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Transcrição 6º Episódio, Versão Portuguesa (original) 

 

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

Pessoas com Deficiência Visual) 

Convidada: Marlene Brandão (jogadora de Goalball no clube ACAPO Porto/CD Fiães) e Joana Teixeira 

(Responsável da Secção de Desporto Adaptado do FC Porto) 

Episódio: 6º Episódio 

Duração: 40 minutos e 20 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.   



 

 

Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. 2018 

  

2 | 15 

 

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 último episódio da primeira temporada de Loud Please!. Foi com muito gosto, e muito 

trabalho, que me aventurei a pôr no ar este projecto, que terá continuidade em 2019.  

Terminamos em grande, com duas convidadas especiais: a Marlene Brandão, jogadora de Goalball pela 

equipa da ACAPO Porto/CD Fiães, e a Joana Teixeira, dirigente desportiva do FC Porto. 

Continuamos a precisar do vosso apoio para divulgar este projecto, por isso partilhem o mais possível a 

existência do Loud Please. Muito obrigada a todos e um excelente 2019. 

 

Lia: Bem-vindos ao 6º e último episódio desta primeira temporada de Loud Please, o podcast da 

ANDDVIS. É com muito gosto que temos hoje duas convidadas muito especiais: a Marlene Brandão e a 

Joana Teixeira. A Marlene é jogadora de Goalball, actualmente pela equipa da ACAPO Porto/ CD Fiães e 

em 2016 fez parte da Selecção Nacional Feminina no Campeonato Europeu B que se realizou 

precisamente em Portugal, na cidade da Maia. Nessa competição, a equipa nacional portuguesa 

Feminina, coordenada pelas treinadoras Catarina Bento e Márcia Ferreira, incluiu para além da 

Marlene, a Cátia Carvalho, a Isabel Lima, a Maria João Moniz, a Sofia Santos e a Susana Cordeiro. 

Quanto à outra nossa convidada, a Joana Teixeira é responsável da Secção de Desporto Adaptado do 

FC Porto, que inclui diferentes modalidades desportivas como o Boccia, a Natação, o Basquetebol, o 

Ténis de mesa, o Futebol e o Goalball, foi professora de actividade física adaptada em escolas primárias 

e colabora de forma regular na organização de actividades de promoção e disseminação do desporto 

adaptado em contexto inclusivo. É mestre em actividade física adaptada e actualmente é doutoranda 

na Faculdade de Desporto na Universidade do Porto. Os seus interesses de investigação relacionam-se 

com as atitudes de crianças sem necessidades educativas especiais face à deficiência e com a 
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implementação de programas de educação paralímpica. Muito obrigada a ambas por estarem 

presentes no nosso último episódio desta primeira temporada. 

Joana e Marlene: Obrigada nós. 

Lia: Gostaria de começar por convidar-vos a contarem-nos mais sobre o percurso de cada uma no 

Goalball. E se calhar começo mesmo pela Marlene. Marlene, qual é a história da primeira experiência 

com o Goalball e desde então qual é o caminho que a Marlene percorreu dentro do Goalball nacional?  

Marlene: Eu comecei em 1996, quando estava em contexto de colégio, a estudar. Comecei na Santa 

Casa da Misericórdia do Porto. Foi um convite de um grupo de pessoas amigas e já nesse ano 

participámos no campeonato. Foi uma experiência diferente! As pessoas de orientação e mobilidade 

também deram um bocadinho de força e foi aí que eu iniciei mesmo o Goalball. Estive aí algum tempo 

e depois abandonei o Goalball, por causa da minha vida pessoal. Em 2004, regressei novamente ao 

Goalball. Estive meia época. Depois, por um acidente desportivo do meu marido, tive de abandonar. 

Voltei agora, após estes anos todos e acho que vai ser parar durar. 

Lia: É incrível. A história da participação feminina no Goalball não é assim tão distante da masculina! 

Portanto, nós sabemos que o primeiro campeonato nacional de Goalball experimental foi por volta de 

‘93/94 e a Marlene estava a dizer-me que a sua primeira experiência no Goalball foi três anos depois 

disso, em 1996. E eu queria perguntar-lhe, para além da Marlene, quem eram as outras mulheres que 

começaram a experimentar jogar Goalball nessa altura? 

