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Transcrição 5º Episódio, Versão Portuguesa (original) 

 

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

Pessoas com Deficiência Visual) 

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

Desportiva da Cova da Piedade 

Episódio: 5º Episódio 

Duração: 25 minutos e 21 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 

 

Bem-vindos ao quinto episódio do Loud Please!. E sem demoras seguimos para a segunda parte da 

nossa conversa com o Eduardo Balola - jogador e treinador da equipa de Goalball do Clube Desportivo 

da Cova da Piedade e uma figura com muita experiência no Goalball nacional -, e o Tiago Vaz, estreante 

treinador que está a completar o seu estágio sob a tutoria do Eduardo nesta mesma equipa. Na última 

parte do episódio anterior tínhamos ficado a meio do nosso Quiz Loud Please!. Partimos já para ouvir 

as respostas do Eduardo e do Tiago.  

 

Lia: Então quando é que foi disputado o primeiro campeonato nacional? 

Eduardo: Risos. Diz o Tiago. Tiago eu já disse há pouco! 

Tiago: Foi em 1995. Risos 

Lia: Tenho a informação que foi há vinte e cinco anos, na época de 1993/1994, e foi o tal campeonato 

experimental. E agora, vocês que conhecem tão bem o campeonato nacional: quem é o jogador mais 

jovem e o jogador mais com mais idade, inscrito nesta época desportiva 2018/2019? 

Tiago: Uiii! 

Eduardo: Nesta época? 

Lia: Exacto. Lancem o vosso melhor palpite 

Eduardo: Mais idoso eu sei! Tenho quase a certeza que é o Joaquim Rodrigues. Faz parte daquela 

“mão” que iniciou o Goalball em Portugal. Desculpa! O Joaquim Rodrigues não estará inscrito! 

Lia: Não está inscrito, não! 

Eduardo: Pois. Se calhar o Joaquim Rodrigues este ano não estará inscrito. Epá! Tenho medo que seja 

eu! Risos 
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Lia: Não tenha medo Eduardo, não é! Eu posso já dizer quem é. É o Tomás Panda, que está inscrito pela 

ACAPO Porto/ CD Fiães. 

Eduardo: OK, OK. Não conheço. 

Lia: O Tomás tem 63 anos. 

Eduardo: Parabéns ao Tomás! 

Lia: É verdade, grande Tomás! E o jogador mais jovem? 

Tiago: O mais jovem … Eu arriscaria que é uma atleta… A Leonor, será?  

Lia: …Pensem lá, pensem lá… 

Tiago: Só se já for a irmã da Leonor. Risos 

Eduardo: Qualquer dia será a irmã da Leonor. 

Lia: A Leonor não está inscrita este ano. É de facto da AJP. Este jogador é o Gabriel Covas. O Gabriel 

tem 15 anos. A Leonor não está no projecto da AJP, este ano. Muito bem, última pergunta. A última 

pergunta é a mais importante de todas e é sobre o ano de fundação do Clube Desportivo da Cova da 

Piedade. Em que ano é que foi fundado este clube desportivo? 

Tiago: Vamos pedir aqui uma ajuda do público. 

Lia: Podem sair da sala, podem ir perguntar a toda a gente! 

Eduardo: Eu por acaso vi isso há pouco tempo e já tive essa informação várias vezes na mão mas não 

decorei a data. 

Tiago: Eu arriscaria que foi em 28 de Janeiro de 1947. 

Lia: Maravilha! Como é possível ter um treinador deste calibre, que sabe até o dia da fundação?! 

Tiago: Viva os galhardetes do Cova da Piedade! 

Lia: É isso mesmo: o Cova da Piedade, um clube sediado na Freguesia da Cova da Piedade, Concelho de 

Almada, foi fundado a 28 de Janeiro de 1947. E ainda te digo mais, Tiago: a fundação deste clube 

resultou da fusão entre o Clube União Piedense Futebol Clube - também conhecido pelo epíteto de “os 

Espanhóis”, devido às cores do seu equipamento -, e o Sporting Clube Piedense. Agora vocês dizem-me 

se estou certa ou não: o actual Presidente é o Paulo Veiga, desde 2015. 

Eduardo e Tiago: Sim. 
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Lia: Portanto, o Cova da Piedade chegou para ficar! 

Eduardo: É um clube que está a crescer. 

Tiago: É isso, tem estado a evoluir bastante. 

Lia: Sim, é um clube que está a evoluir e a crescer.  

