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RESUMO 
 
A evolução do desporto para pessoas com deficiência e a crescente 

aproximação entre o movimento Paralímpico e Olímpico possibilitaram uma 

profissionalização gradual dos atletas. Além de ferramenta terapêutica, o 

desporto passou a poder representar para o atleta com deficiência uma 

ocupação profissional e um produto que a sociedade civil se presta a consumir 

enquanto mais um espetáculo. Contudo, esta é uma realidade circunscrita a 

poucos países, nomeadamente Espanha, palco de uma das ligas de 

Basquetebol em cadeira de rodas mais competitivas do mundo. No presente 

trabalho, o autor relata na primeira pessoa a experiência vivida no CP Mideba, 

um dos clubes de elite da 1ª divisão espanhola. A valia da ferramenta 

metodológica adotada, a autonarrativa, permite deslindar significados e 

identificar tendências, não só na componente do jogo, como em toda a 

dinâmica sociocultural envolvendo desporto e deficiência. A construção da 

narrativa orienta-se temporalmente pelo calendário competitivo da época 

desportiva 2013-2014, abrindo-se exceções para  nuances particulares do jogo 

ou momentos marcantes no percurso do atleta. Dos dados, emergiram quatro 

temas: Portugal vs Espanha: da Reabilitação à Competição; As Pessoas 

Marcantes; A Classificação Desportiva; O Desporto para Pessoas com 

deficiência e os Media. A conceção da deficiência, vista como obstáculo 

intransponível ou mera caraterística, e do desporto, o grau de prevalência do 

estereótipo do supercrip nos media e a relação com a comunidade afiguram-se 

como pressupostos determinantes para a afirmação do desporto para pessoas 

com deficiência de elite. Os pares e a família desempenham uma influência 

preponderante para o atleta, assim como alguns adversários assumem o 

estatuto de modelos. No domínio do jogo, mais especificamente na 

classificação, há uma propensão, sobretudo na alta competição, para subjugar 

o jogador de baixa funcionalidade e conceder escassas oportunidades ao 

jogador de média funcionalidade. O fator comercial começa a ser imperativo.  

Palavras-chave: Experiência Vivida; Basquetebol em cadeira de rodas; Alta 

Competição; Narrativa. 
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ABSTRACT 
 

Disability sport evolution and the growing approach between the Paralympic 

and Olympic movement allowed a gradual professionalization of the athletes 

with disability. In addition to a therapeutic tool, sport can now represent a 

professional occupation for the athlete with disability and a product that civil 

society is willing to consume as one more spectacle. However, this reality is 

restricted to a few countries, namely Spain, stage of one of the most 

competitive wheelchair basketball leagues in the world. In this work, the author 

narrates in the first person the experience lived in CP Mideba, one of the elite 

clubs of Spanish 1st division. The value of the methodological tool adopted, the 

autonarrative, allows to unravel meanings and identify trends, not only in the 

game component, like in all the socio-cultural dynamics involving sport and 

disability. The construction of the narrative is guided temporally by the 

competitive calendar of the season 2013-2014, making exceptions for particular 

nuances or memorable moments in the athlete’s journey. From the data, four 

themes emerged: Portugal vs Spain: from Rehabilitation to Competition; 

Significant People; The Sports Classification; Disability Sport and the Media. 

The conception of disability, seen as insurmountable obstacle or mere 

characteristic, the degree of prevalence of the supercrip stereotype in the media 

and the relationship with the community appear to be as critical to the assertion 

of elite disability sport. Peers and family play a preponderant influence for the 

athlete, as well as some opponents assume the status of role models. 

Regarding the game, specifically the classification, there is a propensity, 

especially in high competition, to subdue the player with low functionality and 

provide little opportunity to the player with intermediate functionality. The 

commercial factor begins to be imperative.  

 
 
 
Key-words: Lived Experience; Wheelchair Basketball; High Competition; 
Narrative. 
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Introdução 

1. Introdução 
 

Dos primeiros Jogos de Stoke Mandeville, realizados a 29 de Julho de 

1948, então organizados pelo afoito neurologista alemão Sir Ludwig Guttmann, 

até aos Jogos Paralímpicos da era moderna, o desporto para pessoas com 

deficiência reinventou-se, escalando de um instrumento de reabilitação 

inovador para lesionados vertebro-medulares (Blauwet & Willick, 2012) ao 

desporto de alto nível. Esta evolução favoreceu a transição das pessoas com 

deficiência a atletas e de atletas a cidadãos (Legg & Steadward, 2011). Não 

será, porém, descabido afirmar que o próprio Guttmann vaticinou a prática de 

desporto de elite para pessoas com deficiência. Aliás, se atentarmos nas 

afirmações de Gold e Gold (2007), os autores dão conta que o clínico alemão 

não só entreviu benefícios da competição organizada para os feridos de 

guerra, como pretendeu, com a sua ação, desafiar as atitudes sociais face à 

deficiência.  

 Do ponto de vista estrutural, o crescimento internacional e a 

competitividade que os Jogos de Stoke Mandeville alcançaram a partir de 

meados dos anos 50, juntamente com a necessidade de aprimorar o 

financiamento, gestão e organização, motivaram a criação do International 

Stoke Mandeville Games Committee (ISMGC), convertido em International 

Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (ISMWSF) em 1960. Só a 22 

de Setembro de 1989, nasce o atual IPC – International Paralympic Committee 

-, cuja missão é tutelar, não apenas os desportos para lesionados vertebro-

medulares, como era o caso do ISMGC, mas toda a atividade física destinada a 

pessoas com deficiência (Thomas & Smith, 2008). Outro marco digno de 

referência foi o nascimento da International Federation for Adapted Physical 

Activities, no Canadá, em 1977 (Stein, 1986), que surge pela necessidade de 

haver coordenação e organização à escala internacional no desporto para 

pessoas com deficiência.  

Quer a natureza das entidades federativas, regra geral dissociadas 

daquelas que superintendem o desporto convencional, quer o sistema de 
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Introdução 

classificação dos atletas espelharam a influência do modelo médico na 

perceção da deficiência, concebida como um produto “das limitações físicas 

e/ou mentais [da pessoa] e independente dos ambientes sociocultural, físico e 

político” (Brittain, 2012: p. 856). No final dos anos 60, movidos pela vontade de 

alterar o paradigma sobre a deficiência, vários movimentos civis de pessoas 

com deficiência eclodiram pela Europa e América do Norte (Thomas & Smith, 

2008).  

Terá sido o prelúdio da mudança, consubstanciada na proposta do 

modelo social que explica a deficiência focando-se “nas barreiras ambientais e 

sociais que excluem os cidadãos com deficiência da sociedade em geral” 

(Barnes et al, 1999: p. 78). Os primeiros “vestígios” desta nova forma de pensar 

no desporto encontram-se no princípio dos anos 90, altura em que o IPC passa 

a privilegiar, de modo massificado, a funcionalidade do atleta, no que à 

classificação diz respeito, ao invés de categorizar os atletas mediante o tipo de 

deficiência (Thomas & Smith, 2008). A inflexão no sentido de massificar a 

prática da classificação funcional levou mesmo o IPC a publicar o IPC 

Classification Codes and International Standards (IPC, 2007).  

Também a atenção prestada pelos media a esta prática desportiva 

evoluiu significativamente ao longo dos anos, passando de um cenário pouco 

animador para um aumento de cobertura a partir dos anos 80, ainda que 

francamente inferior face aos atletas sem deficiência (Thomas & Smith, 2008).  

Além disso, no início de 2000 a literatura dava conta que o tratamento 

da imprensa, mais do que contestar, vinha a reforçar as perceções tradicionais 

estereotipadas do papel do desporto para pessoas com deficiência e do 

entendimento médico e individual [em consonância com o modelo médico] da 

deficiência (Schell and Duncan, 1999; Schantz and Gilbert, 2001; Thomas and 

Smith, 2003). O desinteresse pelo desporto para pessoas com deficiência 

àquela data pode ser aferido através de vários exemplos, como a discrepância 

entre o número de profissionais da comunicação que a Canadian Broadcast 

Corporation enviou para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Sidney, cifrados 

em 200 e 6, respetivamente (Brittain, 2010).  
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Introdução 

Hoje, novos estudos apontam para resultados mais encorajadores. 

Castillo e Saez (2011) analisaram a realização televisiva dos Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos de 2008 e depararam-se com “um grande salto qualitativo  na 

mediatização destes atletas. Os perfis humanos e as ilustrações habituais da 

deficiência como tragédia pessoal deram lugar ao atleta mediático que reforça 

a imagem de esforço pessoal e autêntico espírito paralímpico” (p. 104). Já 

“Londres 2012” superou os prognósticos mais otimistas, fomentando uma 

proximidade com a sociedade civil e um entusiasmo global de que não há 

memória. Para tal, muito contribuiu a cobertura recorde do Channel 4, estação 

televisiva oficial do evento, que assegurou 500 horas de transmissão, vistas 

por 39.9 milhões de espetadores; e o recrutamento de profissionais da 

comunicação com deficiência, entre os quais o ex-atleta paralímpico britânico 

Ade Adepitan.  

Apesar do crescente mediatismo e aprimoramento técnico e organizativo 

do desporto para pessoas com deficiência, o movimento paralímpico, os atletas 

e as pessoas com deficiência, no geral, continuam a usufruir de oportunidades 

e protagonismo limitados, o que dota de sentido o presente trabalho. Este 

arroga-se como uma porta privilegiada para conhecer os meandros do 

Basquetebol em cadeira de rodas (BCR) espanhol de alta competição e assim 

traçar uma comparação fidedigna com o panorama nacional, que sabemos ser 

deficitário na promoção do desporto para pessoas com deficiência, 

desconhecendo-se porém a extensão do fosso que nos separa do país vizinho.  

Deste modo, o trabalho terá como fulcro e fonte principal a experiência 

do autor ao serviço da equipa da 1ª divisão espanhola de BCR, CP Mideba 

Extremadura, cujo legado na modalidade e impacto no panorama do desporto 

para pessoas com deficiência europeu, espanhol e estremenho são 

amplamente reconhecidos. O facto de a realidade ser narrada na primeira 

pessoa, usufruindo-se do olhar etnográfico de um atleta com vasta experiência 

no BCR português, imprime ao relato um cunho peculiar e único, dada a 

escassez de estudos/trabalhos com este figurino, a nível nacional e 

internacional, na área do desporto para pessoas com deficiência. Soma-se o 

potencial da partilha de experiências desportivas de sucesso, o que pode 
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Introdução 

inspirar outros atletas a percorrer os mesmos caminhos. A División de Honor, 

reconhecida como uma das melhores ligas do mundo, constitui o pano de 

fundo ideal para o que se propõe.  

Tendo como referência o panorama português, pretende-se traçar um 

retrato desportivo e sociocultural do BCR de alta competição, por uma via, não 

única, mas seguramente inexplorada e promissora: a voz do atleta na primeira 

pessoa. Considerando que a narrativa, mais do que pessoal, é social e 

culturalmente construída, pretende-se, mais especificamente: compreender a 

experiência vivida do atleta no BCR de alta competição; compreender o 

contexto envolvente ao BCR espanhol, traçando uma natural comparação com 

a experiência desportiva do atleta em Portugal; identificar e aferir níveis de 

competitividade, métodos de treino e níveis de profissionalização; compreender 

o grau de envolvência da comunidade nesta prática desportiva e a cobertura 

mediática.  

Tamanha ousadia despoleta preocupações metodológicas legítimas, 

como a imparcialidade do investigador na interpretação dos relatos da sua 

fonte - o próprio -, todavia, o acréscimo informativo é um ganho inegável, já que 

o narrar dos acontecimentos não se encontra sujeito à direccionalidade da 

entrevista e a outros métodos qualitativos, inevitavelmente tragados, em certa 

medida, pela perspetiva e conhecimentos de quem os põe em prática. Esta e 

outras nuances metodológicas merecerão maior detalhe no capítulo dedicado à 

metodologia.  

Quanto à estrutura adotada, à introdução sucede o indispensável 

enquadramento teórico, onde se percorre a origem do desporto para pessoas 

com deficiência; revisita-se em detalhe o eclodir e a evolução do Movimento 

Paralímpico; expõem-se a história do BCR à escala global, portuguesa e 

espanhola, assim como são enunciadas as principais regras, adaptações e o 

sistema de classificação aplicado à modalidade. Segue-se um capítulo 

dedicado à metodologia – a narrativa -, onde é realizada uma breve descrição 

metodológica e se contextualiza a narrativa, considerando que o conhecimento 

do percurso desportivo do atleta e do contexto envolvente são elementos 

fulcrais para melhor compreender a experiência vivida e narrada. 
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Introdução 

Em seguida, entramos na “substância” do trabalho, a narrativa da 

experiência vivida ao serviço do CP Mideba, que se focam nas expectativas 

prévias a esta jornada, no relatar das incidências da época desportiva 2013-

2014, e na idealização do futuro. No sentido de prover de significado a 

experiência vivida do atleta, procede-se à tematização, (auto) análise e 

interpretação  da narrativa tendo por base os principais temas emergentes. Por 

fim, apresentam-se as considerações finais do trabalho, enunciando as 

limitações detetadas na sua consecução e apresentam-se sugestões para a 

pesquisa futura.   
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Enquadramento Teórico 

 

2. Enquadramento teórico 
 

2.1 Origem do desporto para pessoas com deficiência 
 

Durante grande parte da história, o desporto para pessoas com 

deficiência foi muitas vezes considerado inalcançável ou contraindicado 

(Blauwet e Willick, 2012). Contrariamente à crença generalizada, surge bem 

antes dos anos 40 do século XX, e em moldes pouco recomendáveis.  

Adrian Harvey (2012) situa a génese do desporto para pessoas com 

deficiência no longínquo século XVIII, 1796 em Inglaterra, num jogo de cricket 

entre 11 indivíduos amputados de um membro superior e outros tantos sem um 

membro inferior, mas os objetivos deste “encontro” distavam de intenções 

pedagógicas ou integradoras. Em jogo, uma mera aposta que elevava o 

desporto para pessoas com deficiência a um espetáculo humilhante para os 

envolvidos, cuja função seria entreter a comunidade “normal”. A semente do 

progresso lança-se 50 anos mais tarde, quando no Hanwell Lunatic Asylum, 

pacientes e funcionários se enfrentam numa partida de Cricket.  

Já em 1924, ergue-se o Comité Internacional de Desporto para Surdos e 

acontecem os Primeiros Jogos Mundiais para Surdos, em Paris, e em 1939, 

George Stafford, professor de Educação Física da Universidade do Illinois, 

publica a revista Sports for the Handicapped (Stein, 1986). Porém, é pela mão 

de Sir Ludwig Guttmann que se precipita uma verdadeira metamorfose no 

modo de encarar a deficiência e o desporto. De etnia judaica, o médico alemão 

é forçado a abandonar a sua terra-natal em 1939, altura em que a política 

antissemita hitleriana adquire feições sombrias, tendo como mecenas o médico 

inglês Hugh Cairns, conhecido pelo seu trabalho na neurocirurgia. Em 

Inglaterra, Guttmann questiona as preconceções reinantes no que concerne 

aos pacientes com lesões vertebro-medulares, até aí condenados a morrer em 

semanas ou meses, fruto de sepsia, infeções derivadas de feridas, 
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Enquadramento Teórico 

nomeadamente escaras devidas ao decúbito, e do trato urinário (Schultke, 

2001).  

A cargo da Spinal Cord Injury Unity, no Hospital de Stoke Mandeville, 

inaugurado a 1 de Fevereiro de 1944, Guttmann procede a um levantamento 

de informação norteado pela vontade de melhorar os cuidados à população 

com lesão medular. Acedeu-lhe – num alvitre certeiro – que a imobilidade dos 

pacientes, método popular no tratamento de traumas vertebro-medulares, 

concorria para o desenvolvimento de feridas de pressão. A audácia de 

Guttmann agiganta-se se lembrarmos que na Guerra dos Balcãs e na Primeira 

Grande Guerra, 95% dos soldados com danos vertebro-medulares pereciam ao 

fim de duas semanas, onde as infeções urinárias eram responsáveis por 80% 

da mortalidade (Schultke, 2001).  

Como explanado anteriormente, o contributo do clínico germânico pisou 

solo desconhecido não apenas no quadrante médico. Convicto dos benefícios 

da atividade física enquanto instrumento de reabilitação dos pacientes, 

introduziu inicialmente o lançamento de dardos, Punch-Ball (semelhante ao 

basebol) e Skittles – versão do Bowling. Seguiram-se desportos de maior 

envergadura, como o Pólo em cadeira de rodas, que foi rapidamente 

substituído devido à sua dureza pelo Netball, parecido com o BCR, mas sem 

tabelas, rede nos cestos e sem a permissão do drible. A outra grande 

modalidade que se seguiu foi o Tiro com Arco, cuja importância ia além das 

vantagens terapêuticas, já que permitia aos atletas com deficiência competirem 

com aqueles sem deficiência (Brittain, 2010). 

Mas Guttmann levou a ideia mais além, esboçando o embrião do 

desporto de elite para pessoas com deficiência através dos Jogos de Stoke 

Mandeville que tiveram a sua primeira edição a 29 de Julho de 1948, data 

coincidente [talvez não por coincidência] com a cerimónia de abertura dos 

Jogos Olímpicos de Londres. Neste ensaio, 16 pacientes (14 homens e 2 

mulheres) britânicos (Mandeville Legacy), provenientes do Ministry of Pensions 

Hospital de Stoke Mandeville e da Star and Garter Home for Injured War 

Veterans de Richmond competiram entre si, numa exibição de Tiro com Arco 

(Brittain, 2010).  
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Enquadramento Teórico 

O evento, que se tornou anual, atraiu competidores internacionais, 

materializando o seu caráter universal oficialmente em 1952 com a vinda de 

uma equipa holandesa (Brittain, 2010). Em 1960, realizam-se os primeiros – 

hoje considerados - Jogos Paralímpicos, em Roma, cidade que acolhia 

igualmente a Olimpíada. Nesta competição tiveram lugar várias provas para 

atletas em cadeira de rodas, cerca de 400, provenientes de 23 países (Legg e 

Steadward, 2011). No mesmo ano, o dinamismo inquebrável de Guttmann dá 

mais um fruto: “The Coubertin of the Paralyzed”, como o apelidou o Papa João 

XXIII, funda a British Sports Association for the Disabled (BSAD) (Schultke, 

2001).  

O legado de Sir Ludwig Guttmann não se esfumou com o avanço 

derradeiro do tempo e o próprio postulou as vantagens do desporto para as 

pessoas com deficiência: 

 
“um valor inestimável ao devolver à pessoa com deficiência aptidão física, i.e., a sua 

força, coordenação, velocidade e resistência; (…) promovendo o equilíbrio psicológico 

necessário que incentiva a pessoa com deficiência a ultrapassar as limitações, a desenvolver 

atividade mental, autoconfiança, autodignidade, autodisciplina, espírito competitivo, 

camaradagem e atitudes mentais que facilitam e aceleram a sua reintegração e integração 

social” (Guttmann, 1976, pp. 12-13). 

 

Hoje, vasta literatura transforma as descobertas de Guttmann num 

legado imperecível, ao mostrar que a atividade física e o desporto são 

benéficos para pessoas com deficiência nos domínios da autoestima, 

qualidade de vida percecionada, autoeficácia, imagem corporal, capacitação e 

motivação para envolvimento contínuo, para além dos benefícios fisiológicos 

que lhe são por natureza reconhecidos (Blauwet e Willick, 2012).   
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Enquadramento Teórico 

2.2 Evolução do desporto paralímpico 
 
 Sob o signo da coragem, determinação, inspiração e igualdade, 

harmonizados pelo lema “Spirit in Motion” (Legg e Steadward, 2011), o IPC 

revolucionou o desporto para pessoas com deficiência e, mais do que isso, 

cultivou a noção entre o público do potencial e capacidade de conquista dos 

atletas com deficiência (Blauwet e Willick, 2012). A este respeito, Legg e 

Steadward (2011) definem quatro fases para balizar o crescimento do 

paralimpismo: burgeoning awareness – sensibilização -, rise to prominence – 

ascensão à proeminência -, rise to prominence II – ascensão à proeminência II 

- e transcendence – transcendência.  

 A etapa inaugural corresponde à herança de Stoke Mandeville que, 

embora imensa, consignava o desporto para pessoas com deficiência como 

cláusula exclusiva dos que padeciam de uma lesão vertebro-medular, 

esquecendo todos os outros tipos de deficiência. O caráter incipiente a nível 

organizativo e de mentalidade ressaltava, ficando à tona quando, em 1968, os 

Jogos não se puderam realizar na cidade do México, anfitriã dos seus 

homólogos Olímpicos, porque as autoridades daquele país temiam que os 

atletas com lesões vertebro-medulares não sobrevivessem às altas altitudes, 

além das condições de acolhimento não serem as mais apropriadas.  

Esta fase caraterizou-se pela resposta do Governo Britânico às 

mudanças favoráveis na esperança e qualidade de vida das pessoas com 

lesões vertebro-medulares, através da abertura do Spinal Injuries Centre, em 

Stoke Mandeville. Com a introdução do desporto, otimizou-se a capacidade de 

recuperação dos pacientes e transformou-se por completo o olhar sobre a 

deficiência (Legg e Steadward, 2011).   

 Segue-se “Rise to Proeminence”, apontando-se como momento de 

viragem os Jogos Paralímpicos de 1972, em Heidelberg, na Alemanha, nos 

quais se dá a primeira participação de uma comitiva portuguesa. No entanto, 

são os Jogos de Toronto 1976 a ditar alterações mais perenes. Nesta data 

amplia-se o leque de tipos de deficiência, com a admissão de atletas 

amputados e pessoas com deficiência visual. 1976 marca também o começo 

dos Jogos Paralímpicos de Inverno, estreados em O r̈nsko ̈ldsvik, na Suécia.  
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Enquadramento Teórico 

Em 1980, um avanço e um revés: ingressam os atletas com paralisia 

cerebral, mas a União Soviética recusa receber os Paralímpicos, celebrizando-

se a frase de um oficial soviético “There are no invalids in the USSR!” (Philips, 

2009).  

Mas a década de 80, que enceta a terceira fase “Rise to Prominence II”, 

significou muito mais para o desporto paralímpico, assumindo-se como um 

período reformador: “o desporto para pessoas com deficiência começava a ser 

visto como mais do que um simples instrumento médico para o processo de 

reabilitação. Estes [em referência a Terry Fox e Rick Hansen] eram atletas de 

elite” (Legg e Steadward, 2011, p. 1104). Ambos os atletas acima mencionados 

tiveram um grande impacto na perceção dos desportistas com deficiência.  

Terry Fox tentou atravessar o Canadá, depois de sofrer a amputação de 

uma perna em consequência de um cancro, atraindo os media em larga escala. 

Hoje, continua a realizar-se uma maratona, em sua homenagem, com o 

objetivo de recolher fundos para a investigação sobre o cancro, e a Fundação 

Terry Fox constitui-se como o maior angariador à escala global para o efeito. 

Por seu turno, Rick Hansen, atleta em cadeira de rodas, procurou “imitar” a 

façanha ao tentar correr o equivalente à circunferência terrestre em dois anos. 

Da jornada odisseica, resultaram fundos que permitiram erigir uma fundação 

responsável por uma multitude de atividades desportivas, recreativas e de 

investigação sobre lesões vertebro-medulares. 

Os Jogos Paralímpicos de 1988, na Coreia do Sul, representam uma 

clivagem, positiva, rompendo decididamente com o arquétipo de desporto para 

pessoas com deficiência voltado para a valorização restrita da atividade física 

como meio de reabilitação, para se trilhar os Paralímpicos da era moderna, de 

atletas de elite. De salientar a importância dos Jogos, na sociedade coreana, 

noutros domínios da vida da pessoa com deficiência, pois 6 meses após o 

certame, de 90 000 indivíduos com deficiência, os registos passam a indicar 

500 000. Some-se o facto de que desde Seul 88, os Jogos Paralímpicos e 

Olímpicos foram acolhidos pela mesma cidade, assim como se tornaram 

totalmente acessíveis, algo que se tornou vinculativo a partir de 2000. Neste 

período, dá-se a consumação de uns Jogos universais, plenamente inclusivos, 
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Enquadramento Teórico 

em 1996, Atlanta, com a integração da deficiência intelectual no calendário 

paralímpico. 

Não obstante, relatam-se como efeitos indesejados a primazia 

concedida àqueles com lesões menos severas e, por isso, tidos como mais 

atléticos; e o aumento do uso de substâncias e estratégias ilícitas para a 

obtenção de melhor rendimento.  

Chegamos, por fim, a “Transcendence”, estado contemporâneo do 

Paralimpismo, onde se discute com fervor questões como a classificação 

funcional dos atletas que, embora inequivocamente cunhada de avanço, 

persegue ferramentas mais fidedignas no processo de avaliação e debate-se 

com o problema do sistema em curso poder penalizar aqueles que otimizem a 

sua funcionalidade através do treino (Howe e Jones, 2006).    

Porquê “Transcendência”? Porque os Paralímpicos alcançaram o 

estatuto de fenómeno de massa e o nível ascendeu meteoricamente, a ponto 

de Oscar Pistorius, velocista bi-amputado, ter sido autorizado a competir nos 

Jogos Olímpicos de Londres 2012, desembocando a sua participação em 

debate aceso, e preocupação, sobre o estatuto dos Paralímpicos, remetidos 

para segundo plano. Tanni Grey-Thompson, ex-velocista paralímpica, foi uma 

das atletas que expressou inquietação com o facto, temendo que os 

Paralímpicos se tornem nas “finais B” dos Olímpicos (Tanni Grey-Thompson, 

Guardian, 17 May, 2008); e, sobretudo, porque a reputação do desporto para 

pessoas com deficiência descolou (Legg e Steadward, 2011). 
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Enquadramento Teórico 

2.3 O Basquetebol em cadeira de rodas 
 
Em contraponto ao amplamente veiculado, a iniciação do BCR 1 não 

remonta a Aylesbury, local do famigerado Hospital de Stoke Mandeville. Aí se 

impulsionou a prática do Netball em cadeira de rodas, modalidade similar, mas 

com as diferenças de não integrar o drible nos seus mandamentos e do cesto 

não ter rede ou tabela (Labanowich & Thiboutot, 2011). 

A manchete do jornal suburbano de Boston “The Framingham News” 

permitiu que se identificasse “grosseiramente” o advento do BCR: Dezembro 

de 1946, no Cushing Veterans Hospital, em Massachussets; mais 

concretamente, um jogo entre a equipa de feridos de guerra do Cushing frente 

aos Boston Celtics, que terminou com o resultado burlesco (aos olhos de quem 

conhece o BCR de hoje) de 18-2. Um mês antes, porém, já se jogava na 

Califórnia aquela que é atualmente a modalidade rainha do desporto 

paralímpico. Os indivíduos com paraplegia do Birmingham Veterans 

Administration Hospital defrontaram uma equipa composta por médicos do 

estabelecimento, vencendo por 16-6. Curiosamente, a classe médica opunha-

se à prática do BCR por reconhecer a este desporto perigos para os 

participantes. 

Na primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em Roma, 1960, o BCR 

figurava entre os 9 desportos incluídos na competição. Os atletas competiam 

em 2 classes: A – destinada aos jogadores com lesões medulares ou paralisia 

completas; B – incluía os jogadores com lesões incompletas ou paralisados 

devido à poliomielite. A hegemonia norte-americana nesta e na seguinte 

edição, ambas disputadas ao ar livre, explicava-se não apenas pelo talento, 

mas também pela maior leveza e adequação das cadeiras dos jogadores dos 

EUA. Em Tóquio 1964, novo passo em frente, afirmando o ex-jogador japonês 

e dinamizador essencial do desporto no seu país, Katsuyuki Hamamoto, que a 

“cortina de ferro” entre pessoas com e sem deficiência no Japão afrouxara 

após o evento.  

