
QUARESMA Português
quando acerta, cigano quando
falha? Fomos ouvir o que pensa
a comunidade sobre a influência
do futebolista da seLeção.
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Desporto Mundial 2018
Quaresma:
português
quando
acerta, cigano
quando falha?

Comunidade. Ciganos reconhecem que o jo-
gador marca pontos na imagem da etnia, mas
que não chega para eliminar os preconceitos
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Ricardo Quaresma é um orgulho
para a comunidade cigana. Ainda
mais quando é decisivo para o apu-
ramento de Portugal para os oitavos
de final do Mundial de futebol,
como segunda-feira com o golo
frente ao Irão (empate 1-1, segundo
lugar no grupo) . Sentem carinho na
população, mas que dura pouco, la-
mentam. "Quando um cigano faz
alguma coisa de mal pagam todos

por um, quando éuma coisa boaaté
se esquecem que é cigano", diz Olga
Mariano.

Apresidente da Associação Le-
tras Nómadas (ALN) esócia-funda-
dora da Associação para o Desen-
volvimento das Mulheres Ciganas
Portuguesas (ADMCP) participou
ontem numa reunião de mulheres
e estavam precisamente a falar de
Quaresma quando o DN ligou. "Foi
o salvador da Pátria, um grande ho;
mem,umherói português cigano, É

um grande orgulho, um exemplo
para os nossos jovens", disse. Tem
dúvidas se terá igual influência na
população portuguesa em geral. 'Aí
as pessoas já vêem apenas um joga-
dor de futebol, fazem uma triagem,
é português. Não está em causa o
Cristiano Ronaldo, gosto muito
dele, mas e se fosse o Quaresma a fa-
lhar o penálti?", pergunta, para logo
responder: "Se calhar, já diziam que
era o cigano."

Na reunião, ficou decidido que
iriam contactar o jogador para par-
ticipar numa das suas atividades.

Portugal tem uma Estratégia Na-
cional para a Integração das Comu-

nidades Ciganas, ao contrário de
países da Europa de Leste em que a
etnia é vítima de segregação, como
têm denunciado os sucessivos co-
missários europeus dos Direitos
Humanos. Ainda assim, a comuni-
dade sente-se discriminada.

Bruno Gonçalves foi comprar
pão no momento em que Quares-
ma marcou golo. "As pessoas di-
ziam: 'O nosso ciganito', é uma
grande alegria ouvir 'o nosso'. É es-
petacular o efeito que o Ricardo
tem, sobretudo quando joganaSe-
leção. E não me importaria de vol-
tar à semana de 10 a 18 de julho de
2016 [após a conquista do Euro-
peu] , em que senti um carinho por
parte da comunidade maioritária

e não vi manifestações de repre-
sentações negativas sobre os ciga-
nos". Um comportamento a que
apelida de "racismo hipócrita".

Eleito pelo Bloco de Esquerda
para a freguesia de Buarcos e São
Julião (Figueira da Foz), Bruno faz

parte da ALN, que dinamiza a Aca-
demia de Política das Comunida-
des Ciganas organizada pelo Con-
selho da Europa. É o segundo ciga-
no a entrar na política, depois do
atual secretário de Estado das Au-
tarquias Locais, Carlos Miguel, o

que para Bruno, que está no últi-
mo ano de uma licenciatura em
Animação Sociocultural, significa
que há muito a mudar no país.

Também a frequentar o ensino
superior está Sônia Prudêncio, no
I.° ano do curso de Educação So-
cial, no Porto. Mãe de duas meni-
nas, resolveu voltar à escola, a

exemplo do que fez o marido. Vi-
vem num bairro social em Gondo-
mar, onde tiveram dificuldades de
integração já que eram a única fa-
mília cigana residente.

"O Quaresma é um orgulho, re-
presenta a comunidade cigana que
está muito ligada a estereótipos. O
facto de marcar o golo foi muito im-
portante porque faz com que apo-
pulação veja que os ciganos são por-
tugueses. Estamos em Portugal há
mais de 500 anos. Sofremos com a

Seleção, vibramos com os golos de

Quaresma como com os de Ronal-
do", explica Sônia.

Eleita Cigana do Ano em 2018
pela ALN, assegura que não tem fa-
voritos na Seleção. "As minhas filhas
é que vibram mais com o Quares-
ma. Embora estejam integradas na
escola, ouvem bocas e são excluídas

de jogos por serem ciganas. Infeliz-
mente, isso ainda existe."

Engenheiro físico na Faculdade
de Ciências da Universidade de Lis-
boa, Piménio Ferreira realça a im-
portância do jogador para a ima-
gem dos ciganos. "Vemo-nos re-
presentados de forma positiva,
mas sentimos a mesma alegria
com o Ronaldo, pois é alguém que
nos representa bem lá fora", come-
ça por dizer, acabando por reco-
nhecer que Quaresma marca pon-
tos para a etnia. "Pertence a uma
comunidade com seis séculos de

perseguição e sobre a qual existem

muitos estereótipos. Em Portugal,
o futebol move multidões e é im-
portante perceber que temos um
Quaresma que nos pode dar gran-
des alegrias. Pode não servir para
mudar políticas, embora ele esteja
a fazer política, mas ajuda a mudar
mentalidades".

Elogiam, também, o comporta-
mento do extremo ao afirmar o seu

orgulho enquanto cigano. Bruno
Gonçalves espera que, depois de
terminar a carreira, se envolva nas
suas lutas. "Acreditamos que terá
mais tempo para abraçar as causas
da comunidade, que são as dele."

Sônia Prudêncio voltou à
escola depois de ter as filhas

Bruno Gonçalves está na
junta de Buarcos e São Julião

Olga Mariano é pioneira e
uma referência no ativismo


