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Transcrição – 4º episódio, Versão Portuguesa (original) 

 

Apresentadora: Lia Silva – Coordenadora Técnica da ANDDVIS (Associação Nacional de Desporto para 

Pessoas com Deficiência Visual) 

Convidado: Eduardo Balola e Tiago Vaz – atleta e treinadores da equipa de Goalball do Clube 

Desportiva da Cova da Piedade  

Episódio: 4º Episódio 

Duração: 28 minutos e 11 segundos  

 

Introdução narrada pela apresentadora 

Música de fundo enérgica 

 

Bem-vindos a Loud Please!, um podcast da autoria da ANDDVIS (Associação Nacional de Desporto para 

Pessoas com Deficiência Visual), e um projecto cofinanciado pelo Instituto Nacional para a Reabilitação. 

O meu nome é Lia Silva e estarei convosco durante os seis episódios que temos planeados para esta 

primeira temporada de Loud Please! 

Mas antes de avançarmos, deixem-me explicar-vos o título deste podcast. “Quiet Please” (que pode 

traduzir-se para Português como “silêncio, por favor”) é das expressões mais repetidas pelos árbitros 

durante um jogo de Goalball. Como sabem, ao longo do jogo, por diversos motivos, vão havendo 

paragens e sempre que o jogo é retomado, os árbitros pedem silêncio à audiência para garantir que os 

jogadores conseguem escutar a bola e as orientações que são dadas para dentro de campo. 

Fora de campo, porém, devemos ignorar ao máximo esta regra. Queremos divulgar o Goalball, em alto 

e bom som, daí termos escolhido o título “Loud Please!” (que traduzido para Português quer significar 

“Alto, por favor!”). 

Para além disso, pretendemos que o podcast sirva para partilhar as experiências e as perspectivas de 

diferentes agentes desportivos do mundo do Goalball. Agentes nacionais e internacionais, que com 

papéis e funções tão diversas darão voz, naturalmente, a diferentes formas de viver a modalidade.   
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A ANDDVIS acredita que ter acesso a estes pontos de vista e testemunhos únicos enriquecerá a forma 

como todos nós vivemos o Goalball, assim como fortalecerá a comunidade de pessoas que o pratica, 

que o treina, que o arbitra e que o coordena e que o apoia, incondicionalmente. Sejam bem-vindos a 

LOOOUD Please! 

Música termina 

 

 

Lia: Eduardo Balola e Tiago Vaz, muito bem-vindos ao Podcast da ANDDVIS, o Loud Please!. Eu passo a 

apresentar os nossos dois convidados do quarto episódio do Loud Please!: o Eduardo é jogador e 

também treinador de Goalball desde há muitos anos e pertence actualmente ao Clube Desportivo da 

Cova da Piedade, que se estreia nestas andanças do Goalball agora na época 2018/2019. E a nova 

equipa, embora estreante, conta com caras muito familiares e com gente com muita experiência no 

Goalball. Quanto ao Tiago Vaz, a sua ligação a esta modalidade começou primeiro pela arbitragem e, 

actualmente, o Tiago está a concluir a sua formação como treinador de Goalball, precisamente no Cova 

da Piedade e sob a orientação do Eduardo Balola, que é o seu tutor. Muito bem-vindos.  

Eduardo e Tiago: Obrigado. Obrigado.  

Lia: Queria começar por saber como é que isto tudo começou para vocês? Qual foi o primeiro contacto 

que cada um teve com o Goalball? Se calhar, começamos pelo Eduardo.  

Eduardo: Que é mais antigo. Risos 

Lia: Mais experiente, mais experiente, sem dúvida. Risos 

Eduardo: Ora Lia, eu começo no Goalball praticamente desde o início em que aparece o Goalball em 

Portugal. Que eu tenha conhecimento, as primeiras demonstrações começaram em 1992 e em 1994 é 

quando eu tenho conhecimento da existência. 

Lia: Houve um primeiro campeonato experimental, não foi? Por volta dessa altura. 

Eduardo: Sim, em 1995 é a data do primeiro campeonato. Chamo-lhe campeonato, campeonato 

experimental com quatro equipas, onde eu já participei. 
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Lia: O Eduardo recorda-se da primeira vez que ouviu falar de Goalball? Quem é que lhe deu a conhecer 

esta modalidade? 

