado Garrincha, Didi e Nilton , no período au-
reo da história do clube da General Severiano.

Continuaria brilhando nos alvinegros, conquistando 
mais dois Campeonatos Cariocas, que se juntavam aos 
três já conquistados ao serviço do «Mengão», conquis-
taria ainda mais dois Torneios Rio-São Paulo, no tem-
po dos grandes duelos entre o Botafogo de Garrincha 
e o de Pelé. 

 
Ao lado dos companheiros, voltou a ser convocado 

para o mundial seguinte (1962), desta vez no Chile. As 
suas exibições voltaram a encantar, relegando Pepe, 
que fazia o mesmo papel no , para uma ingrata pre-
sença no banco.

Se quatro anos antes marcara o golo que selara a final, 
agora na estreia em Viña del Mar, apontou o primei-
ro golo da «canarinha» no jogo com o México, que os 
brasileiros venceram por 2x0.

Com o número «21» nas costas, não marcou, mas 
ajudou no empate com os checoslovacos e na vitória 
suada sobre os espanhóis (2x1) que carimbaram a 

passagem à segunda fase onde o 
Brasil deixaria pelo caminho os 
ingleses e os anfitriões. Na final 
ficou em branco, mas o Brasil 
tornou-se bicampeão, batendo 
novamente a Checoslováquia, 
desta feita por 3x1, e igualando 
o número de campeonatos gan-
hos por uruguaios e italianos.

Depois da dupla coroa mun-
dial, ainda jogou nos alvinegros 
até 1965, ano em que definitiva-
mente pendurou as botas, mas 
não deixou o futebol, prepa-
rando o caminho para se tornar 
num dos treinadores mais bem 
sucedidos da história. 

O «VELHO LOBO»
Enquanto o Brasil dececionava 

e caía logo eliminado na primeira fase no Campeonato 
do Mundo de Inglaterra (1966), Zagallo comandava o 
Botafogo, iniciando assim a carreira de treinador. En-
tre 1967 e 1968 sentou-se no banco do escrete, onde 
regressaria em 1970, para levar a canarinha rumo ao 
«tri».

O Brasil de 1970 era uma máquina demolidora de 
futebol. Com Pelé em grande forma, Carlos Alberto 
como capitão e grande líder, e com um meio-campo 
ataque de luxo que contava com Jairzinho, Gerson, 
Tostão, Rivelino que espalhou magia pelos relvados 
mexicanos...

Em baixo, Mário Zagallo é o segundo a contar da di-
reita para a esquerda ©Divulgação

Checoslovacos, ingleses, romenos, depois peruanos, 
uruguaios e por fim italianos, todos sentiram na pele a 
magia e a força do futebol brasileiro. O mundo encan-
tado rendia-se ao Brasil de Zagallo, e para sempre, o 
Brasil de 1970 tornou-se sinónimo de melhor equipa 
de sempre.

Quatro anos mais tarde, já sem Pelé, o Brasil não 
estaria a altura do título. Zagallo assistiu do banco à 
derrota da sua equipa com a Holanda por 0x2. Cruijff 
era a nova estrela do futebol e a «Laranja Mecânica» 
holandesa de Rinus Michels tornava-se o epíteto de 
«futebol total».

 
O REGRESSO
Falhado o tetra, Zagallo terminou o contrato com a 

CBF e seguiu a carreira por alguns dos grandes clubes 
do Rio como o Botafogo, o Fluminense ou o Flamen-
go. Tentou também a sua sorte no Médio Oriente, trei-
nando diversos clubes e seleções locais.

Seria ao serviço de uma delas, os Emirados Árabes 
Unidos, que o Velho Lobo regressaria a um mundial 
em 1990. Mas a oposição de alemães, jugoslavos e co-
lombianos, mostrou-se forte demais para as ambições 
do selecionado do Golfo Pérsico.