1 O capítulo sobre o BCR internacional baseia-se no livro “Wheelchair can Jump!”, uma “bíblia”, 
escrita pelos promotores históricos da modalidade Stan Labanowich e Armand Thiboutot. 
Centrámo-nos nesta obra porque a literatura específica sobre o tema não abunda. 
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Enquadramento Teórico 

Em 1966, um novo sistema classificativo foi adotado, prevendo a 

eliminação de divisões baseadas no caráter completo ou incompleto da lesão, 

primordialmente por razões logísticas e não tanto em prol de maior justiça 

dentro de campo. Agora estruturado em 3 classes, o sistema definia que na 

classe 1 estariam os atletas com lesões mais severas, na classe 2, jogadores 

com lesões de menor gravidade em comparação com as de classe 1, e, por 

fim, na classe 3, seriam integrados aqueles com bom controlo de tronco e 

atividade nos membros inferiores. Os 5 jogadores em campo não poderiam 

exceder os 12 pontos, um total retificado para 11, em 1972, para incentivar os 

atletas de classe 1.  

Os Jogos de 1968, celebrados em Israel, foram uma continuidade de 

sucesso, abrindo-se as portas à competição feminina, enquanto Heidelberg 72’ 

inaugura o torneio jogado em pavilhão. No mesmo ano, aprova-se a regra do 

“mixed dribble”, isto é, o atleta não se vê obrigado a recorrer apenas a um tipo 

de drible - colocar a bola no colo e dar dois impulsos ou driblar à medida que 

impulsiona a cadeira -, passando a estar autorizada a conjugação das duas 

variantes.  

Outro momento nevrálgico no curso da modalidade ocorreu em 1982, 

quando o International Stoke Mandeville Games Federation (ISMGF) Council 

aprova a petição de 16 nações para incluir atletas com outro tipo de 

deficiências, que não medulares. No ano seguinte, a classificação funcional 

Strohkendl entra em vigor, contemplando 4 classes – 1, 2, 3 e 4 -, sendo que o 

somatório dos atletas poderia chegar no máximo a 14 pontos. Em 1984, 

acrescentam-se 3 classes intermédias -1.5, 2.5, e 3.5, reduzindo-se o total para 

13.5, e, em 1992, a IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) 

introduz a classe 4.5, o que levou à retoma da fórmula dos 14 pontos, que se 

mantém na atualidade. 

A procura de independência organizativa pautou a modalidade nos anos 

80 e teve como principal ativista Sir Philip Craven, atual presidente do IPC. 

Concretiza-se aquando da criação da IWBF, em 1989, que substitui o ISMWSF 

Basketball Subcommittee (Labanowich & Thiboutot, 2011). 
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Enquadramento Teórico 

Hoje, o BCR é talvez a força mais enérgica e aliciante da arena 

paralímpica, granjeando fãs com e sem deficiência e remando em direção à 

profissionalização massificada dos seus atletas em vários países, casos de 

Espanha, Itália ou Alemanha, cenário que se designaria idílico há algumas 

décadas atrás.  

 

2.3.1 Perspetiva sociohistórica - Portugal  
 
  O debutar do BCR em Portugal perpassa-se de contornos muito 

semelhantes ao aparecimento da modalidade a nível internacional. Arredado 

de uma participação ativa na II Guerra Mundial, Portugal desperta vinte anos 

mais tarde para a realidade massificada da deficiência, com o decorrer da 

Guerra Colonial, um flagelo que durou treze anos. Atribui-se ao Hospital 

Ortopédico de Sant’Ana, na Parede, Cascais, e ao Centro de Medicina de 

Reabilitação de Alcoitão, o pioneirismo na promoção da modalidade para 

lesionados vertebro-medulares, amputados e indivíduos com outras patologias, 

maioritariamente contraídas, em qualquer um dos casos, no conflito do 

Ultramar (Sousa e APD Sintra, 2013. Responsáveis por estes centros 

visitaram, em 1955, o Hospital de Stoke Mandeville, onde viram de perto o 

trabalho de Ludwig Guttmann com quem estagiaram e, a partir de então, 

introduziram a prática do BCR nestes centros de reabilitação (Arruda, 2006, 

Carvalho, 2004, Sousa et al., 2013).   

Em 1972, dá-se a primeira e única participação da Seleção Portuguesa 

de BCR nos Jogos Paralímpicos de Heidelberg, na Alemanha, e, no ano 

seguinte, Portugal entra nos Jogos de Stoke Mandeville, para não mais 

disputar qualquer competição internacional até 1994 (Sousa e APD Sintra, 

2009). 

No pós 25 de Abril, assiste-se ao crescimento do associativismo 

desportivo e emerge o conceito de “desporto para todos” em Portugal 

(Conselho da Europa, 1988). Prova disso mesmo é a criação do Secretariado 

Nacional de Reabilitação (atual Instituto Nacional de Reabilitação – INR) e a 

criação de um setor dedicado ao desporto para pessoas com deficiência na 
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divisão de recreação da Direção Geral dos Desportos (atual Instituto Português 

do Desporto e da Juventude – IPDJ) (Silva, 1992). Em 1988, Portugal dá outro 

passo de gigante para a evolução do desporto para pessoas com deficiência, 

com a fundação da Federação Portuguesa de Desporto para deficientes 

(FPDD) (Sousa et al., 2013). 

Nos anos 90, em 1995, é criada a Associação Nacional de Desporto 

para deficientes motores (ANDDEMOT), organismo responsável pelo BCR. 

Precisamente nesta década, na época de 1991/1992, realiza-se o primeiro 

Campeonato Nacional de BCR, conquistado pelo Grupo Desportivo de 

Deficientes (GDD) de Alcoitão, enquanto em 1993 a FPDD dinamiza as 

primeiras ações de formação de árbitros e classificadores, tendo-se em 1994 

assistido ao 1º Curso Nacional de Treinadores e Árbitros de BCR (Sousa e 

APD Sintra, 2009).  

A APD Sintra perfila-se como a força dominante do BCR nacional, como 

atesta o palmarés com 12 campeonatos em 22 edições, 11 Taças de Portugal 

em 21 jogadas e 13 Supertaças num total de 20. O conjunto sintrense foi 

também o único a atuar nas competições europeias, mais concretamente, na 

Taça André Vergauwen por sete ocasiões. Convém porém mencionar que as 

primeiras quatro edições do campeonato foram vencidas pelo GDD Alcoitão e 

entre 1999/2000 e 2002/2003, a APD Lisboa logrou o tetra campeonato, numa 

altura em que começava a sobressair o nome de Hugo Lourenço, meu futuro 

colega no CP Mideba. Depois desse interregno, a APD Sintra recuperou o 

estatuto de líder incontestado até ser “desfeiteada” pela APD Leiria, corria a 

época desportiva 2008/2009. Em 2012/2013, o norte conhece o seu primeiro 

campeão, com a APD Braga a arrecadar não só o campeonato, como a Taça 

de Portugal.2 

Relativamente à participação de elementos do sexo feminino, o BCR 

português sofre de uma profunda desigualdade de género. Contrariamente ao 

2 A informação citada a partir da época 2011/2012 decorre exclusivamente do conhecimento e 
experiência pessoal dos autores, não estando reunida em nenhum suporte oficial.  
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que se constata em Espanha, nunca se criaram equipas exclusivamente 

femininas e as poucas jogadoras existentes integram os conjuntos masculinos.  

Ao nível de seleção, o interregno de participação termina em 1994, 

como referido anteriormente, altura em que sob o nome “Team Lisboa”, 

Portugal ganha experiência ao disputar a Taça André Vergauwen, competição 

oficial de clubes. Em 1996, já enquanto Seleção Nacional, Portugal participa no 

Campeonato da Europa B, na Eslovénia. O ponto alto da história lusa regista-

se em 2007, com a vitória do Campeonato da Europa C, e a subsequente 

disputa, por duas ocasiões, da Divisão B (Sousa, APD Sintra, 2009). De 

registar ainda o feito de, em 2003, Hugo Lourenço, atleta dos quadros da APD 

Lisboa, se ter tornado no primeiro jogador português profissional, ao ser 

contratado pela equipa da 1ª divisão espanhola CP Mideba, abrindo portas 

para que outros seguissem os seus passos, casos de Pedro Gonçalves, 

Cláudio Batista e, na temporada 2013/2014, Márcio Dias, Filipe Carneiro e 

Pedro Bártolo. Nesta época desportiva, o campeonato português estruturou-se 

em duas divisões devido ao nível modesto e à falta de viabilidade financeira 

das equipas CD Os Especiais e GDR A Joanita. A primeira divisão tinha 

apenas cinco clubes – APD Paredes, APD Braga, GDD Alcoitão, APD Sintra e 

APD Lisboa - e a segunda quatro, CD Os Especiais, GDR A Joanita e as 

“equipas B” da APD Sintra e APD Lisboa. 

Importa referir que a parca informação existente em Portugal e nos 

registados da ANDDEMOT, que tutela o BCR no país, motivou que parte do 

exposto se baseie na minha experiência pessoal enquanto jogador e seguidor 

atento da modalidade. 
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2.3.2 Perspetiva sociohistórica - Espanha 
 

O começo do BCR em Espanha remonta à ação do Dr. Sales, chefe de 

Traumatologia do Hospital Francisco Franco – hoje Hospital Valle de Hebrón de 

Barcelona -, que “começa a aplicar as técnicas do Dr. Guttmann para a 

recuperação física dos lesionados medulares” (Justo de la Rosa, 2012). Nesta 

época, também o Hospital da ANIC (Asociación Nacional de Inválidos Civiles) 

utilizava o desporto como forma de reabilitação dos pacientes. Estávamos na 

década de 60, a Era do BCR como complemento à recuperação física e os 

jogos realizados assumiam um caráter meramente lúdico (Justo de la Rosa, 

2012). 

Antes, em 1958, um passo essencial é dado pela Diputación Provincial 

de Barcelona, liderada por D. Juan Antonio Samaranch, ao criar-se um 

complexo assistencial denominado “Hogares Mundet”, que tinha como 

destinatários as pessoas com deficiência e os idosos, e onde o desporto era 

igualmente visto como um meio de reabilitação. Samaranch, mais tarde 

Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, e D. Juan Palau, Diretor 

de Deportes do “Hogares Mundet”, propõem-se a promover o desporto no 

centro. Pela mão do mesmo Samaranch nasce uma instituição basilar do 

desporto para pessoas com deficiência espanhol: a Federación Española de 

Deportes para Minusválidos (FEDM). Um ano mais tarde, em 1969, colhem-se 

os primeiros dividendos, com a participação de uma seleção espanhola nos 

Jogos de Stoke Mandeville, nos quais defrontam a anfitriã Grã-Bretanha.  

Em 1971, nascem os primeiros clubes, estreitamente ligados e 

dependentes dos departamentos de traumatologia dos hospitais. Jogam-se 

encontros amigáveis, predominantemente à escala local e regional, sob as 

regras estabelecidas pela ISMGF, que se ergue oficialmente em 1972. O 

exemplo dos hospitais catalães disseminou-se por toda a Espanha, 

decalcando-se o uso do desporto noutros locais como o Ciudad Sanitaria La 

Paz de Madrid ou o Virgen del Rodo, de Sevilha, este último um futuro histórico 

da modalidade. Perante a dinâmica, a FEDM procura realizar uma competição 

nacional, apesar de se debater com o problema da escassez de equipas e 

meios económicos, apoiando-se na ANIC, que dispunha de um orçamento 
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generoso. Em 1973, celebra-se o primeiro campeonato nacional, disputado por 

quatro equipas, sagrando-se campeão o Hospital Francisco Franco. Na 

temporada seguinte, não é possível dar continuidade à liga, mas as bases 

estavam lançadas. No ano de 1975, surge outro nome incontornável do BCR 

espanhol, o clube Ademi, de Málaga. A 7 de Outubro de 1974 inaugura-se o 

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, uma referência na reabilitação 

que perdura até hoje e que anos mais tarde cria, associado ao hospital, o Club 

Deportivo Elemental La Peraleda, que tem como maior feito o vice-campeonato 

na época desportiva de 1993-94.  

Dois anos após a primeira edição, a Liga já reúne seis equipas e ocorre 

no formato de concentrações em fins de semana. Dá-se início ao que Justo de 

la Rosa (2012, p. 35) designa “Ditadura andaluza”, numa alusão à hegemonia 

dos clubes daquela região autónoma ao longo de uns impressionantes dezoito 

anos, alternando-se na conquista do “cetro” ADEMI e Virgen del Rodo. Um dos 

motivos para o domínio destes conjuntos tem contornos curiosos e 

desventurados, já que doenças como a poliomielite, então vulgarmente referida 

como paralisia infantil, tinham particular incidência nas zonas socialmente 

desfavorecidas, nas décadas de 50 e 60. Na época 1975-76, desponta o nome 

mais importante do BCR espanhol: Antonio Henares. Ele viria a converter-se no 

primeiro jogador espanhol profissional quando em 1988 aceitou o convite dos 

italianos Roma Dolce, agora Santa Lucia, para jogar os play-off do campeonato 

transalpino.  

O ano de 1986 representa um ponto de viragem no BCR espanhol, com 

Ángel García a tomar a batuta da modalidade e, ao mesmo tempo, da Seleção 

espanhola, cargos que ocupará até 1997, deixando Espanha num brilhante 

quarto lugar do ranking mundial. Ainda em 1986, ascendem à primeira divisão 

dois históricos: CAI Zaragoza e C.B. Melilla, conjunto balear que se irá 

apetrechar mais tarde de nomes como o israelita Aví Ben, o francês Abu 

Konate, o “vulto” Antonio Henares e, posteriormente, o prodígio mexicano 

Salvador Zavala. A próxima paragem no calendário, 1988, é talvez a mais 

indispensável e plasma o BCR atual. Nasce então a Fundação ONCE, com a 
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finalidade de dinamizar iniciativas de integração e cooperação para as pessoas 

com deficiência.  

Este “monstro” institucional torna-se em 1988-89 o patrocinador oficial 

da Liga Espanhola de BCR – e mantém-se -, além de dispor já de uma equipa 

em prova, a C.D. Once de Sevilha, fundada em 1990. Porém, em 1994 emerge 

em cena a delegação de Madrid, CD Fundosa, por vontade dos seus dirigentes 

que pretendiam criar uma equipa de craveira internacional para colocar 

Espanha na rota das conquistas europeias. O seu potencial económico permite 

contratar os melhores intérpretes do jogo, casos de Antonio Henares e Diego 

de Paz – outra figura célebre do BCR espanhol -, mas produz o “efeito” 

indesejado, e polémico, de implicar a renúncia da delegação de Sevilha, 

campeã e vencedora da Taça do Rei na temporada anterior, relegando-a para 

a segunda divisão.  

Inaugura-se então a supremacia de CD Fundosa que desde a época 

1994-95, venceu 13 das 20 edições da liga e alcançou o tão almejado êxito 

além-fronteiras, ao sagrar-se campeã da Europa em 1997, batendo os 

franceses C.S. Meaux. Pelo meio, uma renovada Once Andalucia, de Sevilha, 

por seis ocasiões, e, em 2010-2011, Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, 

quebraram a espiral vitoriosa de CD Fundosa. Logo no primeiro ano, CD 

Fundosa obteve médias estonteantes de 90 pontos marcados e 35 sofridos.  

O aparecimento do CD Fundosa reconfigura o BCR espanhol, que adota 

agora um figurino profissional, voltado para a alta competição, a ponto do 

amadorismo patente no final dos anos 80 parecer longínquo. Justo de la Rosa 

(2012) reporta-se a esses tempos como de poucos meios, de tal modo que os 

jogos podiam ser realizados ao ar livre e em campos não totalmente planos.  

A eclosão da profissionalização na década de 90 catapultou Espanha 

para o topo do BCR mundial, agudizando as diferenças para Portugal, onde as 

equipas estão longe de dispor de recursos financeiros e competitividade para 

atrair os grandes jogadores.  

Em 2000, faz-se história com uma assistência recorde de mil pessoas, 

na meia final do play-off entre Fundación Grupo Norte e CD Fundosa, jogo que 

foi televisionado em direto. Mais tarde, em 2011, novamente em “casa” de 
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Fundación Grupo Norte, a assistência ao jogo que daria o primeiro e único 

título aos de Valladolid ascendeu a mil e duzentas pessoas, cifrando-se como 

novo registo máximo.  

Desde então, merece nota de destaque o aparecimento da equipa 

Polaris, de Murcia, na época 2005-2006, que se auto denominava a primeira 

equipa de BCR (totalmente) profissional. O projeto milionário permitiu a 

contratação de jogadores como Tristan Knowles ou Dan Highcock e a 

conquista de um vice campeonato. No entanto, a megalomania traiu os de 

Murcia que “desaparecem” a meio da temporada 2008-2009. A década de 

2000 repartiu-se entre CD Fundosa e Once Andalucia, vencedores de quatro e 

seis títulos respetivamente. Com a extinção da Once Andalucia em 2010-2011, 

o caminho para a hegemonia de CD Fundosa, trilhado em meados de 90, 

tornou-se mais plano, constituindo exceção a vitória do Fundación Grupo Norte 

nessa mesma época. A supremacia de CD Fundosa, aliada à crise económica 

que irrompeu em 2008, roubou muito do protagonismo ao BCR espanhol, 

obrigando as equipas a pôr “travão” nas contratações e orçamentos. No que 

se refere à qualidade dos jogadores, apesar da “erosão” parcial da elite 

forçada pela conjuntura económica, continuam a encontrar-se em Espanha 

grandes jogadores, como os espanhóis Alejandro e Pablo Zarzuela (CD 

Fundosa 3.0), David Mouriz (Bilbao BSR 2.5), Ismael “Maki” García (AMIAB 

Albacete 4.0), Roberto Mena (AMIAB Albacete 4.0), Bernabé Costas (AMFIV 

Vigo 2.5), e os “estrangeiros” Terry Bywater (CD Fundosa 4.5, britânico), Bill 

Latham (CD Fundosa 4.5, australiano), Cristian Matias Gomez (Gran Canarias 

4.5, argentino), Dan Highcock (BSR Valladolid 4.5, britânico), Adel Torfi (CAI 

Zaragoza 4.0, iraniano), Leo-Pekka Tahti (AMIVEL Malaga 2.5, finlandês).  
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2.3.2.1 Vitórias internacionais de clubes espanhóis 
 

 Das quatro competições europeias de clubes tuteladas pela IWBF, a 

saber, por ordem decrescente de importância, Champions Cup, Andre 

Vergauwen, Willi Brinkmann e Challenge Cup, Espanha inscreve o seu nome 

nos vencedores de cada uma das provas. O pecúlio a nível internacional obtido 

pelos clubes espanhóis é a maior prova da imensidão que separa o BCR luso 

daquele praticado no país vizinho.  

1997 – CD Fundosa – Champions Cup 

2008 – Once Andalucia – Andre Vergauwen 

2000 - Mideba Extremadura – Willi Brinkmann 

2007 – Sandra G. Canaria – Willi Brinkmann 

2010 – Fundación G. Norte – Willi Brinkmann 

2013 - Mideba Extremadura – Challenge Cup 

 

Ao nível de seleções, Espanha, como foi dito, estreia-se nos Jogos de 

Stoke Mandeville em 1969, averbando quatro derrotas frente à Grã-Bretanha, 

Bélgica, Alemanha e Estados Unidos. Três anos volvidos e a seleção de 

Espanha participa, pela primeira vez, nos Jogos Paralímpicos, na cidade de 

Heidelberg, Alemanha, em 1972, alcançando um terceiro lugar na 2ª divisão 

paralímpica (assim era estruturado o BCR nos Jogos Paralímpicos à data). Já 

em 1973, organiza-se o primeiro Campeonato do Mundo oficial, em Bruges, 

Bélgica, no qual a seleção espanhola obtém um honroso sexto lugar, dando 

provas da sua rápida evolução.   

 Ao contrário do que sucedeu com Portugal, Espanha não viu mais 

interrompida a sua integração em provas internacionais, de tal forma que em 

1992 Barcelona acolhe os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, um momento que 

catapulta o desporto para pessoas com deficiência em Espanha para os 

patamares de excelência que se constatam no presente. Em 1995, Espanha 

alcança o maior êxito internacional da sua história, ao lograr a medalha de 

prata, no Campeonato da Europa, em Paris, perante a poderosa Grã-Bretanha 

que venceu pela margem mínima. Atlanta 1996 dá continuidade ao estado de 
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graça dos espanhóis que conseguem a melhor classificação em Jogos 

Paralímpicos com a conquista do quarto lugar. No ano de 2005, assiste-se à 

despedida da lenda Antonio Henares, no Europeu de Paris, que veste as cores 

espanholas pela última vez na carreira, num total de 248 internacionalizações.  

 O ano de 2006 é palco de novo sucesso, desta feita na categoria sub-

22, com Espanha a vencer o Europeu de Istambul, à custa do talento pulsante 

da “geração de ouro”, onde despontaram nomes como Alejandro e Pablo 

Zarzuela, Roberto Mena, Jesús Romero, Txema Avendaño ou Agustín Alejos, 

atletas que se viriam a converter nas principais referências da seleção 

principal. Voltando aos seniores, depois do triplo fracasso, falhando-se o 

apuramento para os Paralímpicos de Sidney, Atenas e Pequim, Espanha, 

comandada por Oscar Trigo, agarra o bronze, no Europeu de Nazareth, em 

Israel, o que lhe concede uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Londres 

2012. Na capital inglesa, Espanha bate-se categoricamente contra as seleções 

de topo e é recompensada pelo esforço com um meritório quinto lugar (Justo 

de la Rosa, 2012). 

 

2.3.2.2 Basquetebol feminino  
 
 Justo de la Rosa (2012) alerta para a escassez de dados relativos ao 

BCR feminino, sem que isso o impeça de estimar o seu começo em meados da 

década de 70, quando um grupo de jogadoras cria uma equipa feminina, 

celebrando-se o primeiro jogo em 1976. Até ao final dos anos 80, realiza-se 

uma competição feminina, em formato de concentração. A primeira 

participação de uma seleção espanhola data de 1989, no Campeonato da 

Europa de Charleville, França. Posteriormente, disputaram, entre outros 

torneios, seis Campeonatos da Europa e uma edição dos Jogos Paralímpicos, 

e em 1997, vencem o seu primeiro encontro oficial contra Israel, no Europeu de 

Madrid.  

 No que respeita aos clubes, em 1996-97, os três conjuntos femininos 

existentes decidem inscrever-se na Liga Masculina, com o objetivo de melhorar 

o nível de jogo. Atualmente não existem clubes femininos, uma vez que as 
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jogadoras integram as equipas masculinas, mas a associação ABAFE-SR, 

fundada por algumas atletas, continua a zelar pelos interesses do BCR 

feminino.  

 

2.3.3 Principais regras e Adaptações da Modalidade 
 

Dado o manancial de informação que regulamenta a prática do 

Basquetebol, priorizamos as nuances e regras que diferem entre a versão 

convencional do jogo e em cadeira de rodas. No entanto, porque são dúvidas 

persistentes, importa salientar que o jogo se disputa num campo com as 

mesmas medidas que a variante em pé – 28 metros de comprimento e 15 de 

largura -, assim como a altura do cesto é igual, elevando-se a 3,05 metros. As 

diferenças operadas do ponto de vista regulamentar prendem-se com a 

finalidade de manter a fluidez e velocidade caraterística da modalidade e 

incidem, essencialmente, na mobilidade do jogador.  

Aos olhos dos fãs do Basquetebol, a diferença mais visível reside na 

permissão do duplo drible, já que o atleta pode driblar, interromper o drible e 

retomá-lo, sem que isso constitua violação. Além disso, é consentido colocar a 

bola no colo, enquanto se impulsiona a cadeira, no máximo duas vezes, 

correspondente aos dois passos do Basquetebol. A exceder-se este número de 

impulsos, sem uma ação de drible, o jogador incorre numa violação designada 

“Travelling” ou em português “Passos” (IWBF, 2012, p. 31).  

O controlo de bola exige ainda alguns comentários, uma vez que jogar a 

bola deliberadamente com a cadeira entra no domínio da violação, porém, se 

for acidental, a circunstância não é alvo de penalização. Em sentido oposto ao 

Basquetebol convencional, não é legal atirar a bola contra o adversário para 

que esta saia do campo e se conquiste uma subsequente reposição a favor, ou 

jogar a bola quando em contacto com o solo.  

No que respeita à cadeira, há várias questões a assinalar. No ato de 

lançamento de três pontos (atrás da linha dos 6,75 metros) ou na linha de 

lance livre (lançamento concedido aquando de uma falta em ato de lançamento 
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ou a partir da quinta falta da equipa adversária), considera-se que o atleta pisa 

a linha somente quando a roda “grande” entra em contacto com aquela. 

A este nível, levantar as rodas traseiras (grandes) em simultâneo é 

talvez uma das questões mais complexas da modalidade, dado ser difícil 

ajuizar a intencionalidade e responsabilidade do atleta, sendo castigada com 

falta ou violação (se o ato decorrer da tentativa de recolher a bola do chão) e 

permitida excecionalmente se o atleta mantiver uma ou ambas as mãos em 

uma ou ambas as rodas. O ato de “Tilting”, ou seja, a ação do atleta com uma 

ou ambas as mãos fora das rodas, levantar uma roda traseira é permitido. 

“Lifting”, isto é, ambas as nádegas não estarem em contacto com a cadeira ou 

a utilização de uma almofada que extravase os limites legais para ganhar 

vantagem no lançamento, receção de um passe ou tentativa de bloquear um 

passe ou lançamento adversário, é uma ação admoestada com falta (IWBF, 

2012, p.35). 

São ainda suscetíveis de falta técnica, entre outras, as seguintes ações: 

Sair fora do campo para ultrapassar o adversário direto (se reincidente) – ação 

legal no basquetebol convencional; jogar com pontuação acima dos 14 pontos 

autorizados (atribuída ao treinador da equipa infratora); e tirar os pés do patim 

para ganhar uma vantagem injusta ou travar a cadeira.  

 

2.3.3.1 A Cadeira 
 

Considerada parte do corpo do jogador, a cadeira merece particular 

atenção do árbitro que pode banir a sua utilização se não vir cumpridas uma 

série de especificações, cujas mais importantes passamos a elencar: a barra 

horizontal protetora na parte frontal da cadeira – que não pode ser pontiaguda - 

deve estar a 11 cm do solo em toda a sua extensão e, se não estiver presente, 

o patim sujeita-se à mesma norma; um ou dois dispositivos “anti-tip”,3 utilizando 

não mais do que duas pequenas rodas são autorizados em prol da segurança 

do jogador, a uma distância máxima face ao solo de 2 cm; a altura máxima 

3 O dispositivo “anti-tip” suporta uma pequena roda na parte posterior da cadeira que impede o 
jogador de cair.  
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permitida do chão ao topo da almofada, ou do assento, caso não se use 

almofada, é de 63 cm para atletas de pontuação funcional entre 1.0 e 3.0 e 58 

cm para atletas entre 3.5 e 4.5; a cadeira deve ser composta por três ou quatro 

rodas (excluindo-se aqui as “anti-tip”), duas grandes atrás e uma ou duas 

pequenas à frente; o diâmetro máximo da roda grande, incluindo pneu, é de 69 

cm; iluminação não é permitida na cadeira; cada roda grande deve ter um aro 

para propulsão; nenhum dispositivo de direção, travagem ou engrenagem é 

permitido; a proteção da barra horizontal localizada na parte posterior da 

cadeira para a sua condução deve ter uma espessura mínima de 1,5 cm e ser 

suficientemente flexível para ceder até um terço da espessura original e um 

mínimo de metade (IWBF, 2012, p.10 e 11).  