Portanto, este quiz correu lindamente. Sendo que vocês acertaram numa questão apenas, na mais 

importante, que era o ano de fundação do Cova da Piedade. Isso é que vocês não podiam errar. 

Tiago: É verdade, é verdade.  

Lia: Queria passar muito rapidamente para uma questão que eu acho que vou ter muito gosto em 

ouvir a vossa resposta. Quais foram os benefícios e o impacto da prática de Goalball na vossa vida? Ou 

seja, o que é que trouxe o Goalball à vossa vida, como é que ela era antes do Goalball e como é que ela 

é depois? E no fim, era tentar perceber do que é que mais desfrutam quando estão a praticar e a 

treinar Goalball? 

Tiago: No meu caso não é tanto uma questão de prática de Goalball mas é envolver-me no Goalball. Eu 

comecei enquanto árbitro e agora enquanto treinador. Passei a ter um bocadinho de menos tempo 

para família. Mas quando me envolvo nas coisas e tenho que apresentar trabalho, gosto de fazer as 

coisas como deve ser, não é assim só por fazer. Nesse aspecto “roubou” um bocadinho mais tempo. 

Não roubando muito tempo, implica uma parte também de mais organização e preparação das coisas. 

Pela minha experiência na arbitragem, enquanto coordenador da arbitragem, acabei por melhorar as 

minhas competências ao nível da organização, da gestão de pessoas, de conflitos. E o que dei ao 

Goalball? Dei um meu empenho, porque tinha de fazer as coisas e garantir que corriam bem, que podia 

haver Goalball. 

Lia: Eu acho que o Goalball merece essa dedicação e acho também que, conhecendo de ti o pouquinho 

que conheço, seria impossível ser de outra forma. Tu quando te comprometes com algum projecto 

dedicas-te e queres, como estavas a dizer, fazê-lo bem.  

Tiago: Sim, sim. E às vezes até tenho pena quando mesmo fazendo as coisas sinto que podia dar um 

bocadinho mais. Isso deixa-me um bocadinho triste comigo mesmo.  
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Lia: Eu acho que tens dado muito, não é? Pelas experiências que já tiveste como árbitro. Mencionaste 

também a coordenação e agora como treinador. E o Eduardo testemunha isso.  

Tiago: Sim, mas o “muito” também é relativo. Temos exemplos de pessoas que dão muito ao Goalball e 

o Eduardo é um exemplo desses. O meu “muito” é uma ínfima parte do que o Eduardo dá ao Goalball. 

Eduardo: E o Eduardo, que tem a dizer sobre isto? 

Lia: Ó Lia, Goalball é praticamente a minha vida nos últimos vinte e poucos anos, vinte e quatro, salvo 

erro. Eu já não me consigo imaginar muito bem sem estar a viver Goalball. Eu usava muitas vezes essa 

imagem quando falava com atletas mais jovens para transmitir o que sinto. Falava sempre na minha 

experiência enquanto jovem com deficiência visual, [de como] não tinha tido oportunidade de praticar 

uma modalidade direccionada mais especificamente para nós. Tento sempre transmitir essa imagem, 

dizendo-lhes que está aqui uma modalidade que eles podem praticar. Eu não tive essa mesma 

oportunidade. No início foi descobrir um desporto [e] como qualquer outro jovem, que podia jogar de 

igual para com outras pessoas. E passou a ser uma paixão. Uma paixão que faz parte da minha vida. 

Lia: Eu acho que era aqui que eu queria chegar. Como é que nós podemos cativar a malta mais jovem 

para praticar, para experimentar, para se interessar pelo Goalball? Ou seja, como é que podemos dar 

vida ao futuro do Goalball, através das camadas mais jovens? 

Eduardo: Na minha experiência, ficava muitas vezes triste com essa realidade. O Goalball também me 

trouxe esse conhecimento de uma realidade que eu não conhecia nesta área da deficiência. Até 

mesmo profissionais da Educação tinham pouco conhecimento de como trabalhar com deficientes. Os 

próprios educadores não conheciam esta alternativa para os filhos poderem praticar desporto. Eu 

deparei-me muitas vezes com pais que tinham essas crianças ou jovens, que não conheciam o Goalball, 

e que me diziam “Não, o meu filho não pode praticar desporto”. E eu ficava um pouco triste quando 

ouvia essa frase. Na minha cabeça eu pensava “Quem não tinha era eu! O seu filho tem aqui uma 

modalidade!” E o desconhecimento é muito grande. Foi sempre nessa luta [à qual] me fui entregando 

e lutando… 

Lia: Portanto, o Eduardo encontrou essas barreiras, que não são barreiras físicas, são os mitos que se 

criam à volta da possibilidade das pessoas com deficiência, e agora em particular no caso das pessoas 
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com deficiência visual, essas ideias estereotipadas e pouco informadas sobre a aptidão das pessoas 

com deficiência visual para praticar desporto. Não só as pessoas com deficiência visual podem praticar 

desporto como devem praticar desporto! O Goalball traz uma revelação grande também para as 

próprias pessoas com deficiência visual. 