Eduardo: Na altura estava a fazer um curso de formação, estava a ter os meus primeiros contactos com 

a área da deficiência, estava a ter um curso de formação, e foi o Professor José Santos, um dos 

impulsionadores do Goalball em Portugal, que na altura estava a trazer a modalidade para Portugal 

juntamente com o Professor António Santinha. Ele começou a falar - a mim e a um grupo de 

formandos que estávamos a tirar esse curso -, sobre a modalidade. O conhecimento na altura era 

muito escasso, até mesmo da parte dele, e a documentação que nos chegava a Portugal vinha em 

Inglês e havia alguma dificuldade para traduzir termos técnicos, muito específicos da modalidade. 

Lia: Pois, não havia nenhuma familiaridade com os termos não é? 

Eduardo: Não, não. Hoje são termos completamente vulgares para nós, mas na altura interpretar 

aquilo não foi fácil. E eu fazia parte de um grupinho de formandos em que estava também o João 

Pereira, actualmente no Sporting, e fomos desafiados a ir experimentar a modalidade. E logo de 

imediato fomos também desafiados a formar uma equipazinha para participar no primeiro 

campeonato. Foi basicamente assim. De uma forma muito informal começámos a jogar e começámos 

rapidamente a tomar gosto. 

Lia: Muito bem. E para ti Tiago, como é que foi o primeiro contacto com o Goalball? 

Tiago: Bem, para mim o primeiro contacto também foi através de outra pessoa, foi através do meu 

irmão, o João.  

Lia: Certo, o João Vaz. 

Tiago: Ele já era árbitro de Goalball e uma vez, para uma jornada - se não me engano foi para a última 

jornada do Campeonato dessa época -, perguntou-me se eu queria ir ajudar. 

Lia: Ainda te recordas de qual foi o ano? 

Tiago: Eu acho que foi a época 2014/2015, não tenho a certeza. Lembro-me que a jornada foi jogada 

na Amora e foi jornada dupla até, ou seja, fim-de-semana, Sábado e Domingo.  

Lia: Ahhh, OK! Nessa altura era assim que funcionava, aos Sábados e Domingos. 

Tiago: E fui ajudar essencialmente a juiz de baliza e a tentar perceber o que é que se fazia na mesa. 
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Lia: E o João explicou-te alguma coisa antes de entrares em campo ou “atirou-te aos leões”? 

Tiago: Antes da jornada em si explicou-me que era uma modalidade para pessoas com deficiência 

visual mas não explicou assim muito as regras, e eu acho que nesse aspecto foi bom. Até porque não 

fiquei assustado com a quantidade de regras que existem. Risos 

Lia: É verdade, é verdade. Risos. Aquela sensação inicial de que é tanta informação, “como é que eu 

vou decorar isto tudo?!” e “como é que eu vou saber decidir perante todas estas possibilidades?!”. 

Tiago: Mas depois correu bem, fui aprendendo a pouco e pouco. “Ah, e porque é que eles estão a 

lançar a bola assim? Porque é que estão a lancar a bola de tal maneira? Porque é que têm que demorar 

menos de 10 segundos?”. Como fui aprendendo aos poucos nessa jornada dupla, fui ganhando 

interesse e depois na época seguinte inscrevi-me como árbitro. 

Lia: Muito bem! E tu estás neste momento com um nível de certificação pela IBSA que já é o nível 1 

não é? 

Tiago: Sim, sim. Árbitro nível 1 da IBSA. 

Lia: OK. Olha, há quem diga que o Goalball é um desporto radical. Vocês partilham desta opinião?  

Eduardo: É um bocadinho, acho que é um pouco. É capaz de ser um bocadinho um desporto radical. 

Lia: Portanto, três pessoas que estão vendadas, que têm que defender uma baliza de nove metros, 

bolas que são lançadas com muita força e com muita velocidade. 

Eduardo: Velocidade essa que ajuda a bola a atingir um peso às vezes muito grande. 

Lia: Sim, e a pessoa só pode apoiar-se no sentido da sua audição. 

Eduardo e Tiago: (resposta afirmativa). 

Lia: Mais: confiar também nas instruções que os treinadores vão dando. O que é que tu tens a dizer 

sobre isso Tiago? Também achas que o Goalball é um desporto radical? 