 

2.3.4 Classificação desportiva 
 

Conforme abordado no segmento dedicado à história do BCR, a 

classificação infletiu de uma sistema que privilegiava unicamente a condição 

clínica do atleta para um modelo funcional, comprometido não só com a 

patologia, mas também com as capacidades evidenciadas em jogo, isto é, 

voltado para a prática. O momento que define a transição ocorre em 1983, 

quando Strohkendl expõe a sua proposta que incluía 4 classes, um passo 

fulcral para a integração de atletas com outras patologias que não a lesão 

medular. Acrescentam-se no ano seguinte 3 classes intermédias: 1,5; 2,5; 3,5, 

e em 1992 a classe 4.5. Mas de que forma se avalia o atleta, sem correr o 

risco de penalizar um ganho de funcionalidade legítimo, consequente da sua 

preparação, ou de, em sentido oposto, atribuir uma classificação 

condescendente, aquém do potencial? É esse processo que nos propomos 

apresentar, recorrendo ao manual de classificação da IBWF.  

Antes de mais, a IBWF define como critério de elegibilidade para jogar 

BCR “ter uma lesão física permanente, que reduza a função dos membros 

inferiores a um ponto que não seja possível correr, girar e saltar a uma 

velocidade, e com o controlo, segurança, estabilidade e resistência de um 

jogador sem deficiência” (IBWF, 2011, p. 5).  
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No que respeita ao limite de pontuação autorizado, o total dos jogadores 

em campo não pode exceder os 14 pontos, mas é permitido atuar com um 

valor inferior. A IWBF prevê ainda um ganho de 1,5 pontos para as equipas 

que tiverem um elemento feminino em campo, independentemente da sua 

classificação. Os EUA constituem uma exceção, uma vez que mantêm um 

sistema de 3 classes e um total autorizado de 12 pontos em campo (NWBA, 

2012). Nos Jogos Paralímpicos, vigora a fórmula dos 14 pontos e a 

competição entre homens e mulheres é separada.  

Nos campeonatos nacionais, na Europa, o limite máximo cifra-se nos 

14,5 pontos, salvaguardando-se algumas alíneas, também elas determinadas 

pelo próprio país. Por exemplo, em Portugal, os jogadores beneficiam na sua 

primeira época de uma redução de 0,5 pontos, assim como aqueles a partir 

dos 60 anos; até aos 22 anos de 1 ponto; e, com idade igual ou inferior a 15, o 

atleta atua com 0 pontos (ANDDEMOT, 2013).  

Voltando às etapas que compõem o sistema de classificação, um novo 

jogador com uma deficiência evidente recebe a sua pontuação internacional, 

num torneio sancionado pela IWBF, onde acorre um painel de classificadores. 

Caso a patologia não seja evidente, o atleta deve cumprir o critério da 

“deficiência mínima”4, que é aferida pelos especialistas da IWBF e deve estar 

assegurada pelo menos um mês antes da competição.  

Um jogador sem licença internacional 5 passa por um escrutínio 

meticuloso, que implica três etapas: a entrega ao classificador do cartão com a 

pontuação temporária, a observação do atleta no decurso do aquecimento da 

equipa, que culmina com a atribuição de uma pontuação; e, por fim, a 

observação em ambiente competitivo, que determinará a manutenção ou 

alteração da pontuação provisória inicialmente consignada pelo classificador. 

4  São critérios para a elegibilidade da “deficiência mínima” ter uma deficiência física 
permanente que na opinião dos especialistas da IWBF reduza a função dos membros inferiores 
a uma escala que não permita correr, girar e saltar a uma velocidade e com o controlo, 
segurança, estabilidade e resistência de um jogador sem deficiência. Esta deficiência ser 
verificável através de procedimentos médicos; no caso da amputação, a remoção total do 
primeiro “ray” de um pé; no caso da discrepância de tamanho entre as pernas, esta ser de pelo 
menos 6 cm (IWBF, 2010).  

 
5  Documento emitido pela IWBF aquando da participação de um atleta numa competição 
internacional. 
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No entanto, caso o painel de classificadores entenda não haver evidência 

suficiente para uma análise rigorosa, o veredito será: “insufficient observation; 

no card issued” (IWBF, 2011, p.6). Refira-se que o atleta pode sempre solicitar 

a revisão da classificação.  

Quatro fatores determinam a classificação do atleta: controlo do tronco, 

membros inferiores, membros superiores e mãos. A “fórmula” nuclear no 

método de classificação reside no conceito de volume de ação, que abrange o 

plano vertical – capacidade de girar para o lado -; plano frontal – capacidade de 

fletir o tronco para a frente -, e plano lateral – capacidade de inclinação lateral 

do tronco. Grosso modo, o jogador 1.0 demonstra pequeno ou nenhum 

controlo de tronco no plano frontal, potencial de rotação inexistente, equilíbrio 

comprometido nos planos frontal e lateral, e necessidade de utilizar os 

membros superiores para regressar à posição vertical quando em desequilíbrio; 

o jogador 2.0 exibe um controlo parcial no plano frontal, rotação ativa da parte 

superior do tronco, mas nula da parte inferior, e fraco controlo no plano lateral; 

o jogador 3.0 é dotado de bom controlo de tronco no plano frontal, boa 

capacidade de rotação, controlo razoável no plano lateral; o jogador 4.0 

manifesta um controlo de movimentos de tronco normal, apresentando 

somente dificuldade no plano lateral para o lado debilitado; e o jogador 4.5 tem 

pleno controlo de tronco, sem quaisquer limitações.  

A estabilidade pélvica é outro dos baluartes do sistema de classificação 

funcional, subdividindo os atletas em dois grupos: estabilidade pélvica ativa e 

estabilidade pélvica passiva. Na estabilidade pélvica ativa, o atleta dispõe de 

suficiente controlo muscular no tronco inferior, cintura pélvica e ancas que lhe 

permite manter a pélvis numa posição normal. Normalmente, esta categoria de 

atleta senta-se num ângulo reto e necessita de pouco apoio – cintos – para a 

manutenção da estabilidade pélvica. Na estabilidade pélvica passiva, o atleta 

denota parco controlo muscular no tronco superior, cintura pélvica e ancas para 

manter a pélvis numa posição normal, joga com uma inclinação aguda e 

recorre a elementos externos para assegurar a referida estabilidade.  
 Em relação a atletas com lesões nos membros superiores, uma 

tendência em crescendo, a sua participação representa um dilema para os 
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classificadores que se veem forçados a uma metodologia altamente subjetiva e 

só se consideram elegíveis para a prática da modalidade se tiverem igualmente 

uma lesão que afete os membros inferiores. Primeiramente, compete ao 

classificador conceder uma pontuação em função da lesão nos membros 

inferiores. Só depois deve atender à severidade e influência da lesão nos 

membros superiores em situação de jogo, isto é, até que ponto o seu volume 

de ação, impulsionamento da cadeira, drible, travagem, rotação, passe, 

receção, lançamento e ressalto saem prejudicados.    

 A preponderância da cadeira para o bom desempenho do atleta é 

assinalada pela IWBF, que encoraja os jogadores a alterar a posição em que 

se sentam e os cintos usados. Porém, frisa que não devem ser penalizados por 

adotarem uma posição que maximize o seu rendimento, já que um cinto “não 

substitui um músculo paralisado ou a falta de um membro” (IWBF, 2011, p. 24), 

assim como deve o classificador, ao observar um jogador mal sentado, prever 

o rendimento do atleta em condições ideais. Todos os jogadores com 

amputações dos membros inferiores não podem usar cintos ou outra forma de 

estabilização abaixo dos joelhos, a menos que indicado na licença de jogo.     
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3. Campo Metodológico 
 

3.1 A Narrativa 
 

O caráter peculiar deste trabalho, explanado anteriormente, e que se 

prende com o facto de investigador e objeto sujeito de estudo se fundirem num 

só, desencadeia a necessidade de se escudar a validade deste método pouco 

disseminado: a autonarrativa – selfnarrative 6. Conforme expõem Sparkes e 

Smith (2007), na autonarrativa e autoetnografia, a história per se dota de 

significância o trabalho realizado, fundindo-se os processos de análise e 

teorização nas palavras de quem relata.  

O objetivo do método biográfico, que lhe está inerente, habita na 

vontade de alcançar a experiência vivida pelo sujeito e a partir daí refletir 

acerca de significados mais amplos da sociedade (Bloor & Wood, 2006). Na 

sua variante autobiográfica, o potencial interpretativo da realidade envolvente 

não é perdido – mas antes redimensionado -, já que a construção do eu “não 

existe na forma unitária e coerente invocada nas convenções do género 

[autobiográfico]” (Stanley & Morgan, 1993, p. 1). O foco vai para além das 

relações entre escritor/investigador com a audiência, procurando-se, através do 

narrado, discorrer sobre as estruturas sociais circundantes (Roberts, 2002).  

A narrativa, primeiro esquema através do qual a existência humana 

adquire significado (Bruine, 2004), está implicada na própria construção do ser 

humano ou não fosse na forma de narrativas que este organiza as suas 

experiências e memórias (Sousa et al, 2013). Alerta-se ainda para a sua 

dimensão sociocultural, uma vez que a narrativa incorpora o contexto 

envolvente ao sujeito, impelindo a compreensão de fenómenos sociais, 

culturais e históricos (Bell, 2002; Clandinin & Connely, 2000).   

 Elencam-se como vantagens perante uma narrativa de moldes 

convencionais o facto do discurso do atleta não ser manobrado por um outro 

6 Considerando que não existe uma tradução direta do termo selfnarrative para o português, 
optámos pela utilização da expressão autonarrativa como sinónimo do mesmo.  
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profissional, de se produzir em tempo real e de proporcionar com eficácia 

redobrada a autodescoberta, promovendo-se assim um maior afluxo de 

informação e reflexão constante sobre as experiências vividas do sujeito. 

Afinal, ao contarmos uma história sobre a nossa própria vida estamos a 

aumentar o conhecimento sobre nós mesmos (R. Atkinson, 1998). Richardson 

(1994) corrobora a ideia de que pela escrita se descobrem novos aspetos 

sobre o tema em análise e a nossa relação com o mesmo, o que no caso deste 

trabalho foi constatado na primeira pessoa.  

No que concerne aos pontos menos fortes desta metodologia, Sparkes e 

Smith (2007) balizam as principais dificuldades no quadrante ético, pelo facto 

dos relatos versarem outras pessoas, no eventual despoletar da 

atitude/entendimento errado no leitor e na exposição pública do narrador. 

Cientes dos “perigos” no domínio ético, evitou-se descrever todas as 

incidências e conflitos circunscritos à dinâmica natural de uma equipa de alto 

rendimento, de atletas com ou sem deficiência, ou as picardias meramente 

pessoais em que me possa ter envolvido. Relativamente ao efeito catalisador 

que os excertos da minha narrativa reúnam no desencadear de uma atitude 

indesejada do leitor perante a deficiência e o desporto para pessoas com 

deficiência, consideramos que é um fator que se reveste de grande 

imprevisibilidade e que é transversal à ciência, em particular à social.  

À falta de “cientificidade” atribuída à narrativa na primeira pessoa, 

alicerçada nas palavras de Sparkes (2000) que afirma que “o seu estatuto de 

‘pesquisa adequada’ continua a ser problemático” (p.22), contrapõem-se vários 

argumentos. Em sentido oposto aos procedimentos convencionais, na 

autonarrativa procuram-se denominadores como a evocação, o envolvimento 

íntimo e a identificação do leitor com o narrador (Sparkes & Smith, 2007), 

prerrogativas exclusivas desta via metodológica. Escritores e leitores não 

conhecem apenas os factos, mas apreendem na sua mente e corpo a 

complexidade da cultura, da sociedade e dos momentos concretos da 

experiência vivida (Richardson, 2000). A ligação empática produzida com o 

leitor gera outros benefícios, nomeadamente o inconformismo face à temática 

retratada, exponenciando-se assim o potencial de mudança individual e 
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coletiva ou o alcance de um público alvo mais vasto, democratizando-se o 

acesso à informação que chega a outras pessoas que não os “experts” das 

publicações académicas (Sparkes & Smith, 2007). De um ponto de vista 

estrutural, a tónica não deve assentar na aplicação dos critérios convencionais 

da sociologia, mas antes no questionar se a autonarrativa oferece resultados 

(Sparkes, 2000). Tentar impor a conduta habitual seria “na melhor das 

hipóteses, um equívoco e, na pior, arrogante e sem nexo, uma forma de 

imperialismo intelectual que constrói fracasso a partir do momento em que a 

legitimidade de outras formas de pesquisa é sistematicamente negada” 

(Sparkes, 2000, p. 29). Advoga-se a mutabilidade da ciência social que 

passará a existir quando os critérios forem vistos como traços caraterísticos ou 

valores que influenciam o julgamento. Então, quaisquer critérios que produzam 

boa pesquisa académica vão ser interpretados e reinterpretados. De qualquer 

modo, caso a autonarrativa e a autoetnografia se “limitem” a estimular o 

pensamento no âmbito da sociologia do desporto, já terão dado um importante 

contributo para a área (Sparkes, 2000).   

 

3.2 Descrição Metodológica  
 
 Atendendo às pretensões expostas previamente para este estudo, aos 

elementos recolhidos no enquadramento teórico e às caraterísticas inerentes à 

utilização da narrativa enquanto metodologia de investigação, importa neste 

capítulo explanar cada uma das etapas que levámos a cabo. Seguindo as 

indicações de Roberts (2002) e Sousa et al. (2013), estruturamos o nosso 

trabalho do seguinte modo: caraterização do contexto da narrativa; recolha de 

dados – através da utilização do diário de campo; construção da narrativa; 

tematização – processo conseguido por meio de uma leitura flutuante da 

narrativa; e, por fim, a análise e interpretação, aqui mesclada com a própria 

narração fruto da figura do narrador coincidir com a de quem investiga 

(Roberts, 2002; Sousa et al. 2013) 
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3.2.1 Contexto da Narrativa 
 

A natureza inerente a este estudo faz do atleta investigador e também 

sujeito de estudo único, sendo importante conhecer a sua experiência 

desportiva anterior para compreender as inferências realizadas e as 

experiências narradas. Do mesmo modo, o clube CP Mideba e outros agentes 

a ele associados constituem o meio em que se desenrola a investigação e, 

como tal, é fundamental apreender a sua estrutura e conhecer os profissionais 

que dele fazem parte, uma vez que serão recorrentemente mencionados ao 

longo da narrativa.  

 

3.2.1.1 Percurso desportivo do atleta  
 

A paixão pelo desporto remonta aos tempos da infância que, apesar de 

já desbotados na memória, não erodiram a alegria que revivo ao lembrar a 

minha “iniciação” desportiva. A meninice no ser e no pensar fazia-me integrar 

sem quaisquer complexos, jogando de “gatas”, as peladinhas de Futebol 

improvisadas entre vizinhos, no prédio onde vivi até aos oito anos. Muitas 

sapatilhas, calções, luvas e joelheiras ficaram esfiapadas devido ao atrito com 

a superfície nada convidativa em que jogávamos, acrescentando-se arranhões 

e hematomas, uns e outros, isto é, degradação do vestuário e mazelas físicas, 

socorridos pela mãe, incansável e magnânima. Mudámo-nos para um outro 

bloco de apartamentos, mas a tradição manteve-se com outros protagonistas. 

Era quase sempre o guarda-redes, posição mais adequada à minha condição, 

e que eu abraçava com um carinho e dedicação dignos de profissional. Já 

disse, meio a brincar meio a sério, que não fosse a deficiência e hoje seria um 

grande guarda-redes, tal o fascínio que me induz o trabalho ingrato desse 

elemento no Futebol. Não é por isso de espantar que entre os meus principais 

referentes desportivos se encontrem Michel Preud’homme, Vítor Baía e Peter 

Schmeichel.  

Quando chovia, a solução passava por idealizar o terreno de jogo nas 

paredes do meu quarto, metamorfoseando-se o guarda-fatos e a janela, agora 

convertidos no templo do golo, as balizas. Esta variante, jogada com as mãos, 
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vitimou bugiganga diversa, quadros, candeeiros e algum mobiliário, para 

desagrado da minha mãe, cuja benevolência prolongou o espetáculo 

desportivo entre portas até a idade sentenciar o seu fim. Com doze anos, 

manifestei pela primeira vez a vontade de praticar desporto em moldes mais 

convencionais, tendo para isso os meus pais e o meu tio – se a memória não 

me trai -, procurado um lugar que me permitisse consumar o desejo.  

Fomos a um torneio internacional de BCR que decorria no Porto, 

contudo, talvez assustado, talvez demovido por quem me acompanhava, - não 

consigo precisar – fiquei-me pela intenção. Mas, quatro anos mais tarde, agora 

sim, convicto e mentalmente mobilizado para praticar desporto, graças à ação 

generosa do meu tio Pedro, comecei a jogar BCR na Associação Portuguesa 

de Deficientes (APD) do Porto, clube que representei durante duas épocas e 

meia. A modalidade conquistou-me de imediato, afinal o Basquetebol constava 

no lote das minhas favoritas, só superado pelo Futebol. Após dois meses de 

treino agarrei a titularidade, tornando-me numa espécie de “menino prodígio” e 

“protegido” do treinador Domingos Marinho. Um rótulo e um estatuto que nem 

sempre – embora quase - serviram para promover o meu crescimento como 

jogador, pois a natural e morosa assimilação das bases do jogo acabou por ser 

feita apressadamente. Apenas um ano e meio depois de dar os primeiros 

passos no BCR, aos dezassete anos, a então nova selecionadora nacional 

Inês Lopes chamou um vasto grupo de jogadores, cerca de trinta e cinco, para 

aferir o potencial de todos e formar uma seleção renovada. Para minha 

surpresa e contentamento, alcancei os dezoito finalistas, que até aos dias de 

hoje compõem, grosso modo, o núcleo duro da seleção nacional.  

Em termos de clubes, com a retirada da equipa da APD Porto das 

competições oficiais, por divergência da direção com o organismo máximo da 

modalidade, transitei para a APD Paredes, conjuntamente com o Rui França, o 

Fernando Pinto e o Marco Almeida. Aí cimentei as minhas capacidades e 

assumi-me como a referência principal da equipa, conseguindo na época de 

estreia uma média superior a vinte pontos. Esta temporada, 2010-2011, 

constituiu o ponto mais alto na minha curta carreira, individual e coletivamente, 

alcançando a APD Paredes três inesperadas vitórias que lhe asseguraram a 
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manutenção na 1ª divisão. Recordo com orgulho o confronto APD Paredes vs 

GDD Alcoitão, encontro em que anotei vinte e oito pontos, somei oito 

assistências e vários ressaltos, conduzindo a equipa a um triunfo inesquecível 

diante de um dos conjuntos históricos do BCR nacional.  

Na época seguinte, a gestão ruinosa da federação ditou a não 

realização do campeonato nacional, naquele que foi o período mais negro e 

desmotivante no meu percurso desportivo. Finalmente, em 2012-2013, a última 

época que fiz em solo nacional antes de rumar ao CP Mideba (clube que 

representei na época desportiva 2013-2014), o meu desempenho foi mais 

frouxo, quiçá em parte devido ao fraco estímulo competitivo de uma liga 

novamente estruturada em duas zonas, norte e sul. Daí que, no final, decidi 

enviar vídeos e estatísticas a vários clubes europeus, suscitando o interesse da 

equipa da 1ª divisão alemã Koln99ers, de Colónia, que já na época transata 

pretendiam a minha contratação. Não se proporcionou a ida para a Alemanha, 

em virtude das condições oferecidas não serem ideais, por isso entrei em 

contacto com o Hugo Lourenço, jogador português do CP Mideba, de Badajoz, 

já há vários anos, que se disponibilizou prontamente para me ajudar. Falei 

então com o diretor técnico da equipa, José Manuel Barainca, que manifestou 

a vontade de contar comigo em Mideba, e assim chegava ao alto rendimento – 

experiência sobre a qual se debruça este trabalho.  
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3.2.1.2 Caraterização da equipa e sua envolvência  
 

3.2.1.2.1 O clube – história e relação com a comunidade 
 

Justo de la Rosa (2012) reputa o CP Mideba Extremadura como um dos 

cinco principais emblemas do BCR espanhol. Juntam-se aos estremenhos no 

“Clube de los Cinco”: CD Fundosa, C.D. Once Andalucía, Econy Gran Canaria 

e Fundación Grupo Norte, precisamente as equipas que já arrecadaram um 

título europeu (mais do que um falando de Mideba).  

Pela mão de Miguel Torres Mariño, então diretor da Casa da Juventude, 

um grupo de pessoas com deficiência, de Badajoz, viu pela primeira vez os 

galegos “O Trasno” jogarem BCR e, a seu convite, atreveram-se a 

experimentar a modalidade. A ideia de criar uma equipa em Badajoz plantou-

se definitivamente na mente destes cidadãos, que começaram a recolher 

fundos oficiais e privados para materializar a sua vontade de jogar BCR 

(Barainca, 2002). Iniciaram-se os treinos em 1982, com falta de cadeiras – só 

suprida no segundo ano –, orientados pelo primeiro treinador do CP Mideba, 

Miguel Mancho, que trazia uma modalidade nova para a cidade de Badajoz. 

As condições eram no entanto precárias, jogava-se ao ar livre, num campo de 

asfalto, implacável com os pneus das cadeiras, e por isso a Federação 

Pacense de Basquetebol cedeu o Pavilhão “Entrepuentes”, moderna 

instalação desportiva.  

A 25 de Fevereiro de 1982, reuniu-se pela primeira vez a que seria a 

“Junta Fundacional del Club”, composta por Miguel Mancho, Miguel Torres, 

Manuel Terrones e Pedro Galán (Ibid.). O clube é fundado a 16 de março de 

1982, sob o nome “Club Polideportivo Minusválidos Deportistas de Badajoz”, 

clube que se arreigou profundamente na população e assumiu paulatinamente 

o estatuto de ex-libris desportivo da cidade de Badajoz e da região da 

Estremadura. O primeiro jogo do CP Mideba teve como oponente o Club 

Cluman, de Madrid, a 18 de Setembro de 1982, enquanto a iniciação na Liga 

Espanhola (2ª divisão) deu-se na época 1982-1983. Embora o espólio de 

Mideba seja dominado pelo BCR, o clube pautou pelo ecletismo, introduzindo 

logo em 1982 outras duas secções: Aeromodelismo e Natação. No ano de 
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1984, nasce a secção de Ténis de Mesa, com Badajoz a acolher em 1985 um 

Campeonato Nacional de Espanha; seguiu-se o Atletismo, o Halterofilismo, o 

Tiro com Arco, o Ténis e o Tiro Olímpico se incluíram na oferta do clube mais 

tarde.   

Voltando ao BCR, na época 1994-1995, Mideba logrou a subida à elite, 

à primeira divisão espanhola, alcançando logo um ano depois um honroso 

quarto posto (Justo de la Rosa, 2012). 

A estreia internacional faz-se em 1997, na Willi Brinkmann Cup, jogada 

na Grécia, onde Mideba obtém um brilhante segundo lugar. Desse plantel, 

“sobrevivem” hoje nas fileiras do clube Paco Romero e Jose Cano. O êxito 

motivou os dirigentes que propuseram à IWBF albergar no ano seguinte a 

competição. Mideba arrecada de novo o vice-campeonato ao perder diante 

dos franceses Mulhouse pela magra margem de dois pontos. Finalmente, em 

2000, oficializou o seu estatuto internacional, levando de vencida, na final da 

Willi Brinkmann, o rival espanhol CAI Zaragoza. Estava na altura de subir um 

degrau e Mideba lança-se para a Andre Vergauwen, segunda competição 

europeia de clubes com mais prestígio,  datando os seus melhores resultados 

de 2005 e 2010, com dois terceiros lugares.  

Na esfera interna, há que registar os dois vice-campeonatos, em 2004-

2005 e 2005-2006, e dois terceiros lugares, em 1999-2000 e 2013-2014. Na 

época 2012-2013, os pacenses chegam dramaticamente à final da Copa do 

Rei, ao eliminar os anfitriões Bilbao BSR e AMFIV Vigo. No jogo derradeiro, os 

de Badajoz caem perante o todo-poderoso CD Fundosa, mas escrevem uma 

página dourada na história do clube.  

Justo de la Rosa (2012) ressalta como fator de êxito a contratação de 

jogadores estrangeiros de alto nível, onde salta à vista na lista que agora 

transcrevemos o nome do maior símbolo do BCR português, Hugo Lourenço: 

Salvador Zavala, Hugo Lourenço, Juan Angulo, Joachin Gustavsson, Juha 

Luukkonen, Saidi Lakdar, Thomas Plavos, Farouk Mesaudy y Luís Blancas. 

Por seu turno, os jogadores espanhóis que se notabilizaram foram Romero, 

Expósito, Conejo, Jiménez, Piñero, Pastor, José Manuel Vargas, José Cano, 
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José L. Álvarez "Madriles", José María Avilés, Manuel Torilo, José Brincau, 

Demetrio González, Francisco Almagro e Jesús Muñoz.  

A relação com a comunidade é outro dos fatores de sucesso do clube, 

que vivenciei na primeira pessoa. A preocupação do CP Mideba em criar laços 

com a comunidade foi visível desde os primeiros tempos e a comparência em 

eventos sociais e institucionais pauta a atuação dos seus dirigentes. A 

afluência de público aos jogos não é das mais elevadas da liga, mas 

considerando a má localização do pavilhão que acolhe o clube e as suas 

fracas condições que lhe emprestam um ar quase devoluto, pode-se dizer que 

é substancial. Por outro lado, a forte cobertura mediática das atividades do 

clube por parte dos órgãos de comunicação da região, nomeadamente o jornal 

Hoy e o Canal Extremadura, refletem e estimulam a ligação dos locais ao 

clube.  

 

3.2.1.2.2 Direção, equipa técnica e colegas de equipa 

 
É redundante, mas necessário, afirmar que um clube não se ergue 

(apenas) à custa do talento dos seus atletas e equipa técnica ou da vontade 

intrépida dos seus dirigentes. Na soma das duas se encontra a virtude, a 

receita para ganhar. Neste domínio, e considerando o que conheço da 

realidade dos outros clubes, o CP Mideba tem o seu fator diferenciador, 

apreendendo como ninguém que a vitalidade de um projeto desportivo habita 

na capacidade de diálogo entre a estrutura diretiva e quem está no terreno: 

atletas, treinadores, fisioterapeutas, mecânicos.  

 Abaixo descrevo os personagens principais da minha experiência, 

merecendo-me mais palavras, naturalmente, aqueles com quem criei maior 

empatia e/ou envolvimento.  

 
A Direção 
 
Gerardo Cabanillas Vásquez, “Lalo”, o presidente – De ar “patusco” e com 

uma forma de estar pouco solene para um presidente, “Lalo” era uma das 
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figuras consensuais na equipa. Este senhor carismático e bem-disposto fazia 

os jogadores sentirem-se em casa e a sua prestabilidade, aliada à genuína 

vontade de ajudar sempre que necessário, conquistaram-me rapidamente. É 

certo que, como em tudo na equipa, a boa vontade compensava a falta de 

organização, mas é inegável a paixão e o comprometimento com o CP 

Mideba.   

  

Soledad Fernández, “Sole”, a gerente – Foge radicalmente ao protótipo de 

gerente, algo que ficou patente logo no primeiro dia quando, para minha 

surpresa e de quem me acompanhava, me deparo com uma senhora com 

trinta e muitos anos, maquilhagem a preceito e piercings irreverentes, como 

devem ser. A expressão consternada da minha mãe precipitou em mim uma 

gargalhada descontrolada, ao ver-lhe o espanto estampado no rosto. Uns dias 

mais tarde, eu, o Calderón e o Josema regressávamos das compras e fomos 

atordoados por uma buzina. Era a Sole, no seu descapotável vermelho, a dar-

nos os bons dias. À medida que nos fomos conhecendo, afinal era com ela 

que tratávamos das questões financeiras, criou-se uma relação de amizade, e 

a promessa de eu, o Hugo e o Marco tomarmos café na sua casa da Caparica 

ficou assente na despedida. No final da temporada, já em Portugal, publiquei 

um pequeno rescaldo na minha página de atleta no facebook, onde ocultei 

como mandava a sensatez o lado mais amargo da experiência,  preferindo dar 

ênfase ao positivo. A Sole comentou “Que grande eres Pedro!”.  