Marlene: Nessa altura, era eu, era uma rapariga chamada Aida Regina, a São Cunha e era uma pessoa 

voluntária chamada Rosa, no primeiro ano. No segundo ano, levei uma amiga minha, uma colega de 

trabalho normovisual. Tanto uma como a outra eram normovisuais. Levei para experimentar e ela 

participou nessas duas últimas épocas na minha equipa. 

Lia: Isso também é muito interessante, porque eu acho que essa é uma característica da Marlene. A 

paixão que sente pelo Goalball e o entusiasmo que transmite às outras pessoas faz com que também 

tenha conseguido trazer e incentivar muita gente a participar. É esta a ideia que eu tenho. 

Marlene: Sim, foi sempre um desporto [pelo qual] fiquei um pouco apaixonada. E fazia-me bem a mim 

própria, a nível da minha orientação. Na altura eu tinha baixa visão. Acho que o Goalball veio ajudar-
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me muito. A própria orientação que eu tinha que ter dentro do campo ajudou-me muito depois no dia-

a-dia. Foi uma paixão que eu tive por aquele desporto. Depois, como eu jogava com os rapazes, acabou 

por me dar mais fascínio, mais ritmo. 

Não tem nada a ver com o Goalball da altura. Quando eu iniciei era diferente, muito menos tempo de 

jogo. Era um pouco diferente a nível de regras. 

Lia: Vamos então, mais à frente, falar dos benefícios e do impacto que o Goalball teve também na vida 

da Marlene. Por enquanto, passava a palavra à Joana e queria perguntar-lhe o mesmo - qual é que foi 

o caminho da Joana para chegar a este cargo, responsável da secção do desporto adaptado do FC 

Porto e como é que nasce esta equipa de Goalball no clube?  

Joana: Primeiro, olá a todos que nos podem estar a ouvir. Como a Lia já disse, eu estou desde sempre a 

trabalhar dentro da área do desporto adaptado. O interesse surgiu ainda não estava na faculdade, pelo 

facto da minha mãe ser professora do ensino especial. Acabou por despertar em mim bastante 

interesse para a área do desporto adaptado. 

Lia: Imagino que deva ter sido uma referência muito importante essa experiência.  

Joana: Foi sem dúvida a inspiração. E desde que entrei na licenciatura já tinha pré-definido que depois 

queria ir para a especialidade de desporto adaptado. Desde cedo fui voluntária em muitas instituições 

e [fiz] muito trabalho ligado à área do desporto adaptado. Muito juntamente com a Professora Helena 

Bastos, professora muito ligada à área do desporto adaptado também. Foi com ela que aprendi muita 

coisa. Entretanto, terminei a licenciatura, resolvi entrar no mestrado, já na FADEUP, direccionado à 

actividade física adaptada e durante o mestrado tive as primeiras experiências profissionais e 

desenvolvi os meus primeiros projectos ligados à área do desporto adaptado. Assim que terminei o 

mestrado, após um ano, surge o convite por parte do FC Porto para fazer um projecto de 

reestruturação da secção. A ideia foi tirar apenas a vertente social que estava no clube e procurar 

desenvolver mais a parte competitiva, desenvolver condições para que essa parte fosse mais possível 

no dia-a-dia dos nossos atletas. O convite foi feito há quatro anos, esta é a minha quarta época na 

secção, e os resultados vão surgindo, vamos evoluindo. O Goalball foi a primeira modalidade, já dentro 

do meu percurso aqui no FC Porto. Foi uma nova modalidade e surgiu na época passada, muito pelo 
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impulso do David Rio Tinto e do Vítor Caixeiro, que eram atletas do CCD. Foram eles que muitas vezes 

vieram falar comigo. Foram eles que incentivaram muito o FC Porto a poder abraçar o Goalball. E o 

Goalball no FC Porto surge no primeiro ano ligado ao CCD. Ajudaram-nos a impulsionar o Goalball 

dentro do clube, ajudaram-nos a criar as condições de treino… Porque uma das características do 

Goalball e das mais difíceis de ter é as condições de treino. Devido ao campo necessitar de relevo e de 

estar montado para todos os treinos, é sempre o mais difícil de conseguir. E o CCD, na altura, ajudava-

nos bastante com essas condições de treino. Foi um pouco por aí o percurso.  