O sucesso estaria guardado para quatro anos mais 

tarde, onde coadjuvando Carlos Alberto Parreira, aju-
dou o Brasil a finalmente conquistar o tetracampeona-
to, após um dramático desempate através de grandes 
penalidades com a Itália.

Durante os festejos em Pasadena, Califórnia, Zagallo 
não conteve a emoção, e supersticioso como era, lem-
brou que a soma de 9+4 dava exatamente o mesmo 
resultado que a soma de 5+8, o último e o primeiro 
campeonato respetivamente que o escrete conquistou. 
Ainda mais adiantou, que o número treze dava sorte, e 
que treze eram as letras necessárias para escrever «Bra-
sil Campeão»...

Quatro anos mais tarde, em França, o Velho Lobo 
voltou a comandar o barco da grande seleção brasi-
leira. Com Ronaldo «o fenómeno» no áuge, com um 
Rivaldo demolidor, um Denilson explosivo, um Ro-
berto Carlos com um pulmão sem fim e um pontapé 
impossível de parar, a que se juntavam campeões de 
1994 como Taffarel, Cafu, Dunga, Leonardo e Bebeto, 
o escrete era um grande candidato a renovar o estatuto 
de campeão.

Numa caminhada brilhante, desde a estreia no Stade 
France contra à Escócia até à meia-final com a Holan-
da, o Brasil apresentou um futebol de fino recorte que 
encantava o mundo. No grande dia, contra a anfitriã 
França, a rábula que envolveu Ronaldo, toldou toda a 
equipa, que jogou com menos um em campo e nunca 
se soube encontrar, sendo uma presa inesperadamente 
fácil de uma grande França e de um inspirado Zidane. 

 Zagallo foi zurzido pela imprensa brasileira, muito 
mal tratado, pois a maioria não lhe perdoava a ausên-
cia de Romário, entre outras medidas polémicas.

 Sozinho, desgastado, acusava os brasileiros de não 
saber lhe darem o devido respeito que por exemplo 
alemães ou ingleses lhe votavam. Magoado, asseve-
rava: «aceito críticas, mas o que dói é a zombaria. Na 
Alemanha fui eleito o melhor treinador do mundo, no 
Brasil sou ridicularizado.»

Justa ou injustamente, alguns lembravam que o Mun-
dial de França não fora feito para o Brasil brilhar, pois 
toda a gente sabia que a soma de nove com oito nunca 
podia dar treze...
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EUA 94: O dia em que cortaram as pernas a Maradona
O abuso de substâncias ilegais é uma parte in-

contornável da história de Diego Armando 
Maradona. O legado de um génio, impossí-

vel de replicar ou até mesmo compreender comple-
tamente, permanentemente manchado pela cada vez 
mais turva perceção pública.

Com a notícia do vício em cocaína a chegar às ruas, 
seguido de inúmeras confirmações dessa realidade, a 
euforia generalizada dos adeptos de futebol foi diluí-
da em alguma aversão. De um momento para outro, 
um futebolista idolatrado por meio Mundo tornou-se, 
permanentemente, numa das personalidades despor-
tivas mais polarizadoras. 

Desde meados dos anos 80 que Maradona foi conde-
nado a viver na corda-bamba que separava um «deus» 
de um «drogado». Em 1991 chegou a ser banido de 
todo o futebol por 15 meses devido a um teste positivo 
a cocaína, mas foi três anos mais tarde, no Mundial de 
1994, que esta história se passou. O dia em que o con-
trolo de doping cortou as pernas ao 10 argentino, que 
encerraria a sua carreira internacional de uma forma 
que em muito condiz com o seu modo de operar.

UM REGRESSO DE CLASSE MUNDIAL
Após concluída essa primeira suspensão de 15 meses, 

Maradona não encontrou facilidades para regressar 
à equipa da Argentina. Foram pouquíssimos os jo-
gos em que participou entre os dois Campeonatos do 
Mundo, sendo que nem sequer fez parte da equipa que 
disputou a qualificação para o Mundial de 1994.