  

Javier Pérez, “Javi”, o diretor – Os trejeitos severos, quiçá sequelas da 

profissão de especialista em delitos informáticos contra menores, escondem, 

na realidade, uma pessoa encantadora e dedicada de corpo e alma ao CP 

Mideba. Competiam-lhe as funções executivas e de gestão dos conteúdos 

média e redes sociais do clube. É com alguma mágoa que vejo agora o 

infortúnio desta experiência ter saído parcialmente gorada e, com isso, 

prejudicado o estreitar de relações com muitas das pessoas da equipa, com o 

Javi à cabeça.  
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José Manuel Fernández Barainca, o diretor técnico – Histórico do CP 

Mideba, ao qual se encontra ligado umbilicalmente, desde os tempos primevos 

do clube, Barainca, pai de Sole, foi a minha porta de entrada, ou não fosse ele 

o diretor técnico da equipa, estando-lhe reservadas as funções de avalizar 

futuros reforços. Com ele troquei vários e-mails, debati as condições para a 

minha filiação e a verdade é que, mesmo sendo o elemento da direção menos 

presente no quotidiano da equipa, gerou-se uma grande empatia.  

 

José Borba, o diretor - Homem de poucas palavras, mas competente e 

afável. Era o que menos marcava presença no quotidiano da equipas devido, 

presumi, aos compromissos profissionais. A paixão pelo CP Mideba está lá ou 

não fosse o seu filho “Borbi” o aficionado número um da modalidade e do 

clube. 
 
A Equipa técnica 
 
Salvador “Chava” Zavala, o treinador – As descrições que sucedem esta 

introdução e têm como protagonista o Chava Zavala são prolixas, no entanto, 

ocorrem-me algumas palavras sobre aquele que é considerado um dos 

melhores jogadores de sempre a atuar no BCR espanhol e um símbolo do CP 

Mideba, que representou pela primeira vez há mais de uma década. Foi com 

enorme expectativa que parti para este experiência e a possibilidade de pisar o 

mesmo recinto que Chava Zavala diariamente deixava-me num estado de 

felicidade adolescente. A verdade é que o mexicano defraudou, já que apesar 

de ser provavelmente o melhor atirador da liga, com índices de eficácia que 

transcendem o real, revelava-se um jogador algo “macio” no aspeto defensivo 

e não muito hábil no entendimento tático do jogo.  

Essas carências, somadas à total inaptidão humana para gerir as 

ambições individuais e os egos difíceis do plantel, levaram a que a nossa 

relação se deteriorasse à velocidade a que se consome o rastilho, mesmo fora 

do campo. Por isso, foi com agrado e alívio que deixei de partilhar casa com 

ele em Janeiro, altura em que teve de se instalar noutro apartamento para dar 
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lugar ao Alber, reforço da equipa no “mercado de Inverno” que se juntou assim 

a mim, ao Josema, ao Calderón e à namorada deste último Alexandra. A 

incapacidade de entender que o meu background competitivo era muito 

modesto despoletavam palavras duras sempre que cometia um erro, 

chegando a tornar-se persecutório a determinado momento. Em certa medida, 

a minha técnica individual acima da média prejudicava-me, pois encobria as 

lacunas profundas que transportava noutros capítulos do jogo. Contudo, estou 

convicto de que merecia mais oportunidades do que as que me concedeu e a 

mágoa de sair do CP Mideba foi maior ainda por saber que uma das lendas 

desta modalidade, que tanto ansiava conhecer, apagou-me o gosto – 

temporariamente - pelo Basquetebol.  

 

Jorge Borba Cintas “Borbi”, o treinador-adjunto – Aficionado número um 

do CP Mideba, que acompanha desde o berço, o jovem Borbi, que aparenta 

ainda menos que os seus dezanove anos, secundou o Chava no comando 

técnico da equipa. Conhecedor profundo dos meandros da modalidade, mais 

do espetáculo do que do jogo, demonstrava um entusiasmo digno de um 

colecionador e sabia as estatísticas e nomes dos jogadores das zonas mais 

recônditas do planeta. A tenra idade, a idolatração pelo Chava e a dificuldade 

de ser “menos” amigo e mais treinador dos atletas minavam-lhe a autoridade, 

enquanto no banco, mesmo com o Chava em campo a maior parte do tempo, 

gozava de pouca liberdade de ação, muito por culpa da pouca predisposição 

para delegar do líder da equipa técnica.  

 

David Diaz Chalco, o mecânico – “Machu Picchu”, desse modo batizado pela 

equipa, dada a sua proveniência peruana, à minha imagem, é um homem de 

poucas palavras. Apesar de poupado no verbo, David assumia-se como uma 

das mascotes do clube, tal era a empatia partilhada entre este diligente e 

engenhoso mecânico e os jogadores. A apetência que manifestava pela 

comida era constantemente o mote para contagiar a equipa de boa disposição. 

O olhar benevolente e o espírito magnânimo dão-lhe o estatuto, raro num 

elemento secundário do staff, de “intransferível”.  
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Mercedes Lavado, a fisioterapeuta – Algumas dissidências com os 

jogadores, motivadas pelos horários de tratamento e locais inapropriados para 

o efeito (sem uma sala específica, mas antes num pavilhão gélido como era o 

Nuria Cabanillas), e o seu caráter distante desencadearam isso mesmo, 

distância entre Mercedes e a equipa. Com o avançar da época, descurou 

algumas vezes as suas funções e revelou-se permissiva para com os 

estagiários de fisioterapia, cuja presença, reclamou o Chava e com razão, 

devia acontecer no início dos treinos e não apenas quando estes se 

encaminhavam para o fim. Tudo isto deteriorou a relação com os jogadores, já 

de si pouco harmoniosa.  

Os colegas de equipa 
 
Jose Manuel Conde “Josema”, 1.0 – Meu porto de abrigo desde o primeiro 

dia, “padrinho” nas tarefas domésticas e mestre no terreno de jogo, falar de 

Josema será sempre um ato inacabado. Tornou-se um daqueles amigos que 

se diz “para a vida”, ensinou-me o rigor e a importância do lado invisível do 

jogo, tantas vezes depreciado, e mostrou, com o seu exemplo imaculado, que 

o Basquetebol, antes de uma atividade de perícia, é uma batalha. Será com 

orgulho inflado que um dia direi: “tive o privilégio de jogar com o Josema”. Foi 

um dos meus companheiros de casa, juntamente com o treinador Salvador 

Zavala, o Jose Miguel Calderón e, a partir de Janeiro, o Alber Esteche.  

 

Demetrio González “Deme”, 1.0 – Sevilhano ferrenho, o veterano Deme, que 

contava com uma passagem no início do milénio pelo CP Mideba, deixando 

boas recordações, regressou para constituir alternativa, mas acabou muitas 

vezes titular, num modelo de jogo que incluía dois 1.0 e três 4.0. De sentido de 

humor apurado, um tanto grosseiro, animava as viagens da equipa, ainda que 

por vezes pecasse por excesso. Em termos basquetebolisticos, a verdade é 

que, em virtude da idade avançada e fraco entendimento tático do jogo, pouco 

ou nada exponenciava o potencial da equipa.  
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Alberto Esteche “Alber”, 2.0 – Um ás como pessoa e jogador. Inicialmente, a 

agressividade que imprimia ao seu jogo e a tendência para a falta daí 

decorrente fizeram-me torcer o nariz. Todavia, percebi que a impetuosidade 

derivava mais do sangue sul-americano (argentino) do que de uma eventual 

má índole. Comentámos várias vezes, eu e o Josema, que o Alber, se já não o 

era, viria a ser o melhor jogador do mundo da sua pontuação. A chegada a 

Mideba em Janeiro salvou a equipa da humilhação, que se encavalitou na sua 

qualidade para ganhar jogos decisivos. O facto é que a dependência da sua 

velocidade e portentoso lançamento exterior acabou também por condicionar o 

seu crescimento e a obrigá-lo a um jogo demasiado individualista. Figurará, 

com toda a certeza, nos melhores de sempre desta modalidade.   

 

Laureano Penis, “Lauri”, 2.0 – Em todas as equipas devia haver um Lauri. 

Um dos ancestrais desta equipa, bom companheiro, cumpridor e de trato 

carinhoso, entrou num único jogo durante toda a temporada, mais 

concretamente frente ao conjunto francês Meylan Grenoble, na Challenge Cup, 

e, para nossa surpresa e contentamento, marcou dois pontos, que celebrei 

mais do que qualquer ponto meu. Com a discrição que o carateriza, elogiava-

me num tom de voz baixo no decurso dos treinos e incentivava-me a pedir a 

bola e a que me a dessem. 

  

Paco Romero, 2.5 – Com uma expressão facial inapagável da memória, saída 

de um desenho animado, “Paquito” não ia aos treinos quando jogava o 

Barcelona ou chegava tarde porque não prescindia da sua madalena e café à 

saída do trabalho. E perante isto dispensam-se narrações loquazes. Um dos 

históricos, a par de Jose Cano e Lauri, obreiro da subida de divisão da equipa 

em meados da década de 90, o homem que joga de relógio e aliança, é 

indiretamente o responsável pelo meu exíguo tempo de jogo, mas a culpa de 

jogar pelo estatuto não foi dele. Guardo com carinho as palavras que me disse 

à despedida: “aqui tens um amigo”. Deste lado também Paco.  
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Eusebio Fernández, 2.5 – A bipolaridade no seu comportamento é um traço 

que apreendi um pouco tarde de mais. Jogador aguerrido, dotado de um 

excelente um contra um e defensor-nato, como pessoa a propensão para o 

conflito e para incendiar o balneário afastaram-me do convívio relativamente 

próximo que mantinha com ele, no princípio da temporada. Colhi dele alguns 

bons ensinamentos de jogo, tais como a necessidade de manter o drible vivo 

ou o sentido posicional.  

 

Jose Miguel Calderón “Calde”, 3.5 – De velocidade e envergadura física 

impressionantes, está geneticamente predisposto para ser um jogador de topo. 

Porém, uma ética de trabalho no mínimo duvidosa, com “gazetas” aos treinos 

individuais e ao ginásio, que viraram definitivas após dois meses, e pouco 

empenho nos treinos de equipa, impedem-no de agarrar esse patamar. Como 

pessoa, enalteço o espírito de companheirismo, a tolerância com o erro que 

sempre evidenciou comigo e com os outros e o altruísmo na forma de jogar. 

Apesar de algo indisciplinado taticamente, era o jogador, a par do Hugo, com 

quem conseguia melhor sintonia.  

 

Hugo Lourenço, 4.0 – É-me difícil falar do Hugo sem derramar palavras 

elogiosas. O sincretismo do seu jogo, a abnegação com que aborda cada 

lance, a inteligência e visão em campo, o talento, a fluidez de cada movimento, 

o ser humano superlativo que é, sempre disposto a ajudar, humilde, carinhoso, 

harmonizador, paternal e fraternal em simultâneo, amigo. Se a justiça 

prevalecesse, Portugal reconhecia-o como um dos maiores nomes da sua 

história desportiva. Voltou a ser nesta época o melhor ressaltador do 

campeonato espanhol. Para ser perfeito, só lhe faltava uma melhor técnica de 

lançamento, facto com que tantas vezes brinca, retendo um desses 

momentos, em que afirmou: “se soubesse lançar até podia ser um bom 

jogador”.  

 
Jose Cano, 4.0 – Astuto e muito ambicioso, Cano coloca os interesses 

individuais sobre os da equipa e é famosa a sua tendência para não municiar 
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os companheiros em melhor posição para finalizar. Devo no entanto referir que 

ao longo da época, salvo algumas exceções, teve o mérito de conter a 

frustração de ser preterido em quase todos os jogos pelo Hugo. Além disso, 

tratou-me com uma ternura que lhe é atípica e foi dos poucos que manifestou 

preocupação com o meu estado de espírito nos momentos mais delicados. 

Dono de um lançamento invejável, afirmou-se como peça-chave em alguns 

momentos da temporada, embora seja um jogador defensivamente permeável.  

 

3.2.2 Recolha de dados  
 
 A persecução do objetivo de narrar as minhas experiências no CP 

Mideba, na época desportiva 2013-2014, implicou um trabalho atento e 

meticuloso de recolha e registo de informação. O meu estatuto de investigador 

participante assegurou premissas consideradas chave por Pereira (2013), 

como a presença prolongada no contexto social em estudo e o contacto direto 

com as pessoas, as situações e os acontecimentos. Os tipos de registo 

adotados foram as notas de memórias, nas quais se assinalaram mentalmente 

aspetos mais superficiais, capitalizadas posteriormente em notas-resumo, mais 

desenvolvidas, com uma descrição dos acontecimentos e situações do dia e os 

elementos suscetíveis de constituírem análise na construção da narrativa. 

Umas e outras foram condensadas no diário de campo, ferramenta que visa 

dotar tudo o que foi anotado de coerência, pois “deve estar além do ato 

descritivo” (Pereira, 2013, p. 112). Nele ficaram ordenadas e inteligíveis as 

reflexões, os sentimentos produzidos na interação social e as preocupações do 

atleta/investigador. Com uma periodicidade semanal, amparando-se num bloco 

de apontamentos, registaram-se aspetos do treino, preocupações, ambições, 

mágoas, conselhos dos colegas de equipa e episódios que se consideraram 

marcantes na época desportiva a que se reporta o trabalho.  
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3.2.3 Construção da narrativa  
 
 O processo de elaboração da narrativa revestiu-se de duas tendências 

particulares: a primeira representa o fio condutor do trabalho, conferindo-lhe 

unidade, e residiu no acompanhamento das incidências do treino e de todos os 

jogos, sem exceção; a segunda prende-se com situações particulares, que 

foram marcantes na minha experiência, como a representação da seleção 

nacional, a aquisição de uma nova cadeira de competição ou alguns aspetos a 

reter na aprendizagem prática do jogo. A opção pela linearidade temporal, de 

que o seguimento do calendário competitivo foi garante, prendeu-se com o 

objetivo de permitir ao leitor o entendimento dos acontecimentos e o adensar 

de sentimentos e emoções ao longo da época. Na tarefa de redação, os 

registos do diário de campo foram continuamente revisitados para que a 

narrativa fosse o retrato mais fiel possível dos acontecimentos, tarefa limitada 

por um lado, uma vez que autoimposta, mas ampliada por outro, pois nada 

pode replicar o relato na primeira pessoa. Ainda a este propósito, devo dizer 

que me coibi na missão de identificar em profundidade as ideias implícitas no 

texto, seja através de oposições ou de outras formas de discurso tal como 

sucede habitualmente em trabalhos desta natureza (Cohen & Omery, 1994), 

dado que tal função estaria de antemão enviesada, além de que o esforço 

interpretativo se pressupõe existir inconscientemente, neste caso sui generis, 

desde logo na etapa da narração.  

Relativamente aos pontos seguintes, a tematização e a tarefa 

interpretativa, falaremos mais detalhadamente após o capítulo dedicado à 

narrativa.  

Adicionalmente, destaca-se que, ao longo da narrativa, foram 

introduzidas várias notas de rodapé com informação acessória ao texto 

principal, nomeadamente uma breve descrição biográfica de alguns dos 

personagens recorrentes, explicação do modelo de campeonato ou funções 

dos organismos mencionados. Optou-se por esta via de modo a melhor situar o 

leitor no contexto desportivo que se retrata sem se romper com a cadência 

narrativa indispensável para uma plena compreensão.  
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4. Narrativa da experiência vivida na alta competição 
 

Nos relatos da minha experiência no CP Mideba Extremadura tentei 

oferecer uma visão, tanto quanto possível, abrangente e imparcial do 

fenómeno desportivo adaptado em Espanha, na modalidade de BCR. 

Naturalmente, a narração ficará a dever em alguns momentos à isenção, fruto 

da envolvência emocional de quem escreve uma história na primeira pessoa e, 

como todos, é falível. De maneira nenhuma o pendor autocentrado do trabalho 

enviesa o potencial interpretativo que lhe está subjacente, isto é, a descrição 

pormenorizada de um jogador de BCR português, portuense, formado em 

jornalismo, oriundo de um background competitivo débil, que atua na posição 

base - embora nesta jornada tenha jogado a extremo -, de pontuação funcional 

2.5, com um gosto imenso pela atmosfera desportiva e seus protagonistas.  

 A bem de uma leitura lógica, sequencial e que dote de sentido as 

experiências vividas, estruturámos a narrativa obedecendo a uma linearidade 

temporal. Importa reter que esta narrativa é rica, única e singular: a de Pedro 

Bártolo. Mas talvez as suas experiências e vivências sejam coletivas. Singular 

porque é vivida e contada na primeira pessoa. Coletiva pois reflete o contexto 

social e cultural em que o atleta se insere. Uma narrativa moldada pela 

experiência passada e pela idealização do futuro. É deste modo que os 

excertos que se seguem devem ser percebidos, pois apenas assim será 

possível assimilar na plenitude as vivências que a passagem no CP Mideba 

proporcionaram ao atleta no âmbito competitivo e na emocionalidade latente a 

um contexto desportivo de alta competição.  

 

  

 

50 

Formatada: Direita

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial, 10 pt

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial

Formatada: Posição: Horizontal: Centrar,
Relativamente a: Margem, Vertical:  -0,83 cm,
Relativamente a: Parágrafo

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial



Narrativa da Experiência Vivida na Alta Competição 

4.1 Expectativas 
 
 Na antecâmara da ida para Badajoz, preenchia-me o imaginário a 

hipótese de me digladiar com os nomes mais insignes da modalidade e saber 

que teria o privilégio de partilhar o quotidiano com os veteranos Chava Zavala, 

Jose Cano e Jose Miguel Calderon – este último, embora jovem, tinha-se 

notabilizado ao serviço da equipa de Las Palmas Gran Canarias. 

Desconhecedor da diferença berrante de qualidade entre o BCR espanhol e 

português, antevi que iria usufruir de uma grande dose de protagonismo e 

assumir-me como uma referência no jogo da equipa. Sabia que tecnicamente 

estava, e estou, num patamar de topo, e por isso perspetivava uma integração 

rápida e uma escalada lógica até ao quinteto inicial. Talvez absorvido pela 

alegria e otimismo, confesso que subestimei as carências táticas que 

evidenciava e passei da confiança timorata nas minhas capacidades a uma 

certeza resoluta de que singraria nesta (macro) realidade basquetebolística.  

 No que respeita à vida pessoal, sentia-me impreparado para sair das 

rédeas familiares e ter de lidar não só com a adaptação a um nível competitivo 

diferente e o facto de iniciar a primeira experiência profissional, como com as 

lides domésticas, nas quais assumo o meu estado inexperiente à data. Porém, 

sempre tive este ímpeto de dignidade, algo “masoquista”, de me expor a 

situações de desconforto para conseguir ultrapassar o medo patológico à 

mudança. Deixar a família e os amigos para trás foi, de longe, o mais difícil, já 

que não concebo o meu mundo – e o dos outros – sem o amparo incondicional 

dos que amamos. Causa-me algum desassossego a corrente de evangelização 

dos tempos modernos que vê na renúncia à vida familiar um sacrifício legítimo, 

e até louvável, para o êxito da carreira profissional. Atrevo-me a dizer que ao 

prescindirmos dos outros, prescindimos da vida.  

Tal como ouvi o Hugo Lourenço tantas vezes dizer, quem me dera não 

ser “obrigado” a sair do meu país para fazer o que mais gosto.  
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4.2 A experiência vivida no BCR Espanhol 
 
 
OUTUBRO 
 

30 de Setembro a 6 de Outubro de 2013 
 
A primeira semana 
  

Nunca o pânico se exprimiu tão cavernosamente como naqueles 

instantes. A viagem Porto-Badajoz fez-se num silêncio fúnebre para os três, eu, 

a minha mãe e o meu tio, de tal modo era indisfarçável a tristeza anunciada da 

separação, por muito que esta pudesse ser interrompida indo dez quilómetros 

além da fronteira com o país de berço. A chegada, depois de uma refeição 

modesta numa estação de serviço caiada dos frisos azuis típicos dos lares 

alentejanos, produzindo um antagonismo curioso entre tradição e urbanidade, 

normalmente ausente nestes descaraterizados postos de paragem, ruiu o 

(pouco) entusiasmo que subsistia.  

Mal entrámos naquela que viria a ser a minha nova casa, demos de 

caras com o Josema (José Manuel Conde) que havia chegado dois dias antes - 

também ele uma aquisição para esta temporada - algures entre o espírito 

combalido e a depressão, convidando-o de pronto a almoçar connosco. As 

condições do apartamento eram deploráveis: sujo, degradado, pouco 

espaçoso. Somava-se a falta de material de cozinha, a cama e a janela 

partidas e o pior, a inacessibilidade das casas de banho para mim, cuja cadeira 

era a mais larga e me obrigava (e obrigou toda a época) a recorrer à 

mobilidade da minha perna direita para entrar.  

O cenário profundamente desolador soou o alarme protetor da minha 

mãe, que depressa escrevinhou uma longa lista de compras para a casa (em 

boa verdade necessárias), que o clube, na figura da gerente Soledad 

Fernández que nos recebeu, se comprometeu a saldar posteriormente. Algo 

apático e triste, vi a minha mãe e o meu tio revolucionarem a organização do 

quarto, procederem à limpeza – urgente – do mesmo, processo apenas 
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interrompido quando eram já horas de almoçar. Por comodismo e necessidade 

de prosseguir as tarefas domésticas, fomos ao El Corte Ingles, estabelecimento 

que se erguia à frente do apartamento e que batizou a nossa estreia na fraca e 

deselegante cozinha espanhola. Fechámos as hostilidades no dia seguinte, 

segunda-feira, altura em que as lágrimas cobriram o rosto da minha mãe, que 

abracei calorosamente na despedida, em claras dificuldades para não ficar em 

prantos.  

Largos meses mais tarde, confidenciou-me a minha mãe que o meu tio, 

na altura comedido e cerebral como é seu apanágio, lhe tinha revelado que 

bastaria eu ter dito “Tio, leva-me de volta” para cumprir essa vontade.  

 Do ponto de vista Basquetebolístico, o panorama foi francamente mais 

animador. Deparei-me com uma estrutura técnica competente, composta por 

vários diretores, um fisioterapeuta, cinco voluntários formandos em fisioterapia, 

um treinador adjunto e um mecânico. Saltavam à vista, por fim, traços de um 

clube semiprofissional como é o CP Mideba Extremadura. Recuando no tempo, 

no dia em que o meu tio e a minha mãe rumaram a Portugal, dirigimo-nos 

antes disso à sede do clube a fim de perguntar à Soledad que loja seria mais 

indicada para efetuar as compras por nós enumeradas para o apartamento. Aí 

apreendi a grandeza do clube de uma forma mais clarividente, ilustrada pela 

panóplia de troféus, recortes de jornal e fotografias, nas quais identifiquei de 

pronto o Hugo Lourenço e o Pedro Gonçalves, dois históricos do BCR luso, no 

registo de equipa referente a uma das épocas. Sem apagar a desilusão pelas 

circunstâncias de alojamento, o aparato do que vi, e sobretudo a substância, 

serviram para alegrar o meu dia.  

 
Os primeiros treinos 
 

A ausência do treinador principal ao longo da primeira semana de 

trabalho não me permitiu interiorizar a real dimensão do que era jogar numa 

equipa da “División de Honor”. No entanto, retive algumas impressões: o nível 

dos atletas era incomparavelmente superior àquele com que me deparei em 

Portugal, nos cinco anos de prática, distribuídos entre a APD Porto e a APD 
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Paredes. Explicação óbvia: treinos diários. Explicação mais subliminar: existe 

um comprometimento dos atletas e dos vários agentes associados à equipa 

com o desporto que vai muito para além da sua vocação recreativa.  

Em Portugal, até os atletas com potencial para aspirar a alta competição 

permanecem – talvez de um modo um tanto inconsciente – agrilhoados pela 

conceção de que o desporto nunca será mais do que um complemento à vida 

diária. No meu entender, concorrem para este mindset os incentivos nulos de 

prática desportiva pela comunidade médica, ela própria condescendente e 

desconhecedora da multiplicidade de desportos acessíveis a pessoas com 

deficiência; o tísico, para não dizer inexistente, investimento governamental na 

promoção da atividade física adaptada na escola, assim como na concessão 

de verbas aos organismos que superintendem o desporto para pessoas com 

deficiência; o descrédito a que a sociedade civil veta o desporto para pessoas 

com deficiência, visto como uma atividade amadora, impreparada e de pendor 

terapêutico; e, claro, o associativismo decadente e melodramático propalado 

pelas instituições voltadas para a temática da deficiência, cujo espírito 

excursionista e autoexcludente de uma boa parte delas inviabiliza qualquer 

arrojo sério de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.  

Perpetuam-se estigmas, e não o oposto, quando se emana que o 

desporto serve propósitos meramente reabilitativos, sabendo inclusive que 

reúnem a exclusividade da oferta, já que os clubes da órbita do desporto 

“convencional” se mostram renitentes em abrir as portas às pessoas com 

deficiência; ou se deposita, irresponsavelmente, acusando uma aberrante falta 

de respeito por si mesmo, uma esperança cega em obter financiamento para o 

desenvolvimento de atividades de cariz desportivo e social, na boa vontade e 

caridade alheia. Era frequente na APD Paredes (equipa em que joguei 

anteriormente) a angariação de fundos ocorrer nestes moldes, ou seja, durante 

algumas tardes treinador e dirigentes batiam à porta de empresas e 

particulares para pedir donativos. A exposição estruturada e profissional, com o 

objetivo de fazer perceber aos potenciais patrocinadores os ganhos que teriam 

ao apostarem no projeto APD Paredes, nunca transpunha a sala de reuniões 

da equipa. Uma jogada inveterada e contraproducente, que extirpa o estatuto 
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de pessoa aos cidadãos com deficiência, vistos então como indigentes e 

improdutivos, ao cargo da comunidade sem deficiência, de cuja benevolência 

dependem. Empoderamento não rima com deficiência em Portugal.  

Aqui, em Badajoz, o cenário é radicalmente diferente, escusando-se o 

clube de recorrer a táticas de financiamento mendicantes ou de difundir 

discursos com uma toada condescendente. A conceção de desportistas 

profissionais com deficiência remanesce na comunidade, intimamente 

arreigada ao percurso da equipa, como o vêm demonstrando as sucessivas 

abordagens que sofro na rua, seja para desejar boa sorte ou simplesmente 

perguntar: “Que tal va la liga?” Porém, realço também que apenas alguns dos 

elementos do plantel do CP Mideba Extremadura se dedicam exclusivamente 

ao BCR, o que, considerando que a equipa foi 4ª classificada na Liga e Vice-

campeã da Taça do Rei, na temporada transata, é revelador de que o desporto 

de “elite” ainda é perpassado por contornos diletantes. As elevadas cargas 

horárias de treino, o controlo rigoroso dos hábitos alimentares dos atletas, as 

condições para a prática desportiva e a formação dos treinadores, no tocante 

às idiossincrasias de cada classe funcional, parecem ser circunscritas a um 

limitado rol de equipas e campeonatos europeus. No caso espanhol, atrever-

me-ia a dizer que só o CD Fundosa cumpre na plenitude com os requisitos, 

sendo a equipa com maior número de atletas profissionais na liga.  