Lia: Eu há pouco tempo estava a preparar esta entrevista e dei conta de que já existe uma página na 

Wikipédia muito completa, com informação sobre a equipa de Goalball do FC Porto! Sabiam disso? 

Joana: Eu desconhecia por completo, não fazia a mínima ideia que essa página existia. 

Lia: É verdade, super completa! 

Joana: Sim, eu entretanto tive oportunidade de procurar. Mas desconhecia por completo, não fazia 

ideia que essa página existia e realmente estava tão completa quanto está. 

Lia: E actualizada, muito actualizada! Até já fala da competição em que a Selecção Nacional Masculina 

esteve em Setembro. 

Joana: E contém várias informações que o clube foi partilhando, notícias, etc. Fiquei bastante 

surpreendida porque não fazia ideia, nem faço ideia, de quem é que criou o conteúdo. Mas dou os 

parabéns a quem o fez. 

Lia: É verdade, é verdade. Está de parabéns quem editou esta página.  

Muito bem. Marlene, voltamos então a esta questão: a Marlene foi referindo alguns destes aspectos e 

eu queria perguntar-lhe directamente - quais é que têm sido os maiores desafios, e também as 

maiores conquistas, enquanto atleta de Goalball, durante estes anos todos? 

Marlene: Eu acho que cada treino que temos, cada competição que temos, tem uma conquista para 

mim. Eu vivo todos os momentos do Goalball. Desde que eu tenha a “redondinha” na mão, como 

costumo dizer, acaba por ser uma conquista. O eu ter passado agora aquilo que eu achei que nunca iria 

conseguir, nunca pensei nisso, só quando é que me apresentaram o projecto. Estar a jogar 

internacionalmente com equipas estrangeiras, com jogadoras com muito mais experiência do que nós, 
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foi uma conquista muito boa e deu-me alguma experiência. Estar a interagir com outras jogadoras 

portuguesas também. Nós fora de campo é um contexto, sermos amigas, conhecidos é uma coisa. 

Estar uma semana juntas, acabámos por nos conhecer melhor, partilhámos experiências. Interagir em 

campo é uma experiência muito rica. 

Lia: Então, o balanço dessa experiência no Campeonato Europeu B, que aconteceu em 2016, é um 

balanço muito positivo? 

Marlene: Sim, foi um balanço bastante positivo. Com a pouca experiência que tínhamos, aquilo que 

nos arranjaram a nível de estágios, a nível de treinos… Éramos uma equipa muito bebé a nível de 

experiência, mas tentámos fazer o que podíamos e o que sabíamos na altura. Claro que somos uma 

equipa que devia trabalhar muito e muito mais. Porque vimos as equipas que jogaram connosco. A 

nossa experiência era quase zero, mas acho que podemos dizer que [o Campeonato] foi um treino com 

mais experiência. 

Lia: Sim, vocês jogaram contra equipas muito fortes e com muita experiência. 

Marlene: Sim, nós tínhamos uma atleta grega que tinha tinta e três anos de experiência de Goalball. 

Lia: Que idade tinha essa jogadora? 

Marlene: 50 e poucos anos. 

Lia: Ena, e estava a jogar no campeonato europeu desse ano? Fantástico!  

Marlene: Sim, sim! 

Lia: Marlene, e o impacto que a prática do Goalball trouxe à sua vida? Há uma vida antes e uma vida 

depois do Goalball?  

Marlene: Sim, há uma vida antes e uma vida depois. Quando eu fui para o colégio, eu ainda tinha baixa 

visão. A minha experiência era muito pouca. Estar numa cidade… Não estava tão protegida pelos meus 

pais e fez-me bem. 

Lia: A Marlene é de outra região que não é o centro do Porto, é isso? 