Tiago: Abertura de mentalidade. 

Lia: Sim, eu lembro-me de ouvir histórias de vários jogadores que também resistiram a começar a 

praticar e depois de começarem a praticar Goalball ganharam imenso!  

Eduardo: E essas pessoas, muitos atletas com que me fui cruzando ao longo do tempo, passaram a 

estar realizados, desportivamente e não só! 

Lia: Sim, porque os benefícios do desporto estão bem documentos em relação a qualquer grupo de 

pessoas. Para as pessoas com deficiência visual ou para as pessoas com deficiência em geral ainda há 

um duplo benefício! E todas essas competências que são adquiridas através do desporto podem ser 

generalizadas a outras áreas da vida. 

Eduardo: Sem dúvida! 

Tiago: Lia, deixa-me só acrescentar uma coisa que às vezes passa despercebida, mas por exemplo, uma 

coisa que eu ganhei no Goalball também foram amigos. Conheci pessoas com experiências incríveis, 

muito interessantes e isso foi também muito interessante. 

Lia: E o desporto permite isto tudo não é? 

Tiago: Sim, sim, é verdade. 

Lia: Eu queria também, a propósito disto, perguntar-vos como é que imaginam o futuro do Goalball em 

Portugal? Primeiro como é que fazem o retrato da prática da modalidade em Portugal, a evolução, 

talvez as diferenças entre a altura do primeiro contacto com o Goalball, a actualidade e o futuro. 

Tiago: Eu vou deixar o Eduardo responder porque ele já tem mais anos disto, já viu muita coisa. 

Lia: Força aí, Eduardo! 

Eduardo: O Tiago passa-me a batata quente. Risos.  

A evolução, tendo em conta os vinte e quatro anos de Goalball em Portugal, acho que não tem sido 

muita. Não tem sido tão grande como os anos que passaram. Houve muitas alterações, o próprio 
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Goalball mudou muito, as regras mudaram muito. O Goalball que comecei por praticar tem muito 

pouco a ver com o Goalball que se pratica hoje. É muito diferente. Eu lembro-me que quando comecei 

a jogar Goalball [tínhamos] uma bola que pesava 2 Kg, salvo erro, uma coisa assim. Lembro-me 

perfeitamente que era uma bola verde, dura e muito pesada. Que doía muito mais.  

Lia: É um bocado mais amigável, hoje em dia.  

Eduardo: Era bem diferente. Foi evoluindo tecnicamente e em termos tácticos. O Goalball é muito 

diferente.  

Lia: Porém, e corrija-me se estiver errada, dava-me a sensação de que para o Eduardo, apesar destes 

incrementos e desta evolução inevitável, parece que há aqui um desejo de que as coisas já tivessem 

avançado mais.  

Eduardo: Sim, sim. Ao longo dos anos, acho eu, num sentido crítico, não se tomaram sempre as 

melhores opções. Por exemplo, enquanto atleta que jogava na Selecção, tenho muita pena que os 

vários projectos de Selecção foram sempre projectos com poucas bases. Esporadicamente íamos a um 

torneio ou realizávamos um torneio em Portugal. A outros níveis igual. Não evoluiu assim tanto. Como 

disse, as opções nem sempre foram as melhores. Vivemos sempre um tempo de muita insegurança, de 

uma época desportiva para outra, sempre em altos e baixos. Parece-me a mim que ainda não se criou 

uma base segura de continuidade para se evoluir mais e acompanhar mais a evolução ao nível mundial.  

Lia: Creio que essa sensação de insegurança também pode reflectir uma realidade muito imprevisível e 

que tem a ver com o investimento que a tutela faz. Comparando os apoios disponíveis em Portugal e 

os apoios disponíveis para outras selecções de Goalball é incrível o desfasamento. Esse investimento 

tem obviamente impacto nos resultados e os resultados, depois, também são um argumento para 

haver mais investimento e, portanto, sem uma coisa não existe outra. Sem dúvida que o Goalball 

merece mais apoio. 