Passada em revista a ambiência social e desportiva que reveste as 

realidades portuguesa e espanhola, importa explanar o que percecionei do 

ponto de vista estritamente pessoal. Confesso que vi a minha motivação de 

abraçar o Basquetebol como profissão perto de arruinada. Em desabafo com a 

minha mãe, disse, em tom sarcástico, que estava habituado a dar voltas de 

avanço aos meus companheiros na corrida de aquecimento, e aqui, era eu 

quem tinha de se aplicar arduamente para não ser a “presa”. A superior 

velocidade de execução dos meus colegas de equipa, a maturidade tática 

evidenciada, a atenção prestada ao detalhe no posicionamento da cadeira e a 

predisposição de quase todos para realizar ajustes mecânicos na mesma – 

afinal o nosso instrumento de trabalho – fez-me ver com uma acutilância 

cristalina o quanto se “queimam” etapas de crescimento em Portugal, 
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preterindo-se da aquisição de conceitos básicos devido à “desculpa” da falta de 

tempo. Desde o princípio fui amplamente aconselhado no domínio da cadeira, 

tanto do ponto de vista técnico, como da estrutura em si, considerada por todos 

como obsoleta, pesada e desajustada em tamanho para mim. A brincar eu 

dizia que cabiam “dois Pedros” ali.  

Nestas primeiras experiências no novo clube, o pensamento que me 

assaltou de imediato foi o do quanto a deficiência continua a influir 

negativamente na performance dos atletas portugueses. Recordo-me de nos 

treinos com a APD Paredes e a APD Porto haver uma aura de 

desculpabilização constante do rendimento abaixo do esperado com as 

vicissitudes da deficiência de cada um ou de como estas justificavam não se 

“testar os limites” sob pena de agravamento da patologia. Para tal, muito 

contribui o conservadorismo da classe médica, que “implanta” à nascença no 

pensamento das pessoas com deficiência e seus familiares/acompanhantes a 

noção de que o desporto é uma pretensão quimérica, algo que experienciei na 

primeira pessoa várias vezes.  

Opostamente, em Mideba, não há lugar para a comiseração: primeiro, 

cada jogador está ciente do que pode e deve fazer, em função do seu talento e 

classificação funcional; segundo, não há lugar para essa predisposição mental 

acediosa a que me referia, porque a deficiência parece reputada a uma mera 

caraterística da pessoa. Convém “ilibar” parcialmente os homólogos 

portugueses, já que, como vimos no capítulo consagrado à evolução do BCR 

espanhol, as instituições de saúde foram promotoras e sustentáculos 

essenciais da atividade física adaptada.  

Eu próprio, que sempre me considerei uma força indómita e refratária na 

realidade do desporto para pessoas com deficiência português, senti 

necessidade de reavaliar a minha entrega ao treino, ao jogo e à vida. Talvez 

por um historial familiar turbulento e soturno, demiti-me de tentar relacionar-me 

com os outros, refugiando-me na deficiência para me distanciar do mundo. 

Assim cheguei a um beco sem saída, no qual já não conseguia destrinçar 

quem era o culpado: se o meu passado familiar delicado, se a deficiência. 

Neste treino, ali estava entre os meus “semelhantes” e tampouco me conseguia 
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ligar. O problema era/sou eu. Pouca importava homiziar a culpa, se a jusante o 

preço seria o mesmo desconcerto interior. Percebi, com uma aquiescência 

profunda do espírito – até aqui só da mente -, que a deficiência não era traço 

único distintivo da minha identidade ou causa suprema de todos os problemas 

que se me interpunham.  

 
7 a 13 de Outubro de 2013 

 
A segunda semana: Mideba vs Portugal  
 

A segunda semana de trabalho precedeu a participação no Torneio 

Internacional de Lisboa, onde além de Mideba, também a Seleção Nacional era 

convidada, o que me colocou na situação caricata de enfrentar a minha nova 

equipa ainda antes de me estrear com a sua camisola. Quiçá por não 

conseguir demonstrar – naturalmente – o meu verdadeiro potencial nos 

primeiros dias de trabalho, depositei esperanças desmesuradas na prestação 

que poderia ter ao serviço da seleção. O ónus de, por um lado dar um atestado 

de qualidade aos meus novos companheiros e treinador, e, por outro, assumir-

me como pedra basilar da seleção nacional, por força de ser visto como uma 

das maiores esperanças da modalidade e um jogador já com alguns créditos 

firmados, dimanou uma pressão asfixiante em mim. Sem surpresa, exibi-me de 

um modo timorato e errático, criando uma sensação que me perseguiu durante 

os dois dias de torneio de que poderia, e deveria, ter feito bem mais.  

Aliás, habita-me no pensamento com frequência a noção de que o que 

me separa de ser um dos jogadores mais geniais que a modalidade alguma 

vez viu é esta dificuldade, tendência quase psicótica, de negar perante o meu 

próprio julgamento o jogador talentoso que sou. Não raras vezes, no decurso 

da minha ainda curta carreira, marquei os lançamentos mais difíceis e falhei os 

mais fáceis, porque nos ditos casos de concretização acessível o medo do 

fracasso obliterou a verdade irrefutável de que todos somos falíveis. Daqui 

emerge como premissa e constante fulcral o acompanhamento psicológico 
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para o êxito que, quer em Portugal, quer em Espanha, pura e simplesmente 

não existiu.  

Recordo-me do meu eterno treinador, Domingos Marinho 7 , roçar o 

estado de loucura perante os falhanços indesculpáveis e de ter interiorizado os 

seus reparos e ralhetes irados como a causa da minha incapacidade. Agora sei 

que não passou de um subterfúgio e devo-lhe um agradecimento por querer 

encaminhar-me, constantemente, para a excelência, mesmo que com uma 

pedagogia pouco ortodoxa, que se desdobrava em berros exasperados e uma 

política de reconhecimento do mérito quase abstencionista. 

 

Topo? Ainda não... 

  

Refletindo sobre as primeiras semanas no clube, admito que a chegada 

a Badajoz trouxe uma chusma de desilusões, para as quais não vinha 

prevenido. Sabendo de antemão do séquito que o clube ostenta na cidade e na 

região, da presença vasta na imprensa escrita e audiovisual – sendo alguns 

dos jogos transmitidos no Canal Extremadura -, e das glórias alcançadas na 

temporada transata (que se saldou pela conquista da competição europeia 

Challenge Cup, do vice-campeonato da Taça do Rei e do 4º lugar na Liga), vi 

com preocupação as condições de acolhimento que me foram oferecidas. A 

necessidade de pagar para realizar o indispensável trabalho de reforço 

muscular, no ginásio, foi outra “imposição” que me gerou desagrado.  

Nuances como a impossibilidade de fazer treinos individuais devido à 

indisponibilidade de infraestruturas, nomeadamente do pavilhão de treino, o 

caráter não obrigatório das idas ao ginásio e à piscina, assim como o total 

desinteresse com a condição médica dos atletas e a dieta que seguem, 

comprovaram as minhas expectativas em relação ao desporto de elite para 

pessoas com deficiência de que existe uma permissividade despropositada e 

alguma complacência na elite do BCR. Expectativas essas alicerçadas na 

7 Domingos Marinho foi o meu primeiro treinador na APD Porto e voltou a sê-lo na APD 
Paredes. Com experiência competitiva enquanto jogador e treinador no Basquetebol 
convencional, encontra-se ligado ao BCR desde finais dos anos 90. De um entusiasmo 
contagiante, sempre compensou eventuais lacunas técnicas com uma dedicação irrepreensível 
e nutrindo grande carinho pelos seus jogadores.  

Comentado [A1]: ver como tirar a linha 
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questionável forma física de muitos atletas e na frequente bipolaridade 

qualitativa gritante dentro da mesma equipa, surgindo de um lado as 

contratações de estrangeiros de qualidade como Dan Highcock e Cristian 

Gomez ou os produtos de excelência da formação das equipas, caso dos 

gémeos Zarzuela, e, no outro extremo, jogadores em regime semiprofissional 

que ficam demasiado aquém daqueles. O cenário é incomparavelmente 

superior ao vivido em Portugal, desde logo porque o 

semiprofissionalismo/profissionalismo do país vizinho continua a ser uma 

miragem por cá, os treinos são diários e as condições oferecidas e o nível 

competitivo submergem o caso português para um patamar de quase 

embaraço. Ainda assim, os aspetos que enumerei tornam a realidade da liga 

espanhola de BCR distante dos padrões do desporto convencional de alta 

competição. 

 O elevado estatuto de que goza o CP Mideba Extremadura ao nível 

mediático e de repercussão na comunidade local8 personifica um “anacronismo 

reverso” se considerarmos algum do amadorismo que ainda pauta a sua 

estrutura e funcionamento. Com efeito, seria de esperar que por trás de 

tamanha popularidade residissem organização e níveis de exigência 

condizentes, e práticas de marketing altamente eficientes, voltadas para a 

captação de novos atletas e atração de público para os encontros jogados em 

casa. Contudo, uma visita rápida ao website do CP Mideba e às páginas nas 

redes sociais elucida-nos quanto à preocupação (ténue) que o clube concede à 

área promocional, enquanto no aspeto da captação de jogadores, o clube 

8 A respeito do impacto de Mideba nas gentes de Badajoz, lembro que, no primeiro dia, uma 

senhora de idade avançada, com ar de quem não se rende ao destino derradeiro e olhar 

resoluto, abordou-me à entrada do elevador de um estabelecimento comercial. Perguntou, 

quase retoricamente, a avaliar pelo sorriso malandro, em que equipa jogava. Respondi, pouco 

convencido de que o meu castelhano era suficiente para compreender em pleno a questão, 

que defendia as cores de Mideba. De pronto, a senhora replicou efusivamente, de punho 

erguido e sem deixar cair o sorriso, qualquer coisa de impercetível, mas de positivo, que incluía 

a palavra Mideba. Saí revigorado, uma vez que me encontrava siderado pela realidade de 

enfrentar o mundo sozinho pela primeira vez.   
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estremenho se demite por completo de realizar o trabalho de prospeção de 

jovens locais, contentando-se com a contratação de estrangeiros, 

nomeadamente portugueses. Basta dizer que o elemento estremenho mais 

jovem do plantel tem trinta e oito anos.  

Em contraste com o comportamento organizativo negligente que 

descrevi, a convicção da grandeza do clube saiu reforçada aquando da 

conferência de imprensa de apresentação da equipa para a época 2013/2014, 

onde acorreram vários órgãos de comunicação social de relevo na 

Estremadura.  

Convém ainda mencionar que neste ato público, ainda que mal 

escudado pelo meu “portunhol”, não detetei no discurso de nenhum dos 

presentes – jornalistas, representantes do Ayuntamiento (Câmara) de Badajoz, 

Governo da Estremadura e dirigentes do CP Mideba – qualquer referência ao 

perfil do desporto para pessoas com deficiência como mera fonte terapêutica, 

aludindo-se unicamente às contingências da competição e às ambições 

particulares do CP Mideba. De facto, não havia razão para tal, mas do lado de 

lá da fronteira, onde tinha feito toda a minha formação desportiva, a norma 

seria precisamente “tingir” um evento de desporto para pessoas com 

deficiência com um comentário paternalista e compassivo, que em nada faz jus 

à nossa condição de atletas.  

 
19 de Outubro de 2013 

 
O primeiro jogo com a camisola do CP Mideba 
 

 A consciência de que iria deparar-me com um panorama abissalmente 

mais competitivo na liga espanhola, División de Honor – a primeira divisão 

espanhola -, induziu em mim a disposição de alterar a forma como jogava, 

excessiva e forçosamente individualista até então, afinal, o fosso qualitativo 

para os demais companheiros da equipa que representava assim me obrigava. 

Não obstante, levei demasiado à letra esta metamorfose autoimposta, 

anulando uma das componentes mais vistosas e idiossincráticas do meu jogo: 
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o um para um. No primeiro jogo – não oficial - em que vesti a camisola de 

Mideba, curiosamente contra um adversário português - a APD Lisboa, caí 

numa prestação descaraterizada, exibindo-me algo entorpecido, sem saber o 

que fazer à bola, quando poucos meses antes essa indefinição nunca orbitaria 

na minha mente. Traíram-me mais uma vez os índices de exigência 

excessivamente elevados, a necessidade quase patológica de não fracassar e, 

no domínio técnico-tático, a ocupação de uma posição à qual não estava 

habituado – extremo -, quando sempre atuei a base. Acrescente-se que a 

atitude pouco compreensiva do treinador face à minha inibição em campo em 

nada ajudou, mas, é justo admitir, naquele dia cedi, inexplicavelmente, à 

pressão. Vencemos o jogo por larga margem, mas na verdade o resultado não 

era de todo o mais importante. 

 
23 de Outubro de 2013 

 

Apresentação à imprensa vs episódio no supermercado  
 

 A convicção de que o salto qualitativo da realidade portuguesa para a 

División de Honor era incomensurável instalou-se por completo na 

apresentação à imprensa. Nunca tinha presenciado uma conferência de 

imprensa, quanto mais ser protagonista da dita. Além dos órgãos de 

comunicação locais e regionais, com uma força modeladora sobre os hábitos 

culturais dos estremenhos, como o Badajoz Deportes e o jornal de grande 

tiragem Hoy, estavam no Hotel Zurbarán nomes de expressão nacional, 

saltando à vista o da TVE, a televisão pública espanhola. Procedeu-se à 

apresentação da equipa para a nova época, tomando a palavra o Diretor 

Técnico Jose Manuel Barainca, a Gerente Soledad Fernandez, o Presidente 

Gerardo Cabanillas e, claro, o Treinador Salvador Zavala, a quem foram 

dirigidas perguntas sobre as caraterísticas dos novos reforços, lote em que me 

incluía. Impressionou-me o profissionalismo visível na organização da 

conferência de imprensa, o conhecimento dos jornalistas sobre a modalidade e 

o trato familiar com o “Chava”, prova de que há uma ligação de longa data 

entre o clube e os órgãos de comunicação social.  
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 À tarde, um episódio no supermercado derrubou o entendimento 

futurista que se alojava na minha mente. Aproximava-me da caixa para pagar e 

uma senhora com cinquenta e poucos anos encarou-me intrusivamente, com 

um olhar perturbado, e verbalizou qualquer coisa em tom compassivo, do qual 

apenas consegui deslindar: “tão novo, coitadinho”. Em suma, o dia ensinou-me 

que Espanha vai na dianteira, no que concerne ao respeito pelas pessoas com 

deficiência, se compararmos com Portugal, mas está muito longe de constituir 

um paradigma, já que Mideba ainda fabrica o seu próprio oxigénio. Badajoz 

encara a deficiência com um olhar positivo mais pela força modeladora da 

atividade incansável do CP Mideba, do que o oposto, ainda que, não nos 

ludibriemos, sem um contexto envolvente favorável aos seus desígnios nunca 

o clube teria atingido tamanho protagonismo na cidade e na Estremadura.  

 

 

PRIMEIRA VOLTA – 1ª FASE 
 

26 de Outubro de 2013 

 

O primeiro jogo oficial: “Numero ocho: Pedro Bártolo!!” 
 
 Percorria-me um sentimento misto antes do encontro. A vontade de 

jogar era imensa, mas o nervosismo recrudescia cada vez que olhava em redor 

e via toda a pompa e circunstância, montadas “apenas” devido a um jogo de 

BCR. Sabia que ainda estava muito aquém dos meus companheiros em termos 

técnicos, mas sobretudo físicos, o que não me fazia augurar uma participação 

muito extensa no jogo. Todavia, tinha a certeza de que iria estrear-me, algo 

que o Chava me havia confidenciado carinhosamente um par de dias antes.  

 Pela primeira vez, a ambiência que rodeava o jogo influiu no meu 

discernimento. Enquanto atletas, julgamos conseguir sair incólumes de tudo o 

que nos envolve, aliás, é recomendável que sejamos capazes de nos munir de 

uma certa indiferença perante as variáveis extra-jogo, mas a verdade agridoce 

é que nem sempre isso é possível. E digo agridoce, porque a atmosfera 
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buliçosa que vestiu o Pavilhão Nuria Cabanillas, na primeira jornada do 

Campeonato, onde nós jogadores surgíamos como meros peões entre 

câmaras, o cerimonial de apresentação de cada equipa e uma afición 

endiabrada, perturbou os escassos minutos em que estive em campo, mas 

também me encheu de uma alegria veníflua por poder desfrutar daqueles 

momentos. Lancei disparatadamente por uma ocasião, quase como se o braço 

tivesse agido por conta própria, e quase cometi uma violação por transposição 

(passar a bola para trás do meio campo), um daqueles erros que julgámos 

extintos após cinco anos de carreira, expressão evidente dos sentimentos que 

me assolaram nesse momento.  

O Hugo Lourenço, histórico do CP Mideba, clube no qual ingressou em 

2003 e figura cimeira da seleção nacional portuguesa, do mais humano que 

conheço, bem me aconselhou a abstrair-me daquele espetáculo paralelo, mas 

o coração não deixou.  

 
29 de Outubro de 2013 

 

Márcio:a incompreensão do Chava face ao seu valor 
 

Perspetivávamos em conjunto o encontro inaugural da Liga, jogado 

contra Montur Cid Burgos, equipa onde mora o luso-espanhol Hélder Dias e, a 

partir desta temporada, o ex-APD Braga, companheiro de seleção e amigo, 

Márcio Dias. Naturalmente interessado em conhecer as virtudes e desvirtudes 

do oponente, o Chava perguntou-me como era o Márcio, ao que lhe respondi 

ser um excelente jogador, provavelmente, na atualidade, o melhor português, a 

seguir ao Hugo.  

Veio o jogo e a consumação de uma vitória, que dispensava qualquer 

vaticínio otimista, emergindo o hiato qualitativo gritante entre as duas equipas. 

Como é compreensível na estreia de qualquer jogador, mais ainda quando o 

salto competitivo é imensurável, o Márcio exibiu-se algo tímido e constrangido, 

esquivando-se do contacto e da bola, que tanto gosta. Poucos dias depois, 

almoçávamos em casa, e o Chava recuperou à mesa o jogo diante Burgos, 
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tecendo um comentário mesquinho e pretensioso. Escancarando a boa 

impressão que dele mantinha, olhou-me desafiante, com uma ponta de 

cinismo, e afirmou: “Márcio es el mejor jugador portugues? Pfff... Madreee”.  

Não compreender que um jogador provindo de um campeonato de um 

nível paupérrimo necessita de um longo período de aprendizagem e adaptação 

de forma a igualar-se (ou quem sabe superar-se) aos demais a médio prazo, 

fez-me compreender que dificilmente seria no CP Mideba, pelo menos com 

Chava ao leme, que iria ter hipóteses de me destacar.  

 

 

NOVEMBRO 
 

2 de Novembro de 2013 

 

CAI Zaragoza vs Mideba Extremadura: a estreia a marcar  
 
 A segunda jornada trouxe mais do que o sabor amargo da derrota. Tinha 

o pressentimento de que o treinador apostaria no mesmo quinteto que rendera 

uma vitória cinzenta frente à equipa de Burgos, composta por três jogadores de 

pontuação 4.0 e dois de 1.0. Face ao sucedido, o assomo foi perspicaz e, pela 

primeira vez desde a minha chegada a Badajoz, senti-me prostrado e imbuído 

de um derrotismo latente, pronto a aflorar-se caso o técnico persistisse nas 

mesmas opções. Sempre tive bem presente a convicção de que o percurso até 

arrancar um lugar firme na equipa seria tortuoso e difícil, mas nesta situação 

em particular, previa como lógica a minha entrada direta no cinco inicial, 

juntamente com o Eusebio Fernández, uma vez que um dos jogadores de 1.0 

não dava mostras de ter qualidade técnico-tática ou condição física digna de 

um atleta de elite9. Refira-se também que esta conjugação de três 4.0 e dois 

9 Talvez o facto de atletas como aquele a que me refiro terem espaço no pináculo do desporto 
para pessoas com deficiência justifique, parcialmente, o descrédito a que os atletas com 
deficiência são acometidos pela sociedade civil. Na civilização moderna, impera o culto da 
imagem, ou mais do que isso, um regime totalitário que esconjura todo o cidadão que não 
cumpra com os restritos padrões de beleza que preconiza. Sem perfilhar de tão frívola 
concepção do corpo, no universo desportivo, associado ao treino devem existir cuidados 
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1.0 destitui a equipa de um condutor de jogo, função fora do alcance de um 

jogador 1.0, devido à sua parca mobilidade. A aposta em Paco Romero, um 

jogador débil taticamente, foi a machadada final na minha motivação, não 

estando em causa o valor humano da pessoa. 

Mais uma vez, mantiveram-me “à tona” as palavras ternas do Hugo e do 

Josema, também eles cientes de que a minha ausência do palco das decisões 

era uma injustiça. Mesmo assim, a viagem a Zaragoza saldou-se pela minha 

estreia a marcar, uma tímida “bandeja” (entrada para o cesto) que teve o 

condão de me livrar da ansiedade que me pesava no peito. As memórias deste 

marco pessoal só não se expressam com maior cor, porque do outro lado, o 

iraniano Adel Torfi arrancou uma exibição sublime, anotando vinte e três dos 

setenta e quatro pontos da sua equipa, contra os setenta que somámos.  

 
9 de Novembro de 2013 

 

Bilbao: o primeiro jogo a deixar marcas 
 

Após o embate com Bilbao, contra quem não desfrutei de um único 

minuto para minha deceção e da família que me veio apoiar, fui acarinhado, 

mais do que isso, resgatado, pelo Hugo e pelo Josema. O primeiro dirigiu-se a 

mim, logo depois do final do jogo, no balneário, relembrando-me, assertivo e 

sensato como habitualmente, que a vida de desportista é mesmo assim, de 

extremos. Ora vivenciamos a depressão, ora a euforia, e por isso devemo-nos 

munir de uma enorme resiliência mental e ser pacientes. O sucesso, esse, não 

cede a rogos precipitados, vem naturalmente.  

Alguns dias mais tarde, “coube” ao Josema expressar o seu apoio 

através de uma ilustração peculiar. Disse-me, em resumo, parafraseando um 

treinador com quem se havia cruzado, que no BCR nunca jogam os cinco 

melhores, mas sim os cinco que preenchem os 14,5 pontos. Se o mérito 

imperasse, eu figuraria no quinteto inicial.  

alimentares que proporcionem ao atleta a melhor forma física possível, além de no meu 
entender o desportista deter a responsabilidade de promover uma relação de harmonia e 
respeito pelo seu próprio corpo. 
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Vencemos categoricamente, 67-65, num dia inspirado do Jose Calderon, 

autor de trinta e dois pontos, mas foi difícil sentir a vitória como minha. A 

serenidade das palavras da minha mãe e do meu tio, que lembraram e bem 

que era natural não merecer ainda a confiança do treinador – embora não 

acreditassem muito nisso -, ajudaram a digerir o momento.  

 
        12 de Novembro de 2013 

 

Se eu fosse um 2... 
 

Num desabafo um tanto irrefletido, mas honesto, o treinador Chava 

confidenciou-me que se fosse um (jogador de pontuação) 2.0 – sendo que 

estava em marcha um processo para a minha reclassificação nesse sentido -, 

teria um lugar “assegurado” no cinco inicial. Um cinco composto pelo Hugo 

(4.0), o próprio Chava (4.0), o Calderón (3.5), eu (um hipotético 2.0) e o 

Josema (1.0). Tal revelação despertou-me sentimentos ambivalentes. Por um 

lado, representou um atestado da crença do líder da equipa no valor que tenho, 

reacendendo-se uma esperança trémula em mim, porém, trouxe também, 

velada e misericordiosa, a sentença de que na presente época não seria 

aposta frequente. Algo desapontado, não esbocei reação e afastei-me 

vagarosamente do Chava. Sabia que o mais provável era manter-me como 2.5, 

que tinha valor enquanto tal e como o Hugo frisara o treinador devia preocupar-

se com os jogadores de que dispunha – com as suas classificações atuais – e 

não divagar entre conjeturas remotas.  

 
16 de Novembro de 2013 

 

Getafe: “Eso es Pedro!” 
 

Finalmente! Nem a teimosia em persistir no alinhamento de três 

jogadores 4.0 e dois 1.0 melindrou a minha confiança. Entrei depois do 

intervalo e em menos de vinte minutos, quatro lançamentos concretizados em 

seis tentados, uma assistência, um ressalto e um desempenho quase 
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irrepreensível na defesa, se bem que – há que admiti-lo – escudado pelo Hugo 

Lourenço, um molosso na arte de encolher o campo ao olhar adversário. Pese 

uma certa mágoa, porque todo este esforço não se coroou com uma vitória (73-

65), senti pela primeira vez desde que vim para Espanha que o BCR não foi de 

todo um erro de casting na minha vida. Não deslumbrei, mas para quem 

parecia definitivamente arredado das opções, dei uma demonstração cabal de 

competência, ilustrado pela aclamação global dos meus companheiros no final 

do encontro, do diretor, pai do Borbi, José Borba, do Antonio - marido da 

Merche, da Alexandra - namorada do Calderón, e do próprio Calde.   

Sempre que perscruto no pensamento este dia, há um fotograma que 

sobrevive ao vórtice da mente: os gritos entusiásticos da Merche, aficionada da 

equipa e prima do “Borbi” (Jorge Borba Cintas), jovem treinador adjunto. “Eso 

es Pedro!” 

 
23 de Novembro de 2013 

 

CD Fundosa: os “galáticos” do Basquetebol em cadeira de rodas  
 

Absorto pelas estrelas. Pisar o mesmo palco que Terry Bywater, Petr 

Tucek, os irmãos Zarzuela 10 , entre outros, é um deleite imarcescível das 

minhas memórias enquanto jogador de BCR. A título meramente pessoal, 

10  Terry Bywater é um dos mais brilhantes jogadores ingleses, dono de um lançamento 
prodigioso. Acumula uma medalha de prata em Campeonatos do Mundo, duas de bronze em 
Jogos Paraolímpicos (2004 e 2008) e seis pódios em Campeonatos da Europa (duas vezes 
ouro, duas prata e duas bronze). Ao serviço do CD Fundosa, sagrou-se várias vezes campeão 
espanhol e vice-campeão europeu de clubes na temporada 2013-2014. O “gigante” Petr Tucek 
antes de representar o CD Fundosa vestiu as cores de outros colossos do BCR europeu como 
o Galatasaray, onde venceu a liga turca por cinco ocasiões e a Liga dos Campeões Europeus 
de clubes por três vezes. Antes, pelo RSC Rollis Ziwckau, da Alemanha, ganhou a liga alemã 
em 2002 e “bisou” na segunda prova europeia de clubes mais importante, a Taça Andre 
Vergauwen, em 2004 e 2006. É internacional checo e representou o seu país nas seleções 
jovens de Basquetebol convencional entre 1983 e 1994. Os irmãos Zarzuela - Alejandro e 
Pablo - são conhecidos como os “Gasol” do BCR, numa alusão à dupla de irmãos do 
Basquetebol convencional.  São reconhecidos como uns dos melhores jogadores de pontuação 
3.0 à escala mundial, impressionando pelo físico, capacidade defensiva e vocação para o jogo 
interior, muito graças à elevada estatura. Ostentam no palmarés os únicos títulos obtidos pelas 
seleções jovens do BCR espanhol, nos Campeonatos da Europa de Sub-23 de 2006 e 2008, 
enquanto já na sénior lograram o bronze nos Europeus de 2011 e 2013. Alejandro ganhou sete 
ligas espanholas, as mesmas que o irmão Pablo, sendo que em seis delas alcançaram o êxito 
juntos.  
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convenhamos que tive um desempenho a raiar o catastrófico, mas, 

honestamente, é uma das raras ocasiões em que sou/fui indulgente comigo 

mesmo. Do outro lado, estavam os quartos classificados da Champions Cup da 

temporada passada, - o equivalente à Liga dos Campeões no Futebol -, líderes 

absolutos há vários anos do BCR espanhol, a “nata” da modalidade e que 

estavam habituados a acompanhar de fora das quatro linhas. No caso de 

Bywater, por exemplo, tive o prazer de presenciar a sua deslumbrante exibição, 

no jogo de atribuição da medalha de bronze, nos Jogos Paralímpicos de 

Londres, em 2012, numa North Greenwich Arena repleta e eletrizada pelos 

icónicos “yeeeahhs” do público britânico. Ter o privilégio de jogar contra Terry 

Bywater e companhia foi de mais para alguém tão imberbe, 

“basquetebolisticamente” falando. No final, o placar assinalava a vitória justa 

dos madrilenos por 80-57.  