O motivo prendia-se, mais até do que num nível de 

forma bem abaixo daquele outrora revelado, em pro-
blemas internos entre o jogador e a federação argenti-
na (AFA), mas a pressão dos povo acabou por ter in-
fluência. A Argentina estava longe do seu melhor nível 
e, acumulando exibições desencorajadoras, os adep-
tos ficaram cada vez mais incomodados com o facto 
de que o melhor jogador da história do país estava na 
bancada, como adepto, e não em campo.

Devido a essa insistência pública, Alfio Basile voltou a 
convocar Maradona, a tempo deste ajudar a albiceleste 
a garantir o bilhete para os Estados Unidos através do 
play-off: um empate na Austrália (1-1) com assistência 
do 10 e uma vitória em casa (1-0) foi, por pouco, o su-
ficiente para o país suspirar de alívio.

Numa altura em que já tinha regressado ao futebol 
argentino para representar o Newell’s, ainda sem gran-

de sucesso, Maradona começou a trabalhar para me-
lhorar os índices físicos e tentar chegar ao Mundial em 
melhor forma do que aquela que vinha a apresentar 
no futebol doméstico. Com alguns meses de trabalho, 

voltou a apresentar-se mais esguio, veloz e, acima de 
tudo, limpo. Pronto para dominar os relvados norte-
-americanos. 

Foi precisamente isso que aconteceu. Logo no pri-
meiro jogo, Maradona deu a garantia de que seria uma 
das figuras da prova. Um 4-0 à Grécia, com el pibe a re-
gistar uma excelente exibição, que temperou com um 
golo e uma celebração icónica. 

O segundo jogo seria igualmente bom, mas teve um 
final amargo…

TRAVÃO DE EFENEDRINA
No segundo jogo da fase de grupos, a Argentina teve 

pela frente a seleção da Nigéria e o 10 voltou a brilhar 
no palco internacional, com uma assistência. Uma vi-
tória por 2-1 valeu a qualificação para a fase seguinte 
e o regresso de Maradona à seleção já era considerado 
um sucesso inquestionável. Até que deixou de ser.

Após o apito final, Maradona saiu do relvado pela 
mão de uma enfermeira. Tinha sido escolhido para o 
controlo antidoping e a saída foi feita com um sorriso. 
O jogador estava tranquilo. Afinal, tinha passado os 
últimos meses num estilo de vida imaculado! Ainda 
assim, as coisas acabaram por não correr da melhor 
forma.

Foi no dia seguinte que os resultados do exame à uri-
na foram conhecidos (e rapidamente disseminados). 
Foi encontrada efenedrina, uma substância que nessa 
altura ainda estava banida pela FIFA, e o caos instalou-
-se rapidamente.

Tratava-se de um composto químico presente em 
certos medicamentos perfeitamente legais, mas a re-
putação de Maradona não lhe fez favores aos olhos do 
público. Quem o questionava a moralidade do craque 
via as suas suspeitas novamente confirmadas, e quem o 
idolatrava, especialmente no seu país, chorava. Diego 
negou ter utilizado qualquer substância banida, jurou 
até pelas filhas, mas sem sucesso. Mais tarde, chegaria 
a informação que havia nos testes mais quatro subs-

tâncias não permitidas: norefedrina, pseudofedrina, 
norpseudofedrina e metaefedrina.

«Cortaram-me as pernas. Tenho a alma destroça-
da». Foi esta a frase de Maradona alguns dias depois, 

quando confirmada a sua suspensão. Novamente de 15 
meses. O duelo contra a seleção nigeriana seria, para 
sempre, o último pela albiceleste.

Sem as pernas do maior craque, a Argentina deixou 
de marcar passo. Perdeu o derradeiro duelo da fase 
de grupos, frente à Bulgária (0-2), e na fase a eliminar 
caiu imediatamente perante a seleção romena (3-2). 
Um final desapontante para a campanha argentina, 
tal como a carreira internacional de Diego Armando 
Maradona.
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