Eduardo: Eu acho que esse é um dos nossos males enquanto portugueses que somos. É que só se 

investe depois de aparecerem os resultados. Noutros países não é assim. Nos outros países investe-se 

e fica-se à espera que os resultados apareçam depois. Em Portugal, acho que devíamos ter criado 

alicerces e bases de maior investimento. Quanto a mim, as bases deveriam ser mais formação nos 
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atletas, na prospecção de novos atletas. Acho que se continua a investir muito pouco nesse aspecto – 

na formação de treinadores, formação de árbitros, quiçá dirigentes. Eu acho que essa é a nossa base. 

Depois de termos essa base bem alicerçada, acho que o futuro será mais risonho. 

Lia: Acho que tem sido uma luta constante da ANDDVIS. E embora eu esteja aqui há muito pouquinho 

tempo, comparado com a experiência do Eduardo, imagino que seja uma luta desde sempre, esta 

procura de mais fundos, de mais apoio governamental, de mais consistência também nesse apoio. 

Eduardo: Sim, também passa por aí mas acho que é uma questão de estratégia. Eu vejo isto como 

sendo uma questão de estratégia. A estratégia nem sempre é igual e difere de uns anos para os outros. 

Hoje estamos com esta estratégia, daqui a dois anos já não é nada assim, já mudou completamente. E 

lá está, eu acho que isso acontece porque a base não está definida. 

Lia: Daí a percepção de que as coisas demoram mais tempo a acontecer do que seria desejável.  

Eduardo: Sim, sim. Passo a expressão, mas andamos assim, “ao sabor da maré”. 

Lia: Queria também perguntar-vos: neste mundo desportivo, quais são os valores mais importantes a 

preservar? 

Tiago: Bem, tendo em conta que o universo do Goalball é relativamente pequeno em Portugal e no 

fundo conhecemo-nos todos uns aos outros, e como dizia há pouco, muitos somos amigos uns dos 

outros mesmo jogando em equipas diferentes. 

Lia: É verdade, é verdade. E muitos passaram por várias equipas e têm um percurso por vários 

projectos. 

Tiago: Essa é uma coisa que o Eduardo tem transmitido bastante. Apesar de sermos adversários, numa 

perspectiva de clubes, eu acho muito importante mantermos o respeito uns pelos outros, a 

colaboração uns com os outros. Porque no fundo trabalhamos todos com o mesmo objectivo, o de que 

o Goalball possa ser praticado em Portugal. Que possamos uns com os outros, [mesmo] uns contra os 

outros - e neste aspecto, mesmo estando nós agora numa equipa e tendo amigos e colegas numa 

equipa adversária - é manter o respeito por eles e manter a porta aberta para colaborações, para nos 

ajudarmos uns aos outros. 

Lia: Eduardo, acrescentaria alguma coisa? 
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Eduardo: Sim, temos isso também no nosso projecto. Isto que o Tiago acabou de falar. E já passamos 

das palavras aos actos. Nós queremos promover ao longo desta época vários encontros em que para 

além de promover o Goalball, promovemos essencialmente a amizade entre os nossos jogadores e os 

jogadores de outros clubes e outros agentes. Já fizemos o primeiro encontro em que tivemos equipas 

convidadas, atletas convidados e vamos continuar a fazer porque é isso que queremos. É também 

alterar essa mentalidade, promovendo mais esta amizade que deve haver. Como o Tiago dizia, é um 

grupo tão restrito, somos para aí uma centena. Terá de haver a parte competitiva, sim. Quando 

estamos dentro de campo no campeonato nacional ou noutra competição, é saudável que haja essa 

rivalidade. Mas não se pode ultrapassar determinadas linhas. E quando o jogo termina, vamos todos 

dar um abraço forte e quiçá juntarmo-nos à mesa.  

Lia: Muito bem, estamos mesmo a terminar e a minha última questão para ambos é sobre a mensagem 

que gostariam de deixar a quem nos escuta. 

Tiago: Em termos de mensagem para quem nos escuta, provavelmente escutam-nos porque já estão 

dentro do universo do Goalball e espero que continuem a apostar no Goalball, a ter o Goalball nas 

vossas vidas. Para os que nos escutam e ainda não estão neste universo do Goalball, venham conhecer. 