 

 

SEGUNDA VOLTA – 1ª FASE 
 

30 de Novembro de 2013 

 
Burgos: um dia frio, mas entre amigos  
 

A ida a Burgos representou o nadir motivacional, o momento mais tétrico 

da experiência no CP Mideba Extremadura. Sem imputar qualquer intenção 

maldosa às opções do Chava, certo é que permaneceu obliterado pelo 

descompassado quinteto de três 4.0 e dois 1.0, volteando-se em trocas e 

experimentos táticos infrutíferos, quando a solução passava por tão somente 

jogar comigo. A indisponibilidade do Eusebio Fernández – o outro 2.5 -, por 

doença, para este encontro, concedeu-lhe a aprovação moral para atuar com o 

cinco habitual, amenizando o sentimento de injustiça.  

Joguei os últimos dois minutos do encontro, entrando a “frio” e 

desalentado, o que se refletiu na desconcentração com que abordei uma 

primeira situação de finalização acessível. No final, quase em lágrimas, senti-
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me o “bode expiatório” na justificação exposta pelo treinador para a vitória 

tremida (65-73) diante de um adversário francamente inferior, uma vez que 

enquanto em campo, a vantagem confortável diluiu-se perigosamente.  

Ainda assim, soube bem os breves instantes de confraternização com os 

portugueses Márcio Dias, ex-jogador da APD Braga, e Hélder Silva, luso-

espanhol e internacional pela seleção portuguesa, à saída do recinto. Só o 

cheirinho a Portugal e o ambiente único vivido nas bancadas do Jose Luis 

Talamillo pelos cerca de setecentos espetadores presentes no jogo 

esmaeceram o negrume deste dia gélido em Burgos – a todos os níveis.  

 

DEZEMBRO 
 

10 de Dezembro de 2013 

 
A importância de uma boa cadeira...  
 

A cadeira não faz o jogador, mas o jogador pouco faz sem uma boa 

cadeira. Julgava, ingenuamente, que a minha aquisição de há cinco anos atrás 

era um bólide supersónico, com prazo de validade eterno, ou pelo menos, que 

me acompanharia ao longo de boa parte da carreira. Um engano rotundo! À 

medida que passavam as semanas e a minha condição física e técnica se 

aproximava do nível dos meus companheiros, delineei várias explicações para 

o fosso que continuava a separar-nos até que surgiram os primeiros chistes, 

isentos de maldade, e brincadeiras sobre o peso da cadeira.  

Antes do treino, o Jose Calderon, depois de uma “análise” ocular 

afanosa, pegou na minha cadeira, expressando no rosto, hiperbolicamente, o 

esforço que o gesto lhe causou, e rematando: “Pedro, no sé como puedes 

jugar con esto!”. Podemos Calde, eu e a esmagadora maioria dos jogadores 

portugueses cometemos tamanha façanha. Como diz o Hugo muitas vezes, 

numa frase que expele ironia, os atletas nacionais estão em vantagem, porque 

se atingem tão elevado nível com imponentes tanques de guerra, o que fariam 

se estivessem num patamar de igualdade.  
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                     14 de Dezembro de 2013 

 

Zaragoza: palco de uma dualidade de sentimentos  
 

Antes do embate com Burgos, o Josema segredou-me que o Chava 

planeava, por fim, apostar no quinteto, formado por dois 4.0, um 1.0 e dois 2.5, 

que escusado será dizer me incluiria. O temor de desconchavar a equipa, do 

ponto de vista da altura, parecia ultrapassado, consciente dos ganhos em 

termos de velocidade, agressividade defensiva, capacidade de temporização 

nas manobras ofensivas e rigor tático. Puro engano. A prova dos nove não se 

tirou com Burgos, fruto da já mencionada lesão de última hora do Eusébio 

Fernández, mas à luz do cinzentismo da exibição que valeu não mais do que 

uma vitória estiolada, esperava que continuasse tentado a lançar novas pedras 

em campo, já no próximo compromisso. A visita do CAI Zaragoza, conjunto que 

apadrinhou os meus primeiros dois pontos na Liga, despoletou em mim um 

entusiasmo inebriante e declarado, pois a somar à “fuga de informação” do 

Josema, estava a proximidade do regresso a casa, no dia seguinte ao decisivo 

encontro.  

Mais uma vez, o Chava não primou pela coerência e idoneidade. As 

palavras ao Josema, nas vésperas do jogo com Burgos, não passaram de um 

engodo cruel. E, também mais uma vez, o meu mundo desmoronou-se: não 

suei a camisola um único segundo. Ganhámos a um adversário nitidamente 

inferior por curtos 75-67, deixando a sensação de que tivesse o Chava 

revelado alguma ousadia ao dar-me minutos e o resultado poderia ter sido 

mais desafogado, pois sentia o jogo “à minha medida”.   

Cabisbaixo e letárgico, expressei uma mágoa amordaçada, num olhar 

de soslaio, captado de pronto pelo Hugo. Este, quase embaraçado arriscaria, - 

ainda que sem razão para tal -, como se me tivesse falhado enquanto mentor, 

abanou a cabeça. Depois de um duche rápido, flagelante e reerguido das 

lágrimas, entabulei conversa com a Carla, esposa do Hugo, que 

confraternizava com o meu tio e a minha mãe. O conselho saiu quase em 
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uníssono, dos três: teria que confrontar o Chava quando regressasse da pausa 

festiva de Natal.  

À saída do jogo, o Hugo disse-me, amável e sem conter alguma 

consternação: “Mantém a cabeça em cima do pescoço”.  
 

28 e 29 de Dezembro de 2013 

 

Seleção Nacional: uma injeção de confiança  

 

 A possibilidade de se realizar uma recolha de imagens para um projeto 

de divulgação da seleção nacional motivou a minha convocatória para um 

estágio que estava inicialmente apenas destinado aos jogadores da zona sul, 

realizado a 28 e 29 de Dezembro de 2013. Apesar da indisponibilidade dos 

profissionais de multimédia para me acompanharem, pedi para me juntar, na 

mesma, aos trabalhos da equipa nacional. Em boa hora. Se num primeiro dia 

surgi acabrunhado e receoso, titubeante na hora de atacar o cesto, a ponto de 

receber algumas palavras de alento e conforto do selecionador nacional Jorge 

Almeida, no segundo, o Pedro Bártolo, ferino e destemido, entrou novamente 

em cena, largos meses depois. Ninguém me superou na imensidão de 

exercícios de cadeira, passe e lançamento, e na altura de pôr em prática os 

conhecimentos, na “peladinha”. Modéstia à parte – deslumbrei. Recebi elogios 

do treinador, que apesar do meu desacerto inicial no lançamento notava em 

mim uma grande evolução, e de alguns colegas, que frisaram o progresso 

meteórico da minha condição física. O feedback resume-se em poucas 

palavras, já que estávamos num estágio da zona sul e os jogadores não me 

conheciam tão bem quanto os da região norte, tanto mais que o último 

campeonato fora dividido por esse mesmo parâmetro territorial.  

O culminar desta confiança embriagada teve lugar na finalização de uma 

jogada de contra-ataque, em que, perseguido pelo Hugo, uma autêntica torre, 

simulei o lançamento, encolhi-me elegantemente, e soltei a bola com uma já 

idiossincrática “rosca” de mão direita, no lado oposto da tábua. “Gostei do nó”, 

disse o Hugo. Poderia elencar outros exemplos demonstrativos do quanto este 
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foi “o dia”, mas em prol da objetividade e fluidez narrativa, importa apenas 

mencionar que, sem dar conta, voltei a sorrir.  

 

JANEIRO 
 

7 de Janeiro de 2014 

 

“Dom Pedro!”  
 

Empolado pela passagem de luxo pela seleção nacional e mais sereno, 

à custa do carinho impagável da família e amigos, parti rumo a Badajoz após a 

época natalícia, com o norte bem definido. Bastava de fitar o chão com medo 

do que viria em frente. Por fim, tinha compreendido que o meu valor enquanto 

basquetebolista era indubitável, que todos somos falíveis. Restava-me 

somente jogar com paixão e alegria, outra vez, despreocupando-me de estar 

debaixo dos holofotes. No primeiro treino, com a ausência do Chava a ajudar a 

que me libertasse, joguei num plano assombroso, levando a que de pronto o 

Paco Romero me renomeasse com o sumptuoso e insigne epíteto “Dom 

Pedro”. Senti-me, em consonância com o batismo, um rei.  

 
9 de Janeiro de 2014 

 
A derradeira conversa com Chava  
 

O momento fatídico chegou. Os dias que antecederam o regresso do 

Chava do México constituíram um suplício garrafal, mas não me poderia 

acobardar numa altura tão determinante para as minhas aspirações no CP 

Mideba. Como sempre, almoçámos eu, o Chava e o Josema, e quando este 

último se recolheu no quarto, a janela de oportunidade abriu-se. Entre 

hesitações e um começo balbuciante, abeirei-me e expus tudo o que me 

pairava na mente, retendo-se como mais importante a mensagem clara e 

taxativa de que não compreendia a minha ausência das suas escolhas, em 

detrimento do veterano “histrião” Paco Romero, cuja grandeza humana, reitero, 
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não é questionável. Um tanto perplexo, esboçou um discurso incongruente, 

ainda que honesto, enfatizando a “queda” do Paco para os lançamentos de três 

pontos. Demiti-me de fazer qualquer comentário acerca da explicação, 

tomando de empréstimo uma afirmação corrosiva do Josema: “Nem que o 

Paco marcasse triplos em todas as jogadas que lança, pelo que faz no campo 

(ou não faz), ficaríamos sempre a perder”. Em seguida, salientou que as 

combinações de pontuação proporcionadas pela chegada do novo jogador, o 

argentino Alberto Esteche, 2.0, iriam favorecer-me, garantindo-me minutos. 

Abatido e pouco convencido das palavras que ouvia, afastei-me pensando que 

a referência do Chava à vinda do Alberto Esteche tinha apenas sido um refúgio 

para escapar àquele confronto inesperado.   

 
11 de Janeiro de 2014 

 

Bilbao: “Pedro! Pedro! Pedro!”  
 

A viagem a Bilbao marcou o ingresso da sonante contratação de 

Inverno, que recolhemos a caminho do destino, no aeroporto de Madrid. Na 

minha opinião, os contornos da situação são sintomáticos da falta de 

profissionalismo que tinge o desporto para pessoas com deficiência. Afinal, é 

no mínimo inusitado ir buscar um atleta recém-chegado no decurso da viagem 

para um jogo. A aposta do Chava no novo atleta, Alber Esteche, para o 2º 

período, eclipsando-se a apoquentação, palreada vezes sem conta, de jogar 

com menos um ponto do que os permitidos 14.5, gerou algum mal-estar no 

plantel.  

Pese embora a qualidade do “Alber” não esteja em discussão, 

atestando-a na sua estreia com três lançamentos convertidos em três tentados, 

um dos quais da linha de três pontos, o nervosismo e a falta de sintonia com a 

nova realidade competitiva e a equipa levaram a que cometesse num ápice 

quatro faltas.  

Perante este cenário, entrei para o seu lugar, qual roda sobressalente, 

dotando a equipa de maior estabilidade defensiva, embora tenha acusado a 
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ansiedade de querer vincar a minha presença. Finalizei com sucesso uma 

jogada de contra-ataque, falhei dois lances livres, cumpri defensivamente, 

executei um passe um pouco deficitário, mas bem-sucedido, sem que, antes de 

me ver remetido a suplente de novo, me livrasse de ouvir uma reprimenda do 

Chava por duas ocasiões em que, ironicamente, fora o próprio a errar. No 4º 

período, voltou ao terreno de jogo o cinco inicial, formado pelos três 4.0 e dois 

1.0, escapando-se a vitória no último segundo, precisamente às mãos do 

famigerado e consensual elo mais fraco da equipa, Demetrio Gonzalez. Os 

factos falaram por si.  

À saída do pavilhão, uma “festa” na alma, pois à medida que me 

encaminhava para os balneários ouvi um coro de vozes juvenil que entoava o 

meu nome, na esperança de alguma reciprocidade, por mais ténue que fosse. 

Acenei morosamente para a bancada, estarrecido pelo trágico desenrolar do 

encontro, dando lugar à mais cândida e sentida manifestação de alegria, uma 

mini ovação dos pequenos aficionados bilbaínos, vestidos a preceito com 

camisolas do Athletic que afugentou a névoa que me cercava.   

 

Eu e os outros: a virtude está no meio 
 
 À medida que a época avançava, percebia com cada vez maior clareza 

que era imperioso melhorar a minha gestão emocional dos acontecimentos. 

Não devia cair na presunção de recusar o auxílio dos meus companheiros, 

mais experientes e esclarecidos em termos basquetebolísticos, mas também 

compreendi que adotar uma postura submissa só contribuiria para me afastar 

do progresso. Não temos amigos dentro do campo, por muito que seja 

doloroso admiti-lo. A única forma de sobreviver com a autoestima intacta 

implica imergir num estado de “misantropia comatosa”, em que conselhos, 

reparos e elogios, os três entre aspas, são rechaçados impiedosamente por 

uma redoma emocional protetora, que nos mantém aptos para agir crítica e 

ajuizadamente. Atemoriza-me esta versão despersonalizada, cínica e 

interesseira do desporto, que desprovê o ser humano de bondade e espírito de 

entreajuda, remetendo-o para um títere das suas ambições.  
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             18 de Janeiro de 2014 

 

Getafe: um prémio de “não consolação” 
 
 A razão vociferava-me para conter as expectativas de merecer minutos 

diante de Getafe, mesmo tendo em conta uma prestação mediana, não 

comprometedora, frente a Bilbao. Por isso, foi com um misto de resignação, 

naturalidade e amargura que vi o tempo esfumar-se sem sequer sentir um 

arrulho de esperança. A dois minutos de se esgotar o 4º período, numa atitude 

inflada de condescendência, para meu desagrado, o adjunto “Borbi” tentou 

disfarçadamente e sem sucesso, atrair a atenção do Chava no sentido de me 

conceder o “prémio” de participar no desafio. Mas a minha “raça” não se 

contenta com lenitivos. Entrei a contragosto, limitei-me a tatear a bola numa 

reposição, e entretanto soou a buzina, tantas vezes torcionária, desta vez 

reconfortante e libertadora.  

 
21 de Janeiro de 2014 

 

“A dor é psicológica”  
 

Uma tendinite crónica no ombro esquerdo exige-me cuidados 

redobrados na hora de realizar trabalho de reforço muscular e no aquecimento 

que precede treinos e jogos, além de me “cobrar” a necessidade de colocar 

gelo na área lesada após cada sessão – assim me recomendou um clínico de 

medicina desportiva. Por outro lado, receitas taumatúrgicas é coisa do 

fantástico, e de quando em vez, acabo acometido por dores lancinantes, que 

me obrigam a algumas cautelas. Transmiti ao Chava pouco antes do treino 

começar, num dos momentos de “crise”, que experimentava uma dor 

incómoda, sem que a circunstância paroxísmica da lesão fosse obstar à minha 

participação no treino. A resposta, insidiosa e em tom sarcástico, veio de 

pronto. “El dolor es psicológico Pedro. También tengo una tendinitis hace 

muchos años y no paro de entrenar”. Hirto de cólera, afastei-me, ciente de que 

retrucar apoderado por esse sentimento seria pouco prudente. 
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22 de Janeiro de 2014 

 

Eusébio: “De olhos fechados”  
 

No meio da atmosfera taciturna que passou a pontuar a experiência no 

CP Mideba, depois do jogo com Zaragoza, que antecedeu a pausa natalícia, 

salvam-se alguns instantes de boa disposição e o entusiasmo por projetos 

futuros que me separaram do naufrágio emocional. Uma das raras ocasiões 

que me rasgou uma expressão a raiar a alegria aconteceu na semana antes da 

visita ao líder, rei e senhor da Liga espanhola, CD Fundosa, quando o Eusebio 

Fernández, figura que dança freneticamente entre a letargia antissocial e a 

extroversão histriónica, me espicaçou para lançar de olhos fechados num 

exercício de “bandeja” – lançamento à boca do cesto – que realizávamos aos 

pares. O burlesco da situação prendeu-se com o êxito que obtive em várias das 

investidas, com a mão esquerda (!), acabando por gerar gargalhadas entre os 

dois. 

 
 23 de Janeiro de 2014 

 

Nem tudo são espinhos 
 

Depois de um moroso exercício de introspeção, numa “convulsão” 

motivacional, cada vez mais rara e errática, passei a encarar o treino com 

outros olhos, tentando construir uma confiança blindada que, na pior das 

hipóteses, mantivesse vivo o elã pelo Basquetebol até ao fim da época. A 

fórmula deu frutos, ocasionalmente, relembrando-me de um treino em 

específico, cujo começo pusilânime se desvaneceu à medida que me fui 

libertando, o que culminou na marcação de pontos em catadupa e numa 

defesa impenetrável.  
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25 de Janeiro de 2014 

 

CD Fundosa: take 2  
 
 Expectativas escampadas, coração prevenido. Tinha claro que a ida a 

Madrid para defrontar o CD Fundosa se enquadraria, a nível pessoal, mais 

numa incursão turística que desportiva, dada a degradação progressiva das 

minhas aspirações na equipa. O atrativo vivia na possibilidade de dar uma 

mirada fugidia ao Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, localizado a 

escassos metros ao lado do Colégio San Agustín, “quartel-general” do CD 

Fundosa. O bulício às portas do estádio, as tendas a abarrotarem de cachecóis 

e igual número de aficionados aí postados, prontos a eternizarem por uma 

pechincha aquele dia. Sim, também no Bernabéu era dia de jogo, e ainda bem. 

Aconchegado por essa ambiência esfuziante, de que o nosso Ronaldo é o 

principal “arguido”, - escapando-se-me espontaneamente uma referência, 

inflada de orgulho, ao camisola 7 – olhei o encontro de frente, aflorando-se em 

mim uma confiança inusitada e bastarda. De pouco valeu, pois, qual flash back, 

os meus serviços não foram solicitados. Algo recorrente, mas nem por isso 

menos cortante. Desapontante foi igualmente ver as bancadas da “casa” do 

maior clube de BCR espanhol muito “despidas”, o que indicia o quanto os 

espanhóis estão distantes da adesão vivida nos campeonatos italiano e 

alemão, onde (pelo menos) neste último até se cobra a entrada.  

No final, derrota expectável, frisando-se a dignidade com que caímos, e 

uma meia-surpresa agradável. A poucos instantes do término do encontro, ouvi 

uma voz familiar que gritava o meu nome. Era a minha prima Carmen, que, por 

vias travessas, no tão caraterístico passa-a-palavra, de quem fui o precursor, 

soube que eu iria estar em Madrid. Quis o destino, se é que se envolve nestes 

compadrios, que fosse dar de caras em Espanha com alguém que não via há 

vários anos. Aquilo que se supunha um encontro de circunstância, tornou-se 

numa troca de palavras terna que fez os minutos voarem. Pelo meio, o Hugo 

passava à nossa frente para recolher aos balneários, e disse à Carmen: “Este 
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também é ‘tuga’”. Ficámos à conversa os três sem que o tema tivesse sido o 

mais importante.  

 
29 de Janeiro de 2014 

 

Muda-se o foco: a nova cadeira  
 

Sem querer recorrer sobremaneira a um cliché, que me acossa a 

“costela” jornalística e o gosto pelas palavras, vi nova luz ao fundo do túnel. A 

consciência progressiva do quanto era arcaica e desajustada à minha 

fisionomia a cadeira com que jogo, fez-me tomar a decisão de adquirir um 

exemplar consentâneo com o alto rendimento. A opção recaiu por uma RGK, 

empresa líder no mercado das cadeiras de competição, que equipa os mais 

ilustres atletas da modalidade, desde logo a seleção inglesa. O entrave residia 

na tomada de medidas, etapa nevrálgica para um desfecho satisfatório, e que 

implicava a minha ida à “fonte” – Inglaterra. Assim, planeei uma “operação 

relâmpago”, que envolvia, num único dia, viajar de autocarro entre Lisboa e 

Badajoz, voar de Lisboa para Manchester, onde, no aeroporto, o técnico da 

RGK se encontraria comigo. Depois regressaria a Lisboa, fazendo escala em 

Londres, antes de rumar ao Porto, aproveitando para desfrutar de alguns dias 

em casa antes do estágio da seleção nacional, em Paredes, a 1 e 2 de 

Fevereiro.  

Desafortunadamente, no preciso dia da viagem, dava-se a greve dos 

controladores aéreos, no aeroporto de Lisboa, notícia que me chegou aos 

ouvidos pela minha mãe e deflagrou em mim um irrefreável estado de fúria. 

Mais sereno, ainda que aperreado pela frustração, cumpri parte do percurso 

delineado, trilhando Badajoz-Lisboa. Na capital, aguardei durante duas horas 

frígidas, em plena madrugada, na estação do Oriente, antes de partir para o 

Porto, no primeiro comboio da manhã. A cadeira, essa, teria que ficar suspensa 

mais uma semana.  
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FEVEREIRO 
 

1 e 2 de Fevereiro de 2014 

 
O estágio com a seleção 
 

A 1 e 2 de Fevereiro, à semelhança do estágio realizado no fim de 2013, 

em Lisboa, programou-se nova sessão de treinos da seleção nacional, desta 

feita na zona norte do país, na minha antiga “casa”, Paredes. “Pretexto” 

perfeito para matar saudades de casa, de ex-companheiros de equipa e 

treinador, e, não menos relevante, dar continuidade ao auspicioso trabalho em 

curso da seleção nacional. Também o Hugo Lourenço, apesar de natural de 

Lisboa, se juntou ao estágio com funções auxiliares, situação não só 

inteiramente justificável, como certeira, face ao conhecimento da modalidade e 

espírito agregador que detém enquanto pessoa e jogador. 

E, finalmente, o projeto que germinava há muito nos meus pensamentos 

arrancou, graças à colaboração generosa da Liliana, amiga e colega de curso, 

em Ciências da Comunicação, que se dirigiu a Paredes para realizar filmagens. 

O projeto terá como corolário – assim se espera – a participação da seleção 

nacional no Campeonato da Europa de 2015, divisão C, e assenta em várias 

iniciativas, nomeadamente: a criação de um site e página nas redes sociais 

exclusivamente dedicados à seleção, produção de vídeos promocionais, 

reportagens, fotografias, teasers, entre outros, todos eles sustentáculos de 

uma campanha de angariação de fundos com o objetivo supramencionado.  

No que à parte desportiva diz respeito, convenhamos que é lisonjeador 

fazer um balanço positivo do estágio, perante as carências técnicas, táticas e 

débil condição física da maioria dos jogadores. No entanto, saúda-se – e salva-

se – a prestação de alguns atletas, incluídos na convocatória posterior para o I 

Torneio Internacional ANDDEMOT, que iria opor, em duas partidas, a seleção 

nacional à minha equipa CP Mideba, a 19 de Abril. Naturalmente, quer eu, quer 

o Hugo envergaremos a verde e vermelha, impreterivelmente prioritária. 
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6 de Fevereiro de 2014 

 
Viagem a Manchester: RGK a caminho  
 

Embevecido numa euforia pueril, repeti o trajeto Badajoz-Lisboa, agora 

até à paragem desejada: o aeroporto. Nem a espera excruciante na imensidão 

do terminal, exacerbada por um episódio do surreal, que passarei a descrever 

em seguida, me roubaram uns batimentos descontínuos, indiciadores da 

alegria extática que vivenciava. Vamos ao incidente: algures entre as cinco/seis 

da madrugada, porque a fisiologia verga-nos sempre, dirigi-me à casa de 

banho para pessoas com deficiência, resgatando-me do estado meio 

ensimesmado, fruto da privação de sono, um súbito bater à porta e uma voz 

esganiçada, que dizia: “Saia lá daí! Que esta casa de banho não pode estar 

fechada muito tempo”. Apercebi-me, pelos sussurros do espécime humano do 

lado de lá da porta, que outra pessoa em cadeira de rodas necessitava de 

utilizar a casa de banho. Retorqui que estava ocupado. Palavras gastas em 

vão. As insistências para que abandonasse de pronto o habitáculo rapidamente 

me irromperam em raiva, patente no rosto ruborizado, e precipitaram a minha 

saída. A estupefação da funcionária quando constatou que também a pessoa 

que saíra tinha uma deficiência é algo inenarrável. Em tom autoritário e um 

tanto hostil disse-lhe que antes de incorrer em tamanho disparate devia pensar 

que, dentro da casa de banho, podia estar uma pessoa com deficiência – 

logicamente – e afastei-me de imediato sem consentir hipótese de resposta.  

Refeito da atitude néscia, estava na altura de embarcar para 

Manchester. Antes, tropecei nos 10%. Várias vezes, discorro amarga e 

sardonicamente sobre a conceção que tenho do mundo, dividido entre os que 

valem e os que não valem a pena, entre os que vivem e os que existem, como 

dizia Oscar Wilde. Se antes esbarrei na provável e soberana maioria, passe o 

pleonasmo, poucos minutos depois, fui abençoado com um punhado vítreo de 

vida, luzidio, daqueles que nos purgam de tudo o resto. O sorriso leve e fácil 

era o único trejeito endógeno deste jovem brasileiro, responsável pela 

assistência especial do aeroporto de Lisboa às pessoas com deficiência, que 
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devia meio coração à nacionalidade, ou não fosse ele um canarinho sem 

nenhuma devoção pela bola, ópio dos lusofalantes.  

Indesculpavelmente, não me recordo do seu nome, mas bem cravado na 

minha memória ficará o testemunho, sentido e lúcido, em simultâneo, escudado 

por uma maturidade emocional e consciência política fora do comum, a última 

revelada a canhão quando se demarcou da folia em torno do Campeonato do 

Mundo de Futebol de 2014, a tomar lugar no Brasil, afirmando que existiam 

outros temas mais prementes num país tão fustigado pela pobreza e 

desigualdade, e que o evento iria envergonhar a sua terra natal. O mais 

dolente na “conversa de café” que ali mirrava à medida que se aproximava a 

hora do voo, veio na inconfidência de que vivia há oito anos em Portugal – nem 

sempre na legalidade - e ainda não tivera o ensejo económico de regressar ao 

Brasil para visitar a família. De repente, as saudades que sentia de voltar a 

Portugal, e de que lhe dei conta, esfumaram-se algures entre a vergonha 

alheia e a comoção pungente que me inspirava a situação que enfrentava. 

Despedimo-nos calorosamente, gesto sintomático de uma amizade precoce, 

que nem em mil anos se forjaria com tantos dos bípedes com que me cruzo.  

Próxima paragem: Manchester. Chegado ao aeroporto, avistei de 

imediato Colin Price, técnico da RGK com quem havia trocado impressões via 

correio eletrónico e ex-jogador da seleção britânica, que representou por cinco 

ocasiões em Jogos Paralímpicos. Afável e cortês, rebateu a ideia um tanto 

preconcebida do trato empedernido dos ingleses, mesmo levando em conta o 

objetivo comercial em cima da mesa, que amputa largamente a 

espontaneidade do diálogo.  