Tiago: Bem, da maneira que estás a colocar as coisas parece um bocadinho mais radical do que eu à 

partida pensaria. 

Lia: Quem eu ouvi, ou quem eu li a dizer isso foi de facto o próprio Mário Lopes, o presidente da FPDD 

e também jogador de Goalball pelo Castêlo da Maia. Foi ele que disse que o Goalball, para ele, era 

como um desporto radical. E eu queria perceber: desde o vosso primeiro contacto que caminho é que 
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foram percorrendo dentro do Goalball Nacional? E pergunto directamente ao Eduardo: como é que foi 

esse caminho até hoje?  

Eduardo: Lia, começando por dizer que comecei em 1995, o caminho já é muito longo. Risos 

Lia: É verdade.  

Eduardo: É um bocadinho extenso de descrever mas basicamente comecei numa equipa que tinha por 

nome Moinas. Risos  

Lia: Mainas?!  

Eduardo: Moinas. 

Lia: Ah, Moinas!! Eu já vi isso algures. Estava a ler no outro dia. Ganharam não sei quantas vezes o 

campeonato! 

Eduardo: Esta equipa existiu durante três anos e ganhámos dois campeonatos nacionais. 

Lia: Ah, eu pensava que tinha sido mais. Mas lembro-me de ver os Moinas sim! 

Eduardo: Sim… O Goalball quando começou em Portugal era um pouco assim, um aspecto muito lúdico. 

E as próprias equipas e a forma como eram constituídas tinha este aspecto um pouco formal, digamos. 

E eram simplesmente grupos de amigos que se juntavam, muito pouco organizados. E por isso 

surgiram nos vários anos equipas como esta, que tinham este nome pouco recomendável. Começamos 

por aí, um clube engraçado, como disse. Durou três anos e logo com sucesso. 

Lia: E dessa equipa fazia parte, muito provavelmente, o João Pereira, não é? 

Eduardo: João Pereira, exactamente. 

Lia: Imagino que o Nuno Antunes também. 

Eduardo: Não, não, o Nuno Antunes vem mais tarde. O João Pereira faz parte do lote dos resistentes 

do início do Goalball, muito poucos ainda andam por cá e o João Pereira é um deles. E rapidamente eu 

comecei a interessar-me de uma forma um pouco “mais séria” pela modalidade e comecei eu próprio a 

querer procurar o meu caminho e o meu percurso e a ficar inconformado e quis seguir o meu próprio 

caminho. Outros projectos, alguns com curta duração… Uma equipa chamada Clã, que existiu apenas 

durante um ano e aí sim, já aparecia o Nuno Antunes. Ficámos em 2º lugar no campeonato. E depois 

passei por uma ou duas equipas, CCD no Porto, ACAPO Delegação de Lisboa e depois entrei num 
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projecto já um pouco mais estruturado, que cresceu muito: era a equipa de Alcoitão e na equipa de 

Alcoitão estive durante 6 anos.  

Lia: Ah! Então ainda foi muito tempo! 

Eduardo: Sim, a equipa de Alcoitão passou a ser uma equipa que aos poucos cresceu muito. Passou a 

ser uma equipa que dominava, juntamente com uma outra equipa rival que era os Minas Murtalense, 

o panorama “Goalbolístico” português. Nessa época estive seis anos no Alcoitão e no Alcoitão as coisas 

eram um bocadinho mais estruturadas. O Goalball nessa altura já tinha tido uma evolução 

relativamente grande em Portugal. Ao longo desses anos já tinham existido alguns projectos de 

Selecção. Infelizmente foram sempre assim esporádicos e com pouco seguimento mas foi existindo 

projectos de selecção. Fiz parte da Selecção quase sempre durante esses anos todos. 

Lia: E o Eduardo chegou a participar em competições Europeias de Goalball pela Selecção? 

Eduardo: Sim, e torneios, sim, sim. Fiz parte sempre da Selecção até ao ano de 2009, como jogador, 

chegando à posição de capitão, o que me orgulhou muito também. A certa altura, o Alcoitão já 

dominava o panorama em Portugal. A grande maioria dos melhores atletas que estava em Portugal, 

começou a juntar-se aos poucos. A equipa de Alcoitão foi aglutinando os atletas todos e chegou a um 

ponto em que já tinha equipa A e equipa B. Esse campeonato, esse último do qual fiz parte, o Alcoitão 

ficou em primeiro e segundo lugar. Por essa altura também eu tirei o meu curso de treinador e achei, 

naquele momento, que aquela equipa já não faria muito sentido existir. Na minha forma de ver o 

Goalball, já manipulava em demasiado o Goalball em Portugal. Por outro lado era a oportunidade 

também de eu seguir o caminho que era um dia poder treinar e transmitir a minha experiência aos 

outros.  