Marlene: Sim, eu sou de Santa Maria da Feira, que é uma cidade mais pequenina. Sou de uma vila 

chamada Arrifana. Vir para a cidade do Porto é um pouco diferente. Eu na altura tive um ano de 

contexto de casa dos pais, vinha todos os dias, era diferente. Quando fiquei cá, foi quando comecei a 
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ter esta actividade de Goalball, no contexto de aula de mobilidade. E ajudou-me muito. Primeiro, 

porque comecei a soltar-me mais, não era aquela menina calada, quer dizer, eu nunca fui muito calada 

mas tinha mais aquele receio… E ali, no contexto de grupo era diferente. Ajudou muito. Depois, ter a 

disciplina, porque no momento em que começamos a treinar temos de ter algumas regras e a 

disciplina ajudou muito mais. Só aquela capacidade de a pessoa ter segundos para pensar, tomar a 

decisão, o que tem que fazer, o ter que voltar ao lugar, orientar-se. Isso já nos ajuda muito. Eu acho 

que agora automático. É uma coisa que a pessoa usa no dia-a-dia, o controlar o tempo, orientar-se. 

Ajuda muito. 

Lia: A Marlene está a descrever na perfeição as competências que se ganham dentro de campo. São 

competências que depois são generalizadas a outras dimensões da vida e a Marlene estava a 

exemplificar perfeitamente como é que esta capacidade de tomar decisões sob a pressão do tempo, 

um exemplo tão simples, como ele se generalizou ao dia-a-dia da Marlene e como isso a ajudou. 

Marlene: O simples termos de contar certos passos dentro de campo para nos orientar ajuda-nos 

muito, porque às vezes nós contarmos os próprios passos ajuda-nos muito. E se calhar, as pessoas que 

vêm bem, ou as pessoas que estão ainda a iniciar a vida com uma deficiência visual, não têm essa 

noção. No desporto, no caso do Goalball, nós necessitamos disso. O dar dois passos para a direita ou 

dar três passos para a frente, o calcular ter de voltar para trás naquela passada. Isso ajuda-nos muito. 

Lia: Passo então a palavra à Joana e pergunto: quais é que têm sido os maiores desafios e também as 

grandes conquistas enquanto dirigente? 

Joana: O grande desafio é transversal a todas as modalidades. É criar sempre as melhores condições de 

treino para todos os atletas. O Goalball é uma modalidade muito específica, devido ao campo como já 

conversámos. As características do campo são sempre um desafio. Ter um espaço ideal para essa 

prática e não só - o espaço em si também tem de ter silêncio para se poder praticar. Aqui no pavilhão  

só podemos treinar quando não há mesmo mais nada a decorrer. Temos outros espaços para além da 

arena que podemos utilizar para a modalidade mas não podemos fazer se houver outra modalidade a 

treinar - como o Hóquei, o Andebol, o Basquetebol. O barulho impede a prática da modalidade de 

Goalball. Outros desafios têm sido, sem dúvida, criar oportunidades para que crianças e jovens possam 
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ter acesso à prática desportiva nas diferentes modalidades e incentivar a prática feminina, que 

também tem sido um dos maiores desafios. Relativamente às conquistas, vai muito ao encontro 

daquilo que são também as dificuldades. Como conseguimos superá-las, ver cada vez maior o número 

de crianças a integrar as nossas equipas de formação e vê-las a evoluir e ver o impacto positivo que nós 

conseguimos ter na vida delas através do desporto, é realmente algo muito gratificante. Na 

modalidade de Goalball, mais especificamente, a maior conquista para mim foi ver os nossos atletas a 

participar pela Selecção Nacional neste último campeonato europeu. Foi realmente um desempenho 

incrível e acho que deixa qualquer português bastante orgulhoso daquilo que aconteceu. 

Lia: Atletas fantásticos como o Fábio Oliveira e o João Macedo. O próprio Vítor Caixeiro fez parte da 

Selecção Nacional. Não participou neste campeonato mas esteve presente na Berlin Cup, torneio 

internacional que aconteceu em Abril. Temos muitas razões, e os nossos atletas dão-nos muitas razões, 

para estarmos orgulhosos dessa equipa nacional. 

Joana: Sem dúvida alguma. 