Passada a formalidade inicial e uma breve revista pelos atletas ingleses 

que jogavam em Espanha, de mútuo conhecimento por motivos distintos, falou-

se de negócios. A primeira impressão não podia ser melhor. Antes ainda de 

debatermos os detalhes da minha futura aquisição, mostrou-me o documento-

base que regista todas as medidas e caraterísticas personalizadas solicitadas 

pelo atleta. Recuando cinco anos, comparei a tomada de medidas para a 

cadeira com que jogo no presente, notoriamente mais simplista, se quisermos 

eufemizar a adjetivação, dado que se resumiu a quatro ou cinco rabiscos. Aqui, 
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com a RGK, o carimbo de profissionalismo ficou patente na infinidade de 

espaços em branco, no conjunto de cerca de cinco folhas que me foi cedido, 

alguns dos quais relativos a segmentos da cadeira que desconhecia 

suscetíveis de customização. Com olhar de menino, cometi o atrevimento de 

acrescentar um extra desnecessário à minha cadeira de sonho, pagando 

sessenta libras mais pela pintura dos raios repartida pelas três cores da 

bandeira nacional. Uma excentricidade. Resta dizer que para a garantia de um 

resultado mais fidedigno, e prova suplementar da competência da RGK, Colin 

Price convidou-me a experimentar a sua cadeira de jogo, obviamente 

desajustada a mim, mercê dos seus generosos 88 kg, mas, bizarramente, mais 

leve do que a minha, em breve, antiga cadeira. Tudo isto no mesmo sítio, onde, 

segundo ele, tirou medidas ao craque francês Sofyane Mehiaoui, revelação 

que pressenti entre a simpatia e a adulação típica de vendedor.  

No limiar da consciência, a jornada odisseica encaminhava-se para a 

última etapa, o regresso a casa. Sem hipótese de aconchegar o estômago, 

apanhei o voo para Londres, escala obrigatória voltando no próprio dia, onde 

percorri o gigantesco aeroporto com o destino derradeiro em mente, Lisboa. Aí, 

contei, de novo, com o carinho e hospitalidade do Hugo Lourenço e da Carla 

que me recolheu quando o relógio batia nas 22h. Pernoitei em sua casa, local 

que se converte a passos largos, como disse à Carla em jeito de brincadeira, 

numa espécie de retiro para as minhas curas de sono. No dia seguinte, 

esperavam-me mais 230 km até Badajoz, galgados graças à boleia do Hugo, 

cuja companhia nestas travessias cada vez mais amiudadas cimentava a 

nossa jovem amizade.  

A viagem para Badajoz, benzida pela chuva intensa, como é sina do 

Hugo desde sempre, fez-se tranquilamente, abrindo portas a uma conversa 

mais aprofundada do que o habitual. Retenho as palavras de conforto que me 

ofereceu quando desabafava algo abatido o quanto sentia que, 

paradoxalmente, o meu jogo estava a regredir. Disse-me, de pronto, que a 

sensação que referia não passava de uma ilusão, simplesmente transitava de 

uma realidade competitiva na qual era o melhor para outra em que apenas sou 

mais um, juntando-se a isso uma autoestima retalhada pelas circunstâncias 
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narradas previamente. Com o futuro do nosso desporto para pessoas com 

deficiência no pensamento, debatemos hipotéticas soluções, que, uma vez 

partilhadas, só vieram corroborar a cumplicidade que nos une. Tal como tantas 

vezes me assaltou, nas alturas em que o onírico comanda, o Hugo compartilha 

a opinião de que as “APD’s deviam ser equipas b’s”, assente que está a 

incapacidade dos seus corpos de dirigentes infletirem, ou ampliarem, o pendor 

das atividades desportivas que proporcionam para a alta-competição. 

Salvaguardava-se assim o desporto recreativo e terapêutico para as 

associações e a alta competição para os clubes “convencionais” ou novas 

instituições que surjam.  

 No meio de tanta conversa de graúdos, tempo para uma gargalhada 

estridente, provocada pela minha promessa de que, a confirmar-se a remota 

possibilidade de ser reclassificado como 2.0, sairia à rua nu.  

 

 

FASE DO TÍTULO11 
8 de Fevereiro de 2014 

 

Albacete: a desilusão atenuada pelos amigos e família  
 

A viagem a Manchester trouxe mais uma chispa de confiança, que 

esperava, ainda que sem grande fulgor devido às experiências passadas, ver 

capitalizada na participação no jogo contra Albacete, o primeiro da fase do 

título. Nem com a vantagem dilatada, a rondar os vinte pontos, mereci a 

chamada do treinador Chava Zavala, circunstância que não deixou de gerar 

burburinho na bancada; também o público queria ver em ação os elementos 

menos utilizados com o jogo já sentenciado. Maki Garcia e Roberto Mena, os 

dois virtuosos internacionais espanhóis que brilhavam nos adversários foram 

insuficientes para travar um dos jogos mais equilibrados e seguros que 

11 Na temporada 2013/2014, a liga espanhola estruturou-se em dois grupos, compostos por 
seis equipas. Os quatro primeiros classificados de cada grupo disputam entre si o título de 
campeão, contabilizando-se os pontos obtidos nos confrontos das equipas classificadas, na 1ª 
fase; o mesmo se aplica aos dois últimos de cada grupo que, desta feita, lutam para assegurar 
a manutenção. Mideba obteve o 4º e último posto de acesso à fase da luta pelo título. 
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conseguimos. Embora saiba que o motivo da sua visita não fosse esse – 

felizmente tenho bons amigos e uma família incansável no apoio que me presta 

-, sei que a minha ausência do espetáculo causou deceção e, em simultâneo, 

alguma compaixão que tentaram, nobremente, ocultar-me a todo o custo.  

Aliás, pressenti um desconforto na Ana Luísa e na Marta, amigas de 

longa data, incomum em ambas, que, por norma, primam pela descontração e 

gracejo fácil. O João, aquele que me é mais próximo e conheço desde os 8 

anos, conseguiu manter-se fiel a si próprio, talvez também, é justo dizê-lo, 

porque estava a par do desapontamento e prostração que me acudiam nestes 

últimos tempos perante o cenário mais e mais desanimador. Em suma, um fim 

de semana triste, duplamente arruinado, pois ao defraudar de expectativas na 

esfera desportiva, juntou-se a contrição amargante de não poder desfrutar da 

presença de quem tinha vindo de tão longe para estar comigo. A amálgama de 

negatividade tornou-se incomportável de digerir ou racionalizar nesta fase da 

época.  

 
9 a 13 de Fevereiro de 2014 

 

Albacete: esvaiu-se a esperança 
 

Albacete foi o rombo derradeiro na esperança inconsciente que 

mantinha em afirmar-me no CP Mideba. A introspeção, via inelutável para a 

busca de respostas no nosso interior, de que me orgulho não escapar, 

ofereceu-me, não só a resolução drástica da mudança de equipa, como deixou 

a descoberto um sentimento estreante e pungente: a impotência de me 

reerguer perante a adversidade. A inquietude que me granjeou significou um 

abrir de comportas para um afluxo torrencial de pensamentos, um borbulhar 

incontrolável de dúvida – “Será que algum dia serei um grande jogador?” – e a 

conjetura de cenários predominantemente negativos.  

Consegui, num laivo de discernimento, libertar-me deste composto de 

desespero e inércia, percebendo que agir teria de prevalecer sobre pensar. 

Seria inócuo prever o futuro envolto em tanta tristeza, restava-me planear a 
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nova época e a crença, apenas isso, de que dias melhores viriam. Entretanto, a 

espera até ao final da época ia ser longa – sensivelmente dois meses -, e não 

podia deixar de imaginar, munido pela raiva, a ironia de poder ser eu a marcar 

o cesto decisivo, na final da Challenge Cup, competição europeia de que 

seríamos anfitriões a 25, 26 e 27 de Abril. Como se de um ajuste de contas 

divino se tratasse, estando convicto da camaradagem dos deuses na hora de 

se envolverem na minha pequena “vingança”, terrena, e bem mundana.  

 
9 de Fevereiro de 2014 

 

Um passo atrás, dois à frente: olhos postos (já) na nova época 
 

Encurralado pela sensação, agora certeza, de que o CP Mideba não 

seria o clube onde me afirmaria como jogador, tomei a decisão de procurar 

novo desafio para a temporada seguinte. Antes, com o discernimento algo 

turvo, combalido pelo golpe no ego do fim de semana – mais um -, tentei 

encontrar uma solução que me permitisse abandonar de imediato a equipa. 

Porém, após leitura dos regulamentos, constatei que a possibilidade me estava 

vedada, pelo menos na 1ª divisão, com o período de transferências já 

encerrado. Decidi então recorrer a um velho conhecido, Oscar Trigo, 

selecionador nacional de Espanha e treinador do CE Sant Nicolau, clube recém 

constituído pelo próprio, em Sabadell, Barcelona, e que se estreou na presente 

temporada a competir na 2ª divisão espanhola.  

O projeto, aliciante, pois assenta numa filosofia de aposta em jovens 

jogadores, predominantemente da Catalunha, não era novidade para mim, pois 

na temporada transata o Oscar tinha-me abordado no sentido de vir a integrar 

a sua equipa. Devido à falta de argumentos financeiros do jovem conjunto, cuja 

proposta me obrigaria a conciliar um emprego com treinos diários e tese de 

mestrado, optei por esperar outro convite, surgindo a hipótese de Mideba; até 

porque é minha intenção dedicar-me ao desporto a tempo inteiro. Adiou-se o 

reencontro com um dos melhores treinadores do mundo da modalidade, com 

quem tive o privilégio de trabalhar no Verão de 2011, num Summer Camp 

organizado pela Federação Catalã de Desporto para Pessoas com deficiência 
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motora. Tão somente isso. O desejo de vir a trabalhar com Oscar Trigo 

manteve-se vivo e, agora, parece caminhar para uma realidade. A verdade é 

que, apesar de constituir um passo atrás, do ponto de vista competitivo, 

transitando de uma das melhores equipas da 1ª divisão espanhola para uma 

outra em estado embrionário, do 2º escalão, sinto que é a decisão certa, na 

medida em que aí poderei mostrar todo o meu potencial, crescer como jogador, 

ter minutos de jogo, e, acima de tudo, recuperar o gosto pelo BCR que se foi 

desvanecendo ao longo desta época. 

Além disso, a possibilidade de fazer parte da história de um novo clube, 

que assume, nas palavras do Oscar, a meta de subir à División de Honor num 

prazo de três anos, é uma jornada muito apetecível. Como frisou o Hugo, não 

significa isto que não tenha qualidade para militar entre os melhores, na 1ª 

divisão, mas a necessidade de apreender alguns conceitos básicos e adquirir 

experiência competitiva dificilmente será suprida no CP Mideba, clube que não 

dispõe de um treinador com predisposição para ensinar jogadores provenientes 

de um contexto claramente carenciado em matéria de desporto para pessoas 

com deficiência, no geral, e de Basquetebol, em particular. Recuperando a 

frase de Francis Scott Fitzgerald, sabiamente recrutada por um dos alunos da 

Licenciatura em Ciências do Desporto, com quem me cruzei na APD Porto, 

para descrever a sua experiência, na unidade curricular de Desporto e 

Populações Especiais: “A vitalidade revela-se não somente na capacidade de 

persistir, mas também na de voltar a começar”.  

 

Chava: a antítese de José Mourinho  
 

Desportista nato, sempre fui apreciador de uma grande variedade de 

desportos, sendo já mais ou menos famigerada a minha apropriação do 

televisor, em altura de Jogos Olímpicos/Paralímpicos, ou grandes competições 

internacionais de qualquer modalidade. Mesmo em desportos de uma 

especificidade técnica imperscrutável ao comum dos mortais, tento deslindar 

estratégias, abordagens técnicas particulares, além de me fascinar analisar o 

atleticismo dos atletas, a relação entre fisionomia e capacidade muscular com o 
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rendimento obtido, e a vontade ferina de ganhar expressa no olhar dos mais 

audazes. Interessa-me igualmente o lado menos exposto à ribalta – embora 

cada vez mais o seja – dos treinadores, mais do que artífices da tática, 

verdadeiros gestores de emoções, conceção recente e em busca da sua 

maturação no mundo da alta competição. Talvez um dos seus, não 

precursores, diria antes emancipadores, seja José Mourinho. Credita-se a ele 

muito do “boom” da psicologia desportiva e a erupção desenfreada dos cursos, 

formações e workshops sobre capacidade de liderança ou o tão afamado, e 

pantanoso na teoria, coaching. Certo é que a filosofia Mourinho conseguiu, 

como nunca, a tão almejada motivação coletiva, o fomento exponencial do 

sentimento de pertença de cada um dos jogadores que compõem o plantel.  

Chava corporiza o oposto. Impõe-se pela força e revela uma 

incapacidade penosa para harmonizar as expectativas de todos e potenciar as 

suas qualidades, gizando estratégias que vivem à luz do medo e das pressões 

externas. Explicitando, fez vista grossa à falta de dedicação de alguns 

elementos, notória nas “gazetas” ao ginásio, nos atrasos ao treino e no 

comprometimento de serviços mínimos na entrega em cada exercício. Mais do 

que qualquer frustração pessoal, a aposta em jogadores com um 

comportamento tão madraço esbulhou-me, gradual e aflitivamente, a confiança 

e, acima de tudo, o prazer de jogar. Mas como salientou o Hugo, com 

pertinência, devo acreditar no meu trabalho, independentemente da ausência 

de reconhecimento, e estar de consciência tranquila, porque deixo a “pele em 

campo”.  

 
11 de Fevereiro de 2014 

 

Associação Pedro Bártolo: um balão de oxigénio 
 
 A idealização de novos projetos sempre representou para mim a única 

escapatória de problemas irresolúveis, pelo menos quando estes o são no 

imediato. Abstrair-me do meu próprio pensamento é uma receita de difícil 

aplicação, mas de reconhecida eficácia. Desde há algum tempo, especulava 

em segredo, sobre a eventual criação de uma associação de apoio ao desporto 
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para pessoas com deficiência e à reabilitação, na qual se privilegiaria a 

população jovem. Precisamente porque não descortino uma associação ou 

federação do desporto para pessoas com deficiência em Portugal, cuja ação 

seja suficientemente comprometida com a captação de jovens atletas, a 

promoção do alto rendimento e a reabilitação da pessoa, processo basal para a 

incursão no desporto e fora dele.  

Nestes três pilares assenta a minha (depois nossa) futura associação 

que, como qualquer obra de tamanha envergadura, necessita de 

patrocinadores e mecenas que assegurem o capital de arranque. Assim, iniciei 

contactos com algumas empresas, e comecei a sondar pessoas ligadas ao 

desporto para pessoas com deficiência e à deficiência, desde colegas de 

curso, outros atletas com deficiência, fisioterapeutas, treinadores, que possam 

vir a constituir o grupo de trabalho da associação, em regime voluntário e não 

remunerado por agora. Senti como dever igualmente dinamizar não só o BCR, 

mas outras modalidades, como o Boccia ou o Goalball, com a finalidade de 

abranger um número verosímil de tipos de deficiência. Apesar de uma certa 

“bruma” me ter impedido à data de definir metas claras para alavancar a 

associação, o primeiro passo estava dado e recusava-me a voltar atrás, 

independentemente deste empreendimento poder obrigar a um reajuste na 

minha carreira de jogador.  

Pressentia que se podia fazer história e mudar a vida de muitas pessoas 

com deficiência. Não há ideia neste mundo que me faça sentir tão vivo.   

 
12 de Fevereiro de 2014 

Eusebio: “canoa e patinetes”  
 

O carismático e controverso Eusebio não deixou de dar a sua “bicada”, 

desta feita inteiramente fundada, quando nos deparamos com um pavilhão 

mais vocacionado para desportos náuticos do que para a prática do 

Basquetebol a meros dois dias do encontro frente a Valladolid. A situação, 

recorrente, já havia sido várias vezes comunicada à direção do CP Mideba que, 

com demasiada frequência, confia mais na benevolência do destino do que no 
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planeamento organizado das suas atividades. Menos mal que o encontro era 

no reduto dos vallisoletanos e o desfalque foi “apenas” de um treino.  

Comentei com o meu ex-colega de equipa, na APD Paredes, Rui 

França, numa das vindas de passagem a Portugal, que Mideba era uma “APD 

Paredes a uma escala maximizada”, aludindo ao laxismo que mancha a 

estrutura do desporto para pessoas com deficiência em Portugal. Voltando ao 

Eusebio, o jogador estremenho desferiu sardonicamente “Como vamos a 

entrenar? Con canoa y patinetes?”. 

 
16 de Fevereiro de 2014 

 

Valladolid: salvou-se a simpatia de Dan Highcock  
 

Com a ambição de jogar definitivamente ceifada, era difícil entrever um 

átomo de motivação à entrada para este exigente compromisso diante de 

Valladolid, conjunto povoado de grandes jogadores como o mexicano Lalo 

Prieto, a internacional espanhola Sonia Ruiz ou o astro paralímpico britânico 

Dan Highcock.  

À semelhança do que decorreu ao longo de toda a temporada, a 

abordagem ao encontro foi tisnada pela desunião entre os jogadores e por 

interstícios de bom Basquetebol rapidamente extintos de um modo periclitante. 

Neste emotivo Valladolid-Mideba, não fora a exibição empírea do meu 

companheiro de casa e amigo Alber Esteche e regressaríamos à capital da 

Estremadura com o ânimo ferido.  

No que toca à minha participação, o Chava viu-se “obrigado” a lançar-

me no desafio a cinco minutos do final, em virtude da acumulação de faltas dos 

jogadores com pontuação similar (e à ausência do Paco Romero, que 

“boicotou” a semana de treinos devido à insatisfação de não jogar) e quando a 

distância pontual ainda andava na casa das unidades. Apesar da entrada a frio 

e do pulso bambo na hora de ir ao lance livre, concretizando uma de duas 

tentativas, estive irrepreensível em matéria defensiva e mereci alguns elogios 

vindos do banco.  
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Mais tarde, terminadas as hostilidades, aproximei-me algo acanhado de 

Dan Highcock, jogador com uma classificação funcional 4.5, que disputou os 

Jogos Paralímpicos de Londres, e se assume como uma das estrelas da Liga 

Espanhola, notabilizando-se pelo controlo de cadeira magistral, físico 

portentoso e lançamento letal. Pedi-lhe, à semelhança do que fiz com outros 

jogadores, para me autografar o livro “Wheelchairs Can Jump!”, que se debruça 

sobre a história do BCR, ao que me respondeu amavelmente “Of course 

mate!”. E ali se imortaliza a presença do Dan Highcock na minha carreira 

desportiva: “All the best, Dan Highcock, GB & BSR Valladolid, #5 ”.  

 

A contar os dias... 
 

A bem da manutenção da minha sanidade mental, era recomendável 

encontrar outros focos motivacionais para a restante “estadia” em Badajoz. A 

tarefa não se avizinhou fácil e dei por mim a começar a contar os dias até ao 

tão ansiado regresso a Portugal. Com a finalidade de amenizar o sentimento 

de tortura, que desaguaria mais tarde ou mais cedo em atirar a toalha ao chão, 

centrei esforços no projeto “Seleção Nacional: Rumo ao EURO 2015”, do qual 

sou mentor, na qualidade de Coordenador de Imagem, Marketing e 

Comunicação da ANDDEMOT.  

Além da pele de empreendedor e dinamizador da campanha, o 

agendamento do I Torneio Internacional ANDDEMOT, a 19 de Abril, e que 

oporia o CP Mideba à Seleção Nacional, surgiu como um colete salva-vidas 

para mim enquanto jogador. Não nego que depositei esperanças desbragadas 

nesse despique, como tábua de salvação de uma época desapontante, tanto 

mais com a camisola das quinas, já que se acordou, em prol da 

competitividade, que eu e o Hugo Lourenço representaríamos Portugal e não o 

CP Mideba. Sem querer patinar na Psicologia, confesso que mostrar o meu 

valor raivosamente eram imagens mentais persistentes, afigurando-se uma 

escapatória emocional indispensável.  
21 de Fevereiro de 2014 
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Implosão e explosão  
 

O dia mais triste na longa - figurativa e literal – estadia em Badajoz. Um 

treino desinspirado e frouxo, prova de que todos somos falíveis, materializado 

num conjunto de decisões infelizes na “pachanga”, a “peladinha” dos 

espanhóis, suscitou uma reação descabida do Chava. Ao invés de me dirigir 

palavras de apoio e conforto, como se exige a um treinador e, sobretudo, a um 

ser humano, a cada erro cometido repreendia-me acintosamente e olhava-me 

de modo reprovador. O mau caráter que se lhe reconhece e a intolerância para 

com o insucesso levaram a uma situação de quase enxovalho, sem que da 

minha parte houvesse uma resposta à altura ou uma manifestação externa de 

desagrado. No final, a angústia e o desânimo subjugaram-me e as lágrimas 

correram sem aviso. Aquele olhar luminoso que me sustinha no começo desta 

aventura deu lugar a algo que nunca – nunca - tinha vivido na primeira pessoa: 

a resignação lutuosa de mim mesmo, acompanhada pela aflição de não 

vislumbrar esperança em voltar a viver o Basquetebol com paixão.  

 
22 de Fevereiro de 2014 

 

Receção a Vigo: o pior jogo da época  
 

A 22 de Fevereiro, a equipa de Vigo deslocou-se ao nosso reduto 

desfalcada, em definitivo, de um dos seus jogadores-chave, o internacional 

espanhol Agustín Alejos, que regressou ao campeonato australiano, depois de 

representar discretamente o clube galego nos primeiros seis meses da época. 

Mas, como se apregoa no vernáculo popular, AMFIV Vigo soube melhor do que 

ninguém fazer das tripas coração e ressuscitou para uma ponta final 

esplêndida, inaugurada precisamente neste encontro.  

Pondo em prática o melhor Basquetebol coletivo que vi ao longo da 

temporada, superando inclusive os extraterrestres de CD Fundosa, Vigo 

delapidou a dúctil organização de Mideba, demasiado preocupada, a pedido 

expresso do nosso treinador Chava, com o atirador Lorenzo Envo, o que 
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libertava os outros jogadores de elevada competência técnica, como o base 

Bernabé Costas ou o escorreito poste Txema Avendaño.  

A exibição dos visitantes deixou-nos siderados, embora deva ressalvar 

que o Josema temia o que se constatou, tendo-me alertado, assim como ao 

Alber. Com o desenrolar dos acontecimentos irreversivelmente favorável aos 

galegos, o desespero apoderou-se do Chava que demonstrou, tornando-se já 

redundante, a inaptidão para o cargo de treinador e, pela primeira vez à 

escâncara, a sua faceta irascível e condenatória perante a equipa. Perdemos o 

jogo por 67-70, mas perdeu-se, acima de tudo, a crença na capacidade do líder 

para nos orientar rumo ao êxito, em particular, à vitória na Challenge Cup, em 

Abril. É quase escusado referir que não gozei de um único segundo.  

 

O cinco de Mideba sem jogador “1” 
 
 Nunca constituiria uma opção holística, vocacionada para todo o tipo de 

adversário, aliás nenhum quinteto pode ser, mas em determinados contextos 

jogar sem um “1” podia ter servido os intentos da equipa, como tantas vezes 

sugeriu o Hugo. A vinda do Alber proporcionava essa combinação, faltou a 

audácia em concretizá-la. Nesta equação, alinhariam o Calderón (3.5), o 

Eusebio (2.5), eu (2.5), o Alber (2.0) e um “4.0”, preferencialmente o Chava 

dado o poder de fogo que acrescenta, mas com o Hugo em pista também não 

ficaríamos mal servidos, aumentando a agressividade defensiva e a disciplina 

tática, enquanto a missão do lançamento exterior se repartiria entre mim, o 

Alber e o Eusebio. O Cano seria dos três jogadores “4.0” aquele com menos 

possibilidades, atendendo às limitações defensivas e de mobilidade. Este 

cenário assentaria que nem uma luva em jogos contra adversários 

pressionantes e velozes, pois também nós reuniríamos o potencial de 

contrapor com velocidade, capacidade de explosão e combatividade. Por 

teimosia ou receio de perder altura, certo é que o Chava nunca apostou nesta 

prometedora possibilidade.  

 
          19 de Fevereiro de 2014 
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O lançamento: um pormenor técnico  
 
 Pouco tempo havia passado desde a chegada do Alber a Espanha, mas 

era irrefutável a influência que detinha sobre os companheiros, gerando uma 

admiração unânime. No meu caso, entre os vários ensinamentos, diretos e 

indiretos que me providenciou, o seu lançamento imaculado surge na linha da 

frente.  

Sempre fui um perfeccionista no capítulo da técnica de lançamento. 

Gabo-me, aqui e ali, de, logo atrás do Pedro Gonçalves, ser o jogador 

português com a técnica mais correta e elegante. É justa a menção ao meu ex-

treinador Domingos Marinho, também ele um prodígio na hora de visar o cesto, 

que me relembrava vezes sem conta: “Lança de pulso! Lança de pulso!”. Isto é, 

zelava para que, à semelhança da maioria dos atletas paraplégicos a atuar em 

Portugal, não caísse no facilitismo de lançar a duas mãos, técnica largamente 

mais ineficaz. Aos conselhos do mister Marinho, ou Mourinho como o tratava 

jocosamente em privado dada a semelhança dos apelidos, juntou-se a minha 

teimosia inquebrável, espelhada nas horas e horas de treino individual, que me 

converteram num atleta eclético neste domínio, capaz de finalizar, em 

situações de bandeja, tanto com a mão direita, como com a esquerda (embora 

mais débil), de “rosca” frontal e invertida. 

A vinda para Espanha consubstanciou um choque já esperado, 

encontrando no CP Mideba lançadores exímios, de entre os quais se destaca o 

histórico Salvador Zavala. Treinador-jogador do CP Mideba, o mexicano é 

dotado de um gesto indefetível, fluído e que esbanja classe, não sendo um 

acaso o título de melhor marcador da Liga Espanhola em múltiplas edições. Ele 

próprio me ajudou a melhorar o meu “tiro”, ao sublinhar a necessidade de 

aperfeiçoar a parábola, já que o momento de soltar a bola através da flexão do 

pulso não gerou qualquer correção.  

No entanto, foi na observação descontraída do aquecimento do meu 

companheiro, de equipa e de casa, Alberto Esteche, que vislumbrei o erro que, 

para meu desgosto, me continuava a prejudicar o lançamento, aparentemente 
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imaculado, uma vez aplicado o conselho do Chava. O Alber, jogador promissor 

e atirador letal, detém um lançamento menos vistoso, um tanto mecânico, mas 

vencia(e)-me num detalhe: a colocação da mão esquerda. Sabia que, na mão 

lançadora, apenas os dedos deveriam entrar em contacto com a bola, e nunca 

a palma, responsável por enviesar a trajetória. O que, inexplicavelmente, não 

me tinha ocorrido durante seis anos de prática – tão maquinal era o movimento 

- é que a mesma regra devia ser aplicada à mão esquerda, cuja missão 

comporta apoiar e orientar o esférico.   

Sobre o tema, é pertinente salientar que consoante a gravidade da lesão 

os jogadores de pontuação baixa tendem a utilizar técnicas de lançamento que 

diferem do convencionado como ideal. Perante isso, seria indicado os clubes 

munirem-se da informação das investigações académicas na área com o intuito 

de exponenciar o rendimento dos seus jogadores, algo que nunca constatei no 

CP Mideba, ou até a IWBF providenciar orientação nesse sentido.  

 

MARÇO 
 

1 de Março de 2014 

 
Ace Gran Canarias: uma viagem agridoce  
 

Precedido de uma jornada atribulada, que implicou num só dia ir de 

Badajoz até ao aeroporto de Sevilha de autocarro e, a partir daí, voar até às 

Ilhas Canárias, o encontro frente ao conjunto insular produziu a espaços uma 

sensação vívida de déjà vu do jogo contra Vigo, na semana antes. Em abono 

da verdade, a sensação não passou a realidade graças, mais uma vez, ao 

génio do Alber Esteche e às limitações do plantel canário, onde destoam 

claramente os nomes do conterrâneo e amigo do Alber, Cristian Matias Gomez, 

figura encantadora e “númen” do BCR, e de Juanjo Alonso.  