Lia: Essa era uma motivação grande, Eduardo? Poder partilhar tudo o que tinha aprendido e poder 

treinar outros jogadores de Goalball? 

Eduardo: Era principalmente isso que a Lia acabou de dizer: era partilhar. Se conseguiria ensinar ou 

não, não sabia. Queria era passar a minha experiência. Queria tentar dar aos outros aquilo que não 

tinha tido quando era criança deficiente visual. Poder dar o que eu não tinha oportunidade de ter. E 

nessa altura tive o meu primeiro convite para um projecto: iniciar como treinador uma equipa da 
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ACAPO. Foi assim que comecei o meu percurso mais como treinador. Abdiquei da Selecção como 

jogador e comecei a dedicar-me mais a esta função de treinador. Fui jogando paralelamente e 

entretanto estive um ano nesse projecto e mais uma vez inconformado voltei a sair e a criar o meu 

próprio projecto no CAC. Penso que foi um projecto de referência em Portugal que formou muitos e 

bons jogadores. 

Lia: É verdade! Estou a lembrar-me do João Mota, estou a lembrar-me do Hadiley… Penso que o 

Hadiley também passou pelo CAC. 

Eduardo: O Hadiley passou pelo CAC mas o Hadiley começou no Goalball no Alcoitão. 

Lia: Ok, então já na altura em que o Eduardo era jogador no Alcoitão.  

Eduardo: Sim, eu e o Hadiley chegámos a ser colegas de equipa e depois voltámos a ser colegas de 

equipa no Alcoitão e neste caso colegas e eu como treinador. 

Lia: Eu digo isto porque tenho esta noção de que o CAC foi uma marca importante no percurso destes 

atletas, que ainda hoje em dia fazem parte da Selecção. 

Eduardo: Sim, sim. E o CAC trouxe muitos novos atletas para a modalidade, muitos mesmo. Passaram 

pelo CAC cerca de trinta e poucos atletas. 

Lia: Não fazia ideia de que eram tantas pessoas! 

Eduardo: Passaram muitos. Enquanto eu estive lá, nos seis anos que estive lá, passaram muitos atletas 

no CAC. Uns ficaram alguns anos, outros seguiram outros caminhos. Mas muitos atletas e atletas 

promissores. Estou a lembrar-me do Ruben Portinha, por exemplo, que ainda anda por cá; o João 

Pimenta, que está agora connosco; o Elton Lopes, que passou pelo CAC. Muitos mesmo. Outros, 

infelizmente, que tinham enorme capacidade, já não jogam. Mas alguns ainda estão lá no CAC: o Ringo, 

o David e muitos mais. Foram muitos, realmente. 

Lia: Então o CAC era uma boa fábrica de bons jogadores. Risos 

Eduardo: Foi uma excelente fábrica, foi um projecto que passou a ser uma referência em Portugal e 

que outros tentaram seguir e seguiram. No Norte, a equipa do CCD, que eu tentei ajudar de alguma 

forma partilhando experiência. Eles, também pegando um pouco no que foi feito pelo CAC, iniciaram 
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um projecto de formação, apostando em jovens. Os resultados estão aí também de atletas que vieram 

dessa fábrica do CCD. 

Lia: Verdade, é verdade. Muitos deles integram agora a equipa do FC Porto.  

Eduardo: Jogadores maravilhosos! 

Lia: Sim, Sim. Mas que bem! Eduardo, obrigada por ter feito esse retrato do percurso, que é um 

percurso muito rico e com muitos anos de experiência. E eu agora fazia uma pergunta mais directa 

sobre o presente, ao Tiago. Tentando fazer a ponte entre o passado, o presente e o futuro do Goalball, 

que agora tem esta nova equipa, o Cova da Piedade. Como é que nasceu esta nova equipa, Tiago? 

Como é que o Goalball encantou o pessoal do Clube Desportivo da Cova da Piedade?  