Lia: Joana, já agora fiquei curiosa sobre esta prospecção de novos jogadores. Como é que o FC Porto 

tem apostado, em relação ao caso particular do Goalball, na prospecção de novos jogadores?  

Joana: Nós estamos a tentar estabelecer contacto directo com a Escola Rodrigues de Freitas, que é 

uma escola de referência para cegos. Alguns dos nossos atletas, mais especificamente o Fábio e o 

Diogo, por exemplo, costumam colaborar com a escola, costumam participar em actividades, como 

árbitros e como atletas. Isso ajuda-nos a estar em contacto directo com possíveis novos atletas. Para 

além disso, este ano o nosso treinador, o Tiago Mendes, é professor na Escola Rodrigues de Freitas e é 

ele que está com a equipa de Goalball do desporto escolar, o que ajudará a criar oportunidades para 

que alguns desses alunos possam vir a integrar uma equipa. Também tentámos com a escola do 1º 

ciclo. Tentámos fazer um projecto para podermos dar pelo menos uma aula de Goalball por semana. 

Mas são projectos que levam o seu tempo. Não é fácil hoje em dia entrar nas escolas e conseguirmos 

ter essas facilidades. É algo que vai levar o seu tempo, mas não vamos desistir. 

Lia: Sim. Estou a pensar em duas coisas - estou a pensar no Tiago Mendes, um elemento que não é 

novo ao Goalball mas que é um elemento estreante na equipa do FC Porto. O Tiago tem um percurso 
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muito rico, ele próprio foi Seleccionar Nacional da equipa masculina. Em 1999 participou num torneio 

internacional na República Checa, fez um dos primeiros cursos de arbitragem ainda dinamizados pelos 

nossos amigos espanhóis, pelo Paco Monreal que é Seleccionar Nacional Espanhol já há muitos anos. E 

de facto, o Tiago tem esse percurso muito envolvido com a modalidade de Goalball. É muito positivo 

de facto ele estar presente.  

Joana: O Tiago foi um dos primeiros treinadores de muitos dos nossos atletas – do Vítor, do Márcio, do 

Carlos e acho que a Marlene também foi treinada por ele. 

Marlene: O primeiro treinador que eu tive foi o Tiago Mendes. Foi ele o grande culpado de eu estar no 

Goalball. 

Lia: Ainda bem! Ainda bem! 

Joana: É bom. É uma pessoa espectacular e acredito que vai motivar jovens a poder integrar a 

modalidade, seja para o FC Porto, a ACAPO Porto, o Castêlo da Maia… Seja para que clube for. O que 

interessa é que as crianças se motivem para a prática da modalidade, se entusiasmem e o queiram 

fazer. Isso é o mais importante.  

Lia: Muito importante. Bem-vindo de volta Tiago! Se me está a ouvir, seja muito bem-vindo novamente 

às Competições Nacionais de Goalball. Agora, uma questão para ambas: conseguem identificar um ou 

vários momentos que tenham deixado uma marca importante nesse vosso percurso?  

Joana: Eu ainda só tenho um ano na modalidade. 

Lia: Sim, é verdade. É um percurso muito recente. 

Joana: Já nas minhas actividades de divulgação do desporto adaptado, uma das modalidades que se 

escolhe sempre é o Goalball. Foi aí que conheci o David e também o Márcio. Foram eles que 

colaboraram comigo em algumas das actividades. O que me marca mais no Goalball - não olhando para 

a vertente competitiva, porque é bastante recente -, olhando para trás, para o percurso nessas 

actividades de sensibilização, é perceber que realmente é uma modalidade para todos. Os alunos 

adoram praticar a modalidade! Sentem o desafio da modalidade. É algo que os sensibiliza bastante 

para aquilo que é a deficiência, neste caso a deficiência visual. O Goalball marca-me dessa forma. É 

uma modalidade que eu sei que deve ser sempre referenciada e que deve ser sempre experimentada 
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por todos os alunos porque, sem dúvida, deixa a marca neles de forma correcta, de forma a alterar as 

atitudes deles. 

Lia: O Goalball conquista qualquer um. É a experiência que tenho, que conquista toda a gente. 