A índole anárquica do nosso jogo estava lá, mas o talento do Alber 

também, daí que o marcador se tenha dilatado para uma vantagem tranquila 

no último quarto, altura em que, com tudo decidido, desfrutei de três minutos, 
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rentabilizados com três pontos, um lance livre e uma entrada oportuna para o 

cesto. Como ponto negativo, um passe dado ao adversário, numa ocasião em 

que se tivesse sido fiel ao meu discernimento em vez de escutar a gritaria de 

conselhos vindos do banco, provavelmente a jogada terminaria com êxito. 

Moral da história: tenho que confiar mais em mim.  

No final, a apreciação vã de sempre do Chava, dizendo-me que tinha 

que ser mais intenso e aproveitar as oportunidades ou, ouso corrigir, 

“oportunidades”, visto que, enquanto atleta, não concebo como ambiente ideal 

de crescimento jogar sistematicamente os minutos derradeiros, quando o curso 

do encontro já está traçado e, por isso, o estímulo competitivo é postiço.   

     
3 a 9 de Março de 2014 

 
Semana em Portugal: incapaz de desfrutar  
 

Lar doce lar? Nem sempre. A viagem extenuante entre Canárias-

Sevilha-Badajoz-Lisboa, tendo pernoitado em casa do Hugo, só exponenciou a 

vontade de regressar a casa, mesmo que apenas por uma semana, algo 

consentido pelo Chava em virtude de se celebrar o Carnaval e a 

disponibilidade do pavilhão ia ser diminuta. No entanto, precisamente esse 

fator, saber que a estadia era curta, traiu-me no inconsciente, pois a noção do 

seu caráter passageiro estorvou a qualquer desejo de desfrutar dos requintes 

caseiros.  

Um mês e três semanas distavam do final do “sacrilégio” e o 

pensamento de suportar as saudades da família, mas sobretudo o cara a cara 

diário com Chava, cuja atitude para comigo degenerava dia após dia da 

pedagogia à crítica gratuita, esfacelava todo o ímpeto de vivacidade que ainda 

me acudia. Como se não bastasse, convicto de que o tempo não ia abundar, 

não trouxe a cadeira de competição, uma cisão com a rotina nada 

aconselhável que me fez ansiar, estranhamente, pelo retorno a Badajoz. O 

destino não era de todo apetecível, mas o gosto pela modalidade e o quanto 

esta me define enquanto pessoa pareciam ser soberanos.  

 

95 

Formatada: Direita

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial, 10 pt

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial

Formatada: Posição: Horizontal: Centrar,
Relativamente a: Margem, Vertical:  -0,83 cm,
Relativamente a: Parágrafo

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial



Narrativa da Experiência Vivida na Alta Competição 

 
12 de Março de 2014 

Canal Extremadura: estrela por um dia  
 

A gerente do clube, a carismática Soledad Fernández, endereçou-me via 

telefone o convite para ser entrevistado pelo Canal Extremadura, que exibe 

semanalmente o programa “Escúchame”, rubrica que versa a temática da 

deficiência, nos mais variados quadrantes. A escolha incidiu em mim, de 

acordo com a responsável do clube, devido à minha vida “preenchida”, dividida 

entre prática desportiva, estudo, um blogue sobre desporto para pessoas com 

deficiência, entre outros. Acedi ao convite hesitantemente, consciente do meu 

estatuto de novato na equipa e correspondente escasso protagonismo.  

O contacto “oficial” chegou-me por uma jornalista do canal, que me 

explicou o âmbito do programa, sendo que a peça que iria incidir em mim 

consistiria em acompanhar todo o meu dia, desde as idas à piscina e ao 

ginásio, passando pelo trabalho no blogue – aqui um bocado encenado 

atendendo a que publiquei no blogue pouco amiúde -, culminando no treino de 

equipa. Não é novidade a timidez, mais ainda à frente das câmaras, certo é 

que consegui dirimir habilmente a dificuldade, e quase sem esforço consciente. 

Também, é justo dizê-lo, o grau de expertise na matéria era máximo, ou não se 

tratasse da minha própria vida. O Alber e o Josema foram solicitados para 

darem os respetivos “pareceres” sobre a convivência diária comigo, que foram 

nada menos do que palavras de puro carinho, à margem dos chavões habituais 

neste tipo de circunstância.  

Durante as gravações, à medida que me encaminhava com o 

cameraman para uma coffee shop, situada a meros cinquenta metros de casa, 

um grupo de miúdos fitava curiosamente o visor da câmara até que um ganhou 

coragem para perguntar qual a finalidade do trabalho. Percebi a deixa e 

antecipei-me na resposta, dizendo que era jogador de Basquetebol no CP 

Mideba. O troco veio sem demora: “Andas muito rápido, vi logo”.  

Noelia e Jose Angel: integração quanto baste  
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 Nos últimos dois meses em Mideba, tivemos um “reforço” na equipa 

muito especial, a Noelia Marquez Torres, uma jovem de um “pueblo” – aldeia – 

a vinte quilómetros de Badajoz, que padece de uma doença degenerativa, à 

semelhança da irmã, cuja condição ainda não está tão avançada. Isolada na 

povoação em que reside, exibia sinais de depressão, mais do que 

compreensíveis perante destino tão desditoso, tendo sido convidada por 

alguém ligado à equipa – não posso precisar quem – para experimentar o 

BCR. Não se augurava uma carreira de alta competição ou uma posterior 

incorporação nos quadros da equipa, mas não se vê nenhuma extrapolação na 

afirmação de que o BCR “salvou”, ou melhor, devolveu a vida às irmãs, Noelia 

e Laura. O Josema “adotou” a nobre tarefa de orientar o treino de ambas, a 

cada segunda-feira, função que lhe dava visivelmente muito gosto. Ele já tinha 

desempenhado o cargo de treinador da equipa jovem de Burgos, onde atuou 

antes.  

 A oficialização de laços entre Mideba e a Noelia, claramente a mais 

fustigada pela doença, ocorreu antes de um encontro da Liga, momento no 

qual o Hugo, em nome de toda a equipa, ofereceu uma camisola, que deixou a 

recém convertida jogadora sem palavras e com um brilho nos olhos, a que a 

narração ficará sempre em dívida, selando uma das relações mais cândidas e 

bonitas a que assisti.  

 Porém, e não há bela sem senão, a integração de Noelia na equipa, 

mesmo atendendo ao caráter recreativo e terapêutico da atividade, perpassou-

se de algum desmazelo, apesar do esforço incansável do Josema em 

proporcionar exercícios estimulantes, que lhe “injetassem” o espírito 

competitivo. O parco acompanhamento da direção face a Noelia e a 

despreocupação da equipa técnica indiciaram que ser um clube de Divisón de 

Honor, da alta competição portanto, não é sinónimo de uma estrutura 

qualificada e capaz de atender às necessidades e ambições de todos, quer os 

que sonham com a via competitiva, quer os que veem no desporto uma 

alavanca da autoestima e um “fármaco” doce para a melhoria ou manutenção 

das competências físicas essenciais à vida diária.   
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 Além disso, eu que reconheço estar talhado por natureza para a 

competição, o que por vezes me pode levar a desprestigiar ou negligenciar as 

outras vertentes da atividade desportiva, sofri um abalo de consciência, 

concluindo desta breve epifania que Mideba personificava o paradigma oposto 

de Portugal que eu tanto criticava, onde o alto rendimento é menosprezado e 

até desencorajado. Ainda que, devo referir, não tenho dúvidas que a 

competição é a força motriz de qualquer atividade desportiva, seja qual for a 

finalidade, sendo “prova” disso os benefícios colhidos pelas irmãs à segunda-

feira. Nesse dia, em que treinavam num campo anexo ao principal, estávamos 

nós, os jogadores profissionais, exemplos que nelas cultivavam a superação e 

a tentativa de imitar, à escala das suas possibilidades, as técnicas que 

visualizavam.  

 Se no caso da Noelia, conseguia “perdoar” alguma da negligência 

demonstrada em acolher a jovem, dado o pendor competitivo do clube, a 

situação de Jose Angel, sobrinho do Jose Cano que nos acompanhou durante 

toda a época, causou-me espanto, assim como ao Josema. Tratava-se de um 

rapaz na casa dos vinte anos com uma deficiência mínima, desejoso de 

aprender, e que beneficiava por ter como tio um dos mais prodigiosos 

atiradores da história do BCR espanhol. Contudo, salvo as raras vezes em que 

era integrado, precocemente a meu ver, nas “peladinhas” dos treinos, ninguém 

do clube, começando pelo próprio treinador Chava e o adjunto “Borbi”, se 

preocuparam em ministrar as bases do jogo ao Jose Angel ou em incentivá-lo a 

prosseguir a sua jornada no CP Mideba. Certo é que a incúria do staff não o 

desmotivou e vi com agrado que ia pelo menos a dois/três dos cinco treinos 

semanais que realizávamos.   

 
 

 

 

 

 

14 de Março de 2014 
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Mais um rosto de apoio popular  
 

Com a Primavera a espreitar, as tardes tornavam-se solarengas, 

propícias para que o trajeto entre casa e o pavilhão passasse a ser feito a “pé”. 

Num desses dias, em concreto sexta-feira, 14 de Março, na véspera do 

Albacete-Mideba, calcorreava a rua próxima do cruzamento com o pavilhão, 

repleta de restaurantes, bares e pequeno comércio, quando vi interrompido o 

meu “aquecimento” por um senhor de idade, um dos muitos postados àquela 

hora da tarde, 18h 30 min, nos cafés. De ar amigável e sorriso bonacheirão, 

perguntou entusiasticamente, a um nível de decibéis bem caraterístico de 

“nuestros hermanos”, que tal nos corria a liga – impensável no contexto 

português -, e ao mesmo tempo, enxotava um outro indivíduo, aparente 

frequentador assíduo do estabelecimento, que me importunava numa condição 

de sobriedade bastante dúbia. Desejou-me boa sorte – o primeiro -, já eu me 

afastava a passo – ou braçada – acelerada.  

 
15 de Março de 2014 

 

Albacete: a injustiça crónica  
 

Enfrentávamos aquela que era na teoria a equipa mais forte, depois de 

CD Fundosa, no seu reduto, Albacete. A chegada atribulada, não fosse o 

insólito de nos termos dirigido primeiro ao recinto errado, não abalou a 

confiança da equipa, que entrou determinada e porfiou contra a superiormente 

organizada equipa de AMIAB, liderada em pista pelos experientes postes 

internacionais espanhóis “Maki” Garcia e Roberto Mena. Paulatinamente, 

pulverizou-se o ascendente dos da casa, que contavam com uma falange de 

apoio dedicada, e atingiu-se uma vantagem à bica da casa das duas dezenas.  

A cinco minutos do final, Chava decidiu, por fim, rodar o banco, fazendo 

entrar para minha surpresa, ou nem tanto, o Paco Romero, opção que o 

Josema reprovou de imediato com um olhar de desilusão pintalgado por 

alguma complacência, na minha direção. Nestas alturas, vale isto mesmo, os 
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amigos. Pouco depois, tocou-me a mim entrar no palco onde tudo acontece, 

sofrendo assim que pisei o terreno de jogo uma falta que me levaria, a frio, 

para a linha de lance livre. Como quase sempre, nestas aparições relâmpago 

nos últimos cartuchos dos encontros, marquei um de dois. Nada mau, analisei 

introspetivamente. Antes da saída para Badajoz, cruzei-me com o funcionário 

do pavilhão, português, com quem havia estado à conversa no intervalo do 

jogo, que se despediu calorosamente de mim e do Hugo.  

Quanto às incidências, comentou o Josema: “Joga o Paco que falta aos 

treinos para ver o Barcelona e não jogas tu...” Nada mais a reportar.    

 
18 de Março de 2014 

 

Um grande treino 
 

Inusitadamente livre de pressões, com o peito leve, embrenhei-me no 

treino com a seleção na mente, o que fez emergir um Pedro Bártolo poucas 

vezes visto na época 2013-2014. Antes, presenciou-se um momento 

impossível de cunhar com outra palavra senão patético. Os elementos mais 

experientes do plantel e o Chava, que nem nas palestras lograva assumir um 

papel de líder e fazer valer a hierarquia, dissertaram erraticamente sobre os 

méritos da vitória contra Albacete, enaltecendo que era assim, com espírito de 

entreajuda e bloqueios constantes, que se alcançava o sucesso, como se ali 

tivessem achado o elixir do BCR.  

Pelo meio, o Chava bradava, numa tentativa frouxa de mimetizar o que 

faz um verdadeiro treinador, sobre o quanto eu e o Paco tínhamos de saber 

aproveitar melhor as “oportunidades” concedidas nos últimos minutos de jogo.  

 
 

 

 

 

 

22 de Março de 2014 
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 Valladolid: “Hoje podias fazer tudo”  
 

Receção a Valladolid, o antepenúltimo jogo da liga. Ganhámos, com 

uma exibição pálida, espelho do equilíbrio de cristal vivido no balneário, e o 

desfecho só nos sorriu, porque, convenhamos, um dos pilares dos oponentes, 

Lalo Prieto, não estava disponível para o encontro. A vontade de jogar era 

diminuta, para não dizer inexistente, produto de um sonho e de uma “ilusión” – 

esta palavra tão espanhola – que se escaparam sorrateira e penosamente com 

o avançar da época e as intervenções desumanas de quem manda. Em suma, 

como um militar a um oceano de distância dos seus, preservava a sanidade 

fitando o calendário dia sim, dia sim, que encurtava o tempo com misericórdia.  

Ao cair do pano, o Chava voltou a apostar na “rotação” da equipa. 

Surpresa das surpresas, entrou o Paco Romero e já nem fui capaz de esboçar 

reação. Simplesmente esvoaçou o pensamento de que o CP Mideba nunca 

será o palco da minha afirmação, mas antes, idealizo, um revés num percurso 

de sucesso. Podem roubar-me tudo, menos a perseverança. No balneário, 

recebi palavras de incentivo e afago do habitualmente circunspeto e moderado 

Josema, que me disse taxativamente: “Hoje podias fazer tudo, que eu 

compreendia”. 

 À noite, gerou-se uma situação delicada: na semana que antecedeu o 

jogo, tinha-se combinado um convívio/jantar entre mim, o Alber, o Josema e o 

Chava. Supliquei ao Josema e ao Alber que não o fizessem no apartamento 

que partilhamos, porque naquele dia seria um desrespeito perante mim mesmo 

e um ato supremo de hipocrisia suportar a presença daquele que me 

destroçava continuamente o prazer de jogar Basquetebol.   

 
 

 

 

 

 

27 e 28 de Março de 2014 
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Paquito: “Una maquina, es una maquina”  
 
 A dois dias do encontro com Vigo, última paragem antes de nova estadia 

de uma semana em Portugal fruto da ausência de jogos até 12 de Abril, realizei 

o que terá sido o melhor treino nos sete meses em Badajoz. Com uma eficácia 

de tiro exterior a rondar os 80%, várias incursões no um para um que 

desmoronavam a defesa instantaneamente, reavivei na memória do 

incontornável Paco Romero, emblema da equipa, a alcunha “Dom Pedro”. A 

cada “nó” ou lançamento bem-sucedido que executava, olhava-me com uma 

comicidade muita caraterística da sua figura, e dizia “madre mia!”, sem que me 

fosse possível conter uma gargalhada tímida.  

 Já em casa, o Josema, que tinha vindo de autocarro com o Paquito, 

contou-me bem-disposto o quanto a minha prestação impressionou o veterano, 

que comentou teatralmente: “Una maquina, es una maquina”.  

 O Chava tendia a concordar com a avaliação exagerada do Paco, mas 

se antes a acusação se prendia com o eclipse da arena de decisões nos 

treinos, agora, uma vez liquidado esse argumento pelo meu bom desempenho 

nas últimas sessões, a crítica era outra, o que me atiçou uma fúria 

descontrolada. Enquanto tecia uma consideração junto do Deme (Demetrio 

Gonzalez) sobre o seu rendimento no treino, precisamente em relação à 

questão de assumir o jogo, aproveitou que passava junto de ambos para 

recolher uma garrafa de água e fez de mim um “exemplo”: “Vês Deme? É o que 

digo ao Pedro. Têm de lançar e não ter medo. O Pedro nos treinos marca, mas 

nos jogos não lança”. Jogos esses, seguramente fictícios, porquanto que a 

única vez que estive no terreno de jogo por mais do que um período – até à 

data - fora em Novembro, diante Getafe... 

 
 

 

 

 

29 de Março de 2014 
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Vigo: a morte anunciada  
 

A bem oleada e disciplinada equipa de Vigo tornou a pôr a nu as 

carências berrantes, quer técnico-táticas, quer no tocante à coesão do grupo, 

da nossa equipa. Uma entrada desastrosa, pela primeira vez refletida no 

marcador, fez soar o alerta no banco, que transparecia preocupação e um 

desgoverno periclitante, corporizado na figura do treinador adjunto, o amável 

Jorge Borba Cintas. As faltas em catadupa do Josema, uma raridade, que o 

levaram num estalar de dedos à quarta infração, portanto a uma da exclusão, 

foi o gatilho definitivo para que o Chava procedesse a alterações de relevo – 

mais uma vez os acontecimentos precipitaram a sua ação e não o oposto.   

Embasbacado, ouvi como envolto numa realidade paralela ou numa 

composição cinematográfica em que o protagonista, atordoado, processa em 

ressonância o que lhe é dito, que iria entrar em campo, assim como o Eusebio, 

para os lugares do Josema e do Jose Cano. Diga-se que este último, numa 

atitude amotinada e acriançada, não lançou ao cesto nas “peladinhas” dos 

treinos, durante a semana, pelo facto de considerar que não lhe eram 

atribuídos os minutos merecidos. Aparentemente, o crime compensa, visto que 

o treinador concedeu-lhe um “reforço positivo”, ao elegê-lo para o cinco inicial.  

Apartes à parte, encarei amedrontado o meu ingresso no jogo, o que me 

suscitou alguma consternação, visto que não esperava reagir assim. Mas, em 

abono da verdade, era difícil fazer muito melhor, conforme me fez ver o Hugo 

em conversa alguns dias depois. “Era impossível pedir-te ou exigir-te mais 

tendo em conta a pressão do próprio jogo e a ausência de confiança de quase 

uma época”. Um facto duro e reconfortante, em simultâneo. Mas voltemos ao 

jogo. Na primeira intervenção ofensiva, recebi a bola das mãos do Hugo, já 

bem debaixo do aro, o que me forçou a uma finalização pouca ortodoxa e 

precipitada, desencadeando a faceta ditatorial do Chava com uma reprimenda 

bem audível. Continuei afincado na defesa e no labor fundamental da saída da 

pressão imposta pelos galegos no começo do nosso ataque, pelo qual ouvi 

elogios do Hugo. No segundo ataque, marquei num contra-ataque bem 
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desenhado, a passe do Eusebio. No entanto, a bola continuava a “queimar”, 

algo visível num lance em que se esgotaram os oito segundos e não tive a 

clarividência de efetuar o melhor passe.  

Embora se tenha conseguido estancar o ascendente de Vigo, 

continuávamos a uma distância considerável, e as respostas para encetar a 

remontada não pareciam à vista. Desagradado, o Chava “espingardava” na 

direção dos jogadores, o que lhe valeu algumas críticas e mesmo ordens 

expressas para se concentrar no jogo por parte de elementos da direção 

presentes na bancada. No terceiro período, vivi o momento mais desesperante 

da temporada, que me afundou emocionalmente, quando após um lance em 

que passei a bola ao Chava, então já em três segundos, estremeci com os 

seus berros de frustração. Os contornos do incidente foram tão graves que 

desencadearam uma incomum intervenção do Hugo no final do encontro, que 

estava manifestamente incomodado com a atitude de enxovalho face aos 

jogadores, em particular, a mim.  

Dada a proximidade de Vigo da cidade de Braga e a presença do Filipe 

Carneiro, ex-APD Braga, no plantel de AMFIV, encontrava-se no pavilhão o ex-

responsável de marketing, ex-atleta paralímpico e amigo, João Correia, que 

ainda antes de verbalizar qualquer outra apreciação e saudar-me após longos 

meses sem nos cruzarmos, disse: “Vocês não têm treinador pá”. Nem mais. 

Era tempo de ir para casa, já que gozávamos de uma “folga” no fim de semana 

seguinte, devido à nossa ausência da Taça do Rei.  
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ABRIL 
 

1 de Abril de 2014 

 
Regresso a Paredes: o meu último clube em Portugal  
 

No fim de contas, é mesmo verdade. Quando nos rodeamos de alguém 

com ambições similares, talento e entrega, crescemos sem nos darmos conta 

disso. Pelo contrário, se nos habituamos a nivelar por baixo tudo aquilo em que 

nos envolvemos, corremos o risco de ficar irremediavelmente enclausurados 

em horizontes cómodos e dúcteis e a mentalizarmos o sucesso apogístico 

como impossível. Neste primeiro treino em Portugal, com a “minha” equipa da 

APD Paredes, após longos meses em Mideba, experimentei sentimentos 

ambivalentes. O Pedro recém-regressado não era aquele que tinha partido no 

começo da época, mas antes uma versão lapidada, mais intenso, rápido, 

melhor atirador e com um discernimento superior. Fiquei infinitamente feliz, 

sem o exteriorizar, por compreender que o martírio na Estremadura – que os 

naturais dizem de facto ser extrema e dura, ainda que aludindo às condições 

meteorológicas -, não estava a ser em vão.  

Porém, a perceção de que eu, um jogador “verde”, à procura do seu 

espaço em Espanha, era como uma versão lusa do Patrick Anderson12, em 

comparação com os meus companheiros, entristeceu-me amargamente, sem 

que fosse capaz de o esconder. Sadicamente, a alegria é mais fácil de encobrir 

que a tristeza.  

Esta pequena jornada em Paredes, antes do meu retorno a Badajoz, 

constituiu a recolha forense mais fidedigna de que nos separa uma viagem por 

todo o Cosmos para ombrear, pelo menos, com os países de segunda linha da 

Europa.  

 
17 de Abril de 2014 

12 Patrick Anderson é unanimemente considerado o melhor jogador de BCR de todos os 
tempos. Enumerar o rol de títulos é redutor para a sua grandeza. “Pat” revolucionou o jogo 
tecnicamente e exibe um controlo de cadeira superlativo. Conta no seu palmarés com três 
medalhas de ouro e uma de prata em Jogos Paralímpicos.  
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Motorista Avanza  
 

Terminada a liga, num honroso, mas aquém do possível, terceiro lugar, 

após uma vitória natural frente ao ACE Gran Canarias, era tempo de preparar a 

Challenge Cup. Conforme expliquei anteriormente, a necessidade de emular as 

circunstâncias competitivas que pautariam a Challenge, com jogos bidiários, 

Mideba e a Seleção Nacional de Portugal agendaram dois encontros amigáveis 

para 19 de Abril, pretexto ideal para também a equipa das quinas iniciar o 

projeto, por mim delineado, “Rumo ao EURO 2015”. Depois de uma semana a 

dever muitas horas de sono, a fim de ultimar os detalhes do lançamento do site 

e página nas redes sociais da seleção, assim como o planeamento com os 

profissionais multimédia que altruisticamente aceitaram colaborar connosco – a 

minha amiga Liliana Pinho (jornalista) e a conceituada fotógrafa Susana Luzir -, 

viajei para o Porto, em mais uma viagem supersónica, na madrugada de 17 de 

Abril.  

Poderia ter vindo da parte da tarde, mas a ocasião, o aniversário da 

minha mãe, exigia um esforço suplementar. Antes, senti-me o típico viajante de 

mochila às costas, um personagem que cada vez encarno mais fielmente, 

quando o motorista da Avanza – a empresa que abarca os cursos Portugal – 

Espanha – entabulou conversa comigo sobre as exigências da sua profissão, 

revelando-me que conduzia autocarros desde os dezassete anos, com um 

olhar garoto, dado que, como é óbvio, tal facto atropelava a lei. Também eu, 

imbuído de uma extroversão incomum, talvez catalisada por ouvir a língua de 

Camões, alimentei o diálogo. O mesmo motorista, alguns dias antes, no meu 

regresso de Portugal a Badajoz, assim que ficou a par de que era jogador de 

BCR e integrante da seleção nacional, pediu-me para tirarmos uma foto, 

porque, dizia, gostava de ter recordação dos grandes atletas que transportava.  

Ora aqui está alguém muito à frente. 
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19 de Abril de 2014 

 

Seleção Nacional: o momento alto da temporada  
 

 Não há nada que se equipare a envergar a camisola de Portugal e nem 

os eventos pouco animadores que pautaram a época me roubaram o prazer 

deste dia. A somar ao orgulho jorrante de jogar pelo meu país, ao lado de 

“velhos” amigos como Márcio Dias, Filipe Carneiro, Hugo Maia, o eterno 

capitão Pedro Gonçalves, e claro, o meu companheiro de equipa Hugo 

Lourenço, estava na expectativa de ver qual seria a adesão ao projeto “Rumo 

ao EURO 2015”, nomeadamente do público, mas sobretudo de Carlos Andrade 

e Miguel Barroca, basquetebolistas do SL Benfica e do Clube Atlético Nacional, 

respetivamente, os primeiros “padrinhos” da caminhada extenuante que agora 

principia. Ambos compareceram e tiveram o privilégio de assistir a uma 

inesperada, inédita e exuberante vitória da seleção, no jogo da manhã, por 47-

45, que, não nego, me soube a vingança sobre o Chava, mais ainda quando 

me exibi a um bom nível, muito “mais solto”, como anotou o Paco Romero. 

Acrescente-se que o Chava tinha apostado que se ganhasse por menos de 

trinta me pagaria um jantar, o que dobrou o prazer de ter ganho.  

De pronto, soltaram-se as comportas de desculpas de mau pagador, 

com os árbitros a serem os réus de eleição por uma derrota que gerou mal-

estar e, quiçá, uma ponta de vergonha. O tal Márcio, que mereceu o escárnio 

mais agreste do Chava nas nossas conversas de almoço, como referi 

anteriormente, seviciou a defesa de Mideba a seu bel-prazer, alcançando as 

zonas de finalização com facilidade. Imediatamente após o apito final, deu-se 

uma troca de impressões agradável com Miguel Barroca e Carlos Andrade, 

sobre as nuances técnico-táticas do BCR e evidentes diferenças face à versão 

convencional, tendo o primeiro admitido que havia dado voltas e voltas à 

cabeça para compreender a lógica do trabalho de bloqueio, aqui vocacionado 

para o jogador de pontuação alta, independentemente do “ponto baixo” ficar 

em boa posição de ataque ao cesto. Discorreram ainda sobre a peculiaridade 
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da mecânica do lançamento, muito mais variável na versão sobre rodas, devido 

– conforme lhes expliquei – à lesão de cada atleta.  

A caminho do almoço, o autocarro de Mideba converteu-se numa 

mescla hispano lusa salutar, tocando-me a companhia do João Pedro Delgado, 

“Jota” para os amigos, atleta da APD Sintra e uma das figuras mais cómicas do 

campeonato. Entre devaneios sobre a sua improvável ida para o BCR 

americano, teceu-me um elogio sentido, que me comoveu, a propósito do meu 

lançamento, que via como um exemplo a seguir e o melhor a seguir ao gesto 

técnico do Pedro Gonçalves.   

À tarde, Mideba, de orgulho ferido, não consentiu quaisquer hipóteses à 

Seleção Nacional, que acusou o desgaste, a falta de entrosamento e o 

desnível qualitativo dos seus atletas, impondo-se o conjunto espanhol por 84-

36. Mas a vitória da manhã já ninguém a apagava ou o carinho e apoio 

impagáveis de todos, em particular do Hugo Lourenço e do Pedro, que me 

incentivou ternamente no decurso do primeiro jogo. Era agora tempo de partir 

para Badajoz e aflorava a fricção no peito de saber que me esperavam mais 

uma semana de suplício antes de voltar a casa.  

 

Nova época: Sant Nicolau como possível destino 
 
 O entusiasmo de mudar tudo na próxima época crescia diariamente, 

mas inflamou-se sobremaneira quando recebi novo contacto do Oscar Trigo 

Diez