Tiago: Bem, eu e o Eduardo sendo da margem Sul, e tendo amigos em comum, falávamos bastante 

desta possibilidade, de começarmos um projecto aqui na zona de Almada, especificamente. E fomos 

falando, fomos falando… E realmente este ano, a par também de poder realizar o estágio de treinador, 

arrancámos e fomos bastante bem recebidos aqui pelo Clube. Apresentámos o nosso projecto e 

realmente receberam-nos bastante bem e tem estado a correr bastante bem.  

Lia: É muito positivo, sem dúvida. Ficámos muito contentes quando soubemos que o Cova da Piedade 

estava a investir numa nova modalidade.  

Esta pergunta é para ambos: qual foi o momento mais marcante no vosso percurso no Goalball? Para o 

Eduardo, como atleta e como treinador - e provavelmente até há momentos diferentes como atleta e 

como treinador -, e para o Tiago, como árbitro. E se calhar, embora o teu percurso seja muito recente 

como treinador, já existem momentos que tu não vais esquecer. Estou aqui a lembrar-me da vossa 

apresentação no torneio da 35ª edição das Seixalíadas, em que o Cova da Piedade venceu este torneio. 

Imagino que essa memória também seja um momento muito positivo no teu percurso. 

Tiago: Sim. Como dizias, não tem ainda muito tempo de vida enquanto treinador mas realmente foi 

com muita satisfação que ao participarmos no torneio, e conseguimos vencer, vimos os frutos do 

trabalho que estávamos a começar a ter no clube. Claro que ficou marcado, sim. Espero ter outros 

momentos mais marcantes no resto da época. Risos. Mas pronto, em termos de treinador será esse o 

momento mais marcante, apesar de ser esse percurso breve. Enquanto árbitro, tenho a salientar dois 
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momentos. Um porque é mais pessoal e outro pelo contributo que senti que estava a dar ao Goalball, a 

nível nacional. Este mais pessoal foi a possibilidade de poder participar no curso da IBSA e fazer o nível 

internacional. Gostei bastante da interacção que há entre os árbitros dos diferentes países. Um 

bocadinho como a Andreja comentava na entrevista dela. Que apesar de sermos de países diferentes e 

temos backgrounds diferentes, quando estamos ali no Goalball falamos a mesma língua e então 

entendemo-nos bastante bem. Temos a mesma mentalidade, no fundo. Gostei bastante dessa 

experiência. O outro momento, mais relacionado com o contributo que senti que estava a dar, foi ter 

sido convidado para coordenador da arbitragem, em conjunto com a Marta, na época passada. Lá está, 

senti que estava a contribuir para o Goalball, não estava só a receber coisas do Goalball. Enquanto 

árbitro estava a poder dar um contributo, para deixar as coisas melhores, para evoluírem. E gostei 

bastante dessa experiência. 

Lia: Muito bem. E o Eduardo, em relação ao seu percurso?  

Eduardo: Lia, momentos marcantes são muitos mas assim de repente, quando ouvi a tua pergunta 

ocorreu-me um. Sempre que vestia a camisola da Selecção. As primeiras vezes que a vesti era sempre 

um momento marcante. Acho que era sempre uma camisola que me pesava imenso e recordo-me em 

particular - se calhar por ser uma das últimas vezes - que a vesti quando foi o Campeonato da Europa 

realizado em Portugal em 2009. Recordo-me perfeitamente de as equipas estarem a ser apresentadas 

e de começa a tocar o hino nacional. Lembro-me de ter tremido e de ficar arrepiado nesse momento. 

Lia: Foi então um momento muito emocionante e intenso?  

Eduardo: Foi, foi muito. E assim de repente, tirando títulos como jogador e por aí afora, quando ouvi a 

tua pergunta, Lia, foi o que de imediato veio à cabeça. 

Lia: Sim, sim. Imagino. 

Eduardo: Como treinador, foi provavelmente quando ganhei o primeiro título no CAC. No primeiro ano 

no CAC foi um título um pouco inesperado, digamos. E aquele momento foi muito emocionante e foi 

um concretizar de um sonho. Naquele momento pensei “Se calhar consigo fazer isto”. Entre muitos 

momentos… Mas destacaria este. 
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Lia: Muito bem, muito bem. Eu acho que está na altura de passarmos ao nosso quiz, ao nosso Quiz 

Loud Please! 