Marlene, um ou vários momentos que tenham sido marcantes? 

Marlene: Eu acho que todos os momentos vão marcando e vão ficando, mas o meu início no Goaball 

marcou-me. A minha primeira época marcou-me porque nunca achei que iria ser a minha equipa, na 

altura as Iguanas... 

Lia: As Iguanas? Quem é que escolheu esse nome? Risos  

Marlene: Vítor Caixeiro, o Santos… Foi assim, um grupo. Eles eram os Bacos e nós as Iguanas.  

Lia: Eles eram os Bacos?  

Marlene: Sim. Na altura não tínhamos identificação, éramos da Misericórdia do Porto mas para não 

sermos “Misericórdia do Porto” foram assim uns nomes mais apelativos. Eu na altura não pensei que 

iria ser tão marcante. Eram três equipas femininas a nível nacional, e nunca pensei que a minha equipa 

iria ser a melhor equipa do ano e que eu iria ser a jogadora com mais golos marcados. Não posso dizer 

que era a melhor jogadora, nós em equipa não somos individualmente melhores, é em equipa que  

fazemos o trabalho. Depois de todo esse percurso, em 2004 ou 2005, eu era a única jogadora a nível 

nacional. 

Lia: Marlene, vamos só pegar nisso que me está a dizer e voltar um bocadinho atrás porque é muito 

curioso e surpreendente para mim. Desconhecia que chegou a haver três equipas femininas no 

Campeonato Nacional. 

Marlene: Sim, existia. Eram as Iguanas, a ACAPO Porto e existia uma equipa na ACAPO de Coimbra. 

Lia: E o que é que aconteceu a essas atletas? 

Marlene: Dizem que estão velhotas. Algumas chegaram à conclusão que o perfil delas não era jogar 

Goalball. Achavam o desporto um pouco agressivo. 

Lia: Mais exigente fisicamente. 

Marlene: Sim. E depois começaram a ter família. Umas começaram a ter alguma idade e deixaram o 

Goalball. Durante um grande tempo fui a única jogadora da ACAPO. Andamos a tentar arranjar mais 
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atletas. Anda lá uma menina a experimentar, vamos ver. Eu como atleta vou tentando que outras 

atletas não desistam. Podem não ter a mesma disponibilidade mas acho que o Goalball fica um 

bocadinho mais “despido” [sem elas]. 

Lia: Sem dúvida! E pergunto também, e esta questão é para ambas: quais são os factores que estão 

neste momento a facilitar e a impedir a participação de mais mulheres no Goalball nacional? E o que é 

preciso fazer para criarmos oportunidades para estas atletas? 

Joana: Eu acho que é um assunto realmente complicado. Nós aqui na secção, por exemplo, temos 114 

atletas e apenas 7 são mulheres. Portanto, estes números espelham precisamente a grande dificuldade 

que existe a nível nacional. É uma dificuldade transversal e a solução que está longe de ser encontrada. 

É realmente difícil. Acho que ainda tem a ver com a visão da nossa sociedade em relação à prática 

desportiva [das mulheres]. Isso vai levar bastante tempo. Agora, há algo que poderá ser feito no 

futuro. Penso que ainda é cedo na modalidade de Goalball para o fazer, [mas] é trabalhar como se faz a 

nível internacional com as Selecções Nacionais - é a criação da quota feminina. As selecções são 

obrigadas, no caso do Boccia, por exemplo, a levar pelo menos num dos pares uma mulher. É um 

critério de inscrição. Isso faz com que os países procurem desenvolver a modalidade para o sexo 

feminino no próprio país, nos clubes, etc.  

Lia: Portanto, no caso do Boccia participar em competições internacionais há sempre esta regra? 

Joana: Exactamente. 

Lia: O que impulsiona clubes e federação a procurar por atletas femininas. 

Joana: Exactamente, exactamente. 

Lia: Marlene, qual é a sua opinião sobre os factores que facilitam e impedem a participação de mais 

mulheres no Goalball? 