Que aprendam assistindo aos jogos, começando mesmo a jogar num clube, quem sabe. 

Lia: Eduardo, uma mensagem final. 

Eduardo: Posso pegar naquilo que disse anteriormente. Para quem nos ouve, pensem nesta 

modalidade, que é um desporto lindíssimo. Para além de praticar este desporto, pratiquem a amizade. 

E nós, particularmente enquanto Cova da Piedade, para quem nos está a ouvir fica aqui a mensagem: 

temos uma porta aberta, aqui na margem Sul. Estamos a tentar descentralizar o Goalball. Está muito 

centrado entre Porto e Lisboa e é mais um dos males do nosso Goalball. Nós aqui no Cova da Piedade 

temos uma porta aberta para quem quiser experimentar. 

Lia: Esse é um esforço e um investimento muito importante, de facto. A descentralização das 

oportunidades para praticar desporto. E nós cá estamos para ajudar a divulga-las. O Loud Please! tem 

como missão principal essa: levar o Goalball, em alto e bom som, a todo o lado. 
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Eduardo: Verdade. E para quem nos está a ouvir, Lia, que nos ajude a divulgar este programa. E que 

transmitam esta mensagem: existem equipas que estão à espera de mais praticantes, [de] outros 

jovens que queiram experimentar. 

Lia: Para quem nos escuta, se estão na margem Sul à espera de praticar uma modalidade radical - 

como falávamos no princípio da nossa entrevista -, vão bater à porta do Cova da Piedade. O Eduardo e 

o Tiago estão à vossa espera! Tiago e Eduardo, muito obrigada! Damos por terminada a nossa 

entrevista. Obrigada a ambos. Vamos encontrar-nos por aí, nas competições nacionais. 

Tiago: Combinado! 

Lia: Muito boa sorte, então! 

Eduardo e Tiago: Obrigado, Obrigado.  

 

 

Comentários finais, narrados pela apresentadora 

Os benefícios que resultam do envolvimento das pessoas com deficiência visual na actividade física e 

na prática desportiva regular são amplos e não podem ser subestimados. A par dos benefícios para a 

saúde em geral, a participação no desporto promove o desenvolvimento de competências que ajudam 

a pessoa com deficiência visual a comunicar e a colaborar com os outros mais eficazmente, promove o 

treino da perseverança, promove o contacto social e a criação de laços, reduz o stress e aumenta a 

vitalidade, promove o puro prazer de estar envolvido numa actividade agradável, promove a aquisição 

de competências para a vida diária, competências de mobilidade e orientação extramente importantes 

para a pessoa com deficiência visual se tornar o mais possível autónoma, e promove a oportunidade da 

própria pessoa ser modelo para outras e deste modo encorajar também a sua participação na prática 

desportiva. Durante esta conversa, mencionámos alguns aspectos que dificultam uma maior 

participação dos jovens com deficiência visual no desporto. Por um lado, este é um desafio geral, em 

qualquer parte. Por outro, sabemos que as pessoas podem fazer a diferença:  

- Quem tem amigos e interage com outras pessoas com deficiência visual que praticam desporto sente-

se mais encorajado a participar também;  
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- Os pais que compreendem os benefícios da actividade física, que têm expectativas positivas sobre a 

participação dos seus filhos no desporto, encorajam-nos a envolver-se na sua prática; 

- E também sabemos que é crucial ter um treinador ou um professor informado, competente, 

confiante e que acredita plenamente na capacidade da pessoa com deficiência visual para praticar 

desporto.  

Por tudo isto, a ANDDVIS tem de continuar a apostar nas pessoas.  

Temos várias gerações de atletas com deficiência visual que testemunham o potencial transformativo 

que o desporto teve nas suas vidas. As competências que adquiriram através da sua prática 

generalizaram-se também a outros contextos do seu dia-a-dia. São estas gerações que escreveram a 

história do Goalball e que continuarão a fazê-lo. Uma história que começou muito antes do que a 

própria ANDDVIS, que acaba de celebrar uma década de existência. Este podcast quer dar voz a esses 

testemunhos. Testemunhos de dedicação e determinação em levar o Goalball mais longe e a mais 

pessoas. Obrigado ao Eduardo Balola e ao Tiago Vaz por fazerem parte desse legado também. Até ao 

próximo episódio… make Goalball LOOOOOOUD PLEASE! (ouvido com eco) 

Música enérgica em crescendo e o episódio termina. 

  

  

 