Música introdução Quiz 

Lia: De certeza que vai ficar nas vossas memórias durante muito tempo, vai ser marcante de certeza! 

Como é que querem fazer isto, faço uma pergunta a um, faço uma pergunta aos dois? 

Tiago: Faz aos dois e quem souber responder, responde. Risos 

Lia: Então fazemos assim, muito bem.  

Eduardo: Dita as regras Lia! Risos 

Lia: Só há uma regra: têm dez segundos para responder. Então, vou começar. Quando e onde é que o 

Goalball foi, pela primeira vez, oficialmente apresentado ao mundo competitivo? Ora digam. 

Eduardo: Modalidade paralímpica?  

Lia: Exactamente. 

Eduardo: Barcelona. 

Lia: A informação que eu tenho é que foi em 1972, na cidade Alemã de Heidelburg. O Goalball foi 

jogado pela primeira vez numa edição dos Jogos Paralímpicos, embora só tenha aparecido como uma 

demonstração do desporto. Foi em 1976, nos Jogos Paralímpicos de Toronto, que é jogado pela 

primeira vez para vencer medalhas. E as mulheres fizeram a sua estreia paralímpica oito anos depois, 

em Nova Iorque. Então passamos à nossa segunda questão: qual é o país com mais medalhas 

paralímpicas no Goalball? 

Tiago: Paralímpicas? 

Lia: Paralímpicas sim, em Jogos Paralímpicos. Está a contar. 

Tiago: Eu arriscaria a Lituânia… 

Lia: Entretanto o tempo já acabou. Risos. Não é a Lituânia. São os Estados Unidos da América. Os 

Estados Unidos ganharam treze medalhas paralímpicas desde a sua primeira participação em ‘76 e são 

as mulheres que venceram mais medalhas. As mulheres venceram sete: duas de ouro, três de prata e 

três de bronze. Os homens conquistaram cinco: uma de ouro, três de prata e uma de bronze. Ainda 
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faltam algumas perguntas. Quem é que venceu a medalha de ouro, a de prata e a de bronze nos 

últimos jogos paralímpicos do Rio em 2016, Selecções masculinas e femininas? 

Eduardo: Enaaaa Lia!  

Lia: Podiam ganhar uma viagem no final deste quiz, com o grau de dificuldade destas questões! 

Eduardo: Brasil - ouro masculinos. Salvo erro, Turquia. E não me recordo mais. Risos. 

Lia: OK, e as mulheres? 

Eduardo: As senhoras: Ucrânia, China… 

Lia: Está lá perto, sim. Mas agora até fico a duvidar da pesquisa que fiz. Foi a Lituânia que ganhou a 

medalha de ouro. 

Eduardo: No Brasil penso que não. 

Lia: A informação que eu tenho é que ganhou a Lituânia a medalha de ouro, ganhou os Estados Unidos 

a medalha de prata e ganhou o Brasil a medalha de bronze. E nas mulheres, ganhou a medalha de ouro 

a Turquia, China - a medalha de prata, e depois a de bronze, os Estados Unidos. Ora muito bem, então 

a próxima questão: quem é que venceu a medalha de ouro, a de prata e a de bronze no último 

Campeonato do Mundo em 2018? 

Eduardo: Talvez a minha confusão tenha sido essa e misturei os Jogos Paralímpicos com o Campeonato 

do Mundo. 

Tiago: Então a resposta é igual à anterior. Risos 

Lia: O Campeonato do Mundo de Goalball da IBSA 2018 aconteceu na cidade de Malmö (Finlândia) e 

foi vencido pelo Brasil. Em segundo lugar ficou a Alemanha e em terceiro a Bélgica. Nas mulheres 

ganhou a Rússia. O segundo lugar foi para a Turquia e o terceiro para a equipa Brasileira. Ora muito 

bem, eu tenho mais três perguntas.  

Três perguntas cujas respostas ficaram guardadas para o próximo episódio de Loud Please. A entrevista 

com o Eduardo e com o Tiago deu pano para mangas. Decidimos, por isso, dividi-la em duas partes. A 

segunda será publicada muito em breve. Partilhem, divulguem e mais uma vez… make Goalball 

LOOOOUD Please! (ouvido com eco). 