Marlene: Eu acho que a sociedade ainda não está preparada. Acho que o sexo feminino acha-se muito 

frágil. Eu sou um bocado mais aventureira, sou a excepção à regra. Em 1996, quando iniciei [o 

Goalball], aprendi a jogar com o sexo masculino. O sentir a força deles, a bola deles magoar uma 

pessoa… Tento não ter medo, tento superar isso. A maior parte das mulheres tem esse medo porque 

não tem o mesmo ritmo. Ainda não há ninguém preparado para dizer “tenta, que isto não mete medo 



 

 

Programa Nacional de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. 2018 

  

12 | 15 

 

nenhum, que isso não conta quando uma pessoa está dentro de campo.” E depois temos as condições. 

Muitas das vezes, as protecções. Quando chegamos aos clubes, eles não têm esse material. [As atletas] 

ficam doridas e depois têm medo de continuar. 

Lia: Está a falar de protecções especiais para o tronco? Para o peito? 

Marlene: Protecções especiais, sim. Um exemplo: quando iniciei o Goalball não tinha as protecções de 

peito e quando eu adquiri as protecções de peito já tínhamos um ano de competição. Fomos tendo aos 

poucos esse material, mas é sempre material muito caro. Economicamente, para os pais comprarem 

não é muito acessível. E às vezes é difícil de encontrar. Temos de ir a outros desportos para encontrar 

material para nós. 

Lia: Portanto, fazendo um resumo daquilo que a Marlene me está a dizer, se bem me pareceu, está a 

dizer que existem barreiras sociais – que são todas estas ideias que criamos a volta da participação 

feminina no desporto, em geral; barreiras psicológicas – as próprias potenciais atletas verem-se a si 

próprias como mais vulneráveis. E isto eu acho que rapidamente poderia ser desmistificado, havendo 

mais contacto com outras equipas femininas, com outras atletas. E é por isso que é tão importante 

levar uma equipa feminina a competições internacionais, para lidarem com outras mulheres que estão 

a praticar Goalball. 

Marlene: A Lia frisou aí uma parte que eu acho que aqui em Portugal ainda não temos. É o intercâmbio 

com equipas estrangeiras. Nós não temos essas verbas mas trazer jogadoras estrangeiras ia ajudar 

muito. Elas têm estágios frequentemente, mesmo que não estejam em grandes competições. Têm fins-

de-semana e dias de estágio com equipas femininas e masculinas. Nós temos aqui a vizinha Espanha… 

Lia: Sim, que esteve presente [a equipa feminina espanhola] no Campeonato Europeu. 

Marlene: Sim. E elas têm estágios. Podem ter algumas dificuldades mas conseguem captar algumas 

mulheres para competirem.  

Lia: Marlene, eu acho que nestas barreiras psicológicas também se incluem as expectativas que os 

outros têm acerca das mulheres e da sua capacidade física e da sua aptidão desportiva. O que pode 

levar depois a que as próprias mulheres interiorizem essas mensagens: “Se calhar eu sou demasiado 
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frágil.”, “Se calhar eu vou magoar-me”, “Se calhar vou colocar-me em risco se continuar a praticar”. As 

expectativas dos outros sobre nós também influenciam muito a opinião que depois criamos. 

Marlene: Sim, Sim. Mesmo a nível das jogadoras normovisuais - que podem também praticar, mas não 

podem competir internacionalmente. Temos de louvar as que têm entrado no nosso percurso. Nós 

temos duas jogadoras que participaram no campeonato que são de louvar. Eu acho que elas têm um 

pouco a ideia que eu tenho: não mostrar em campo medo dos homens. Mesmo com a força que eles 

tinham via-se que elas iam e não tinham medo. É só para louvar a Patrícia e a Helena. 

Lia: É verdade, a Patrícia e a Helena, atletas do CCD. 

Marlene: Acho que foram duas jogadoras que marcaram o nosso campeonato. 

Lia: Outra característica do Goalball é a participação ser mista. As equipas podem ter mulheres e 

homens, portanto, isso dá outra camada muito interessante à competição. 

Marlene: Mesmo em estágios nós devíamos fazer competição mista. Claro que há momentos que 

temos de preparar os masculinos e os femininos [separadamente], mas acho que devia haver 

estágios/concentrações [com ambos], para haver o intercâmbio de experiências. Eles poderão 

transmitir às mulheres muito mais segurança e mostrar que realmente eles não nos metem medo. 

Lia: É interessante. Já fomos encontrando passos que se podem dar [em direcção] a um futuro mais 

participado pelas das mulheres e mais consistente para a Selecção Nacional Feminina. Vamos dar por 

terminada a nossa entrevista e eu queria saber se existe uma mensagem final que gostassem de deixar 

a quem nos escuta, aos ouvintes do Loud Please!. 

Marlene: A mensagem que eu deixo é simples e é para os que têm deficiência e para os que não têm 

deficiência, é para o geral. Não deixem esta modalidade fugir do dia-a-dia. Que dêem muitos anos de 

vida [ao Goalball]. Sejamos pequeninos a nível internacional, a nível nacional… Se temos um 

campeonato mais longo ou menos longo… Que pratiquem Goalball porque o Goaball faz parte do dia-

a-dia da nossa vida. O Goalball para nós deficientes é algo que nos pode ajudar a ter uma melhor 

orientação no dia-a-dia, a desenvolver… Para quem é mais “fechado” ajuda a explodir “cá para fora”, a 

sua força e a sua raiva. Quem leva a bola com toda a força do outro lado, leva a raiva toda do 

adversário. 
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Lia: Saiam da frente, saiam da frente! Risos 

Marlene: Quando estás chateada e vais treinar Goalball, podemos ali largar a nossa raiva. Vingar-nos 

na bola, como costumamos dizer. O adversário que aguente! Se resumirmos em palavras simples, 

vamos tentar que [o Goalball[ dure muitos anos. 

Lia: Joana, uma mensagem final. 

Joana: A Marlene já disse muito, mas quero só incentivar todos os atletas e treinadores. Tentem 

convidar sempre o máximo de pessoas a poder experimentar a modalidade e tentar ter cada vez mais 

atletas para podermos levar o Goalball sempre a crescer cada vez mais. Lia, quero só dar os parabéns à 

ANDDVIS e a si por este trabalho, por este podcast. 

Lia: Ó, é um gosto enorme! 

Joana: E esperar que continue a ser desenvolvido e que contribua para a divulgação da modalidade. 

Lia: Muito obrigado Joana! Daqui da nossa parte é um gosto enorme estar a fazer este projecto. 

Esperemos que haja novas temporadas também.  

Joana: Esperemos que sim.  

 

Comentários finais, narrados pela apresentadora 

O acesso das mulheres à prática desportiva é uma história feita de avanços e recuos, pontuada por 

discriminações, mudança de mentalidades, conquistas sociais e progresso. 

O caminho a percorrer para dar às mulheres portuguesas lugar no Goalball já começou há muito 

tempo, mas parece precisar de ser construído, actualmente, com muita mais convicção e muita mais 

seriedade.   

A luta das mulheres é hoje em dia uma luta plural e todos devemos exigir uns aos outros que tomemos 

consciência das ideias mais ou menos tacanhas que influenciam a nossa percepção sobre a capacidade 

desportiva das mulheres. Assim como devemos exigir à ANDDVIS que assuma o seu papel e as suas 

responsabilidades na implementação de medidas concretas e credíveis para apoiar as actuais e futuras 

jogadoras de Goalball portuguesas. 
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Aos homens do Goalball, fica o desejo de que um dia possam vir a orgulhar-se de terem feito parte da 

História, por terem apoiado as vossas congéneres femininas e, quem sabe até, por terem sido seus 

mentores.  

Às mulheres do Goalball, lembrem-se que barreiras são apenas incentivos para provar que os vossos 

sonhos são alcançáveis. Desejamos que as adversidades que enfrentam hoje sejam muito boas 

histórias para contar amanhã. 

Até que deixemos de estar a falar sobre a plena participação das mulheres portuguesas no Goalball e 

possamos estar a noticiar as suas conquistas e vitórias… make Goalball LOOOOUD Please! (ouvido com 

eco) 

Música enérgica em crescendo e o episódio termina. 

 

 

 

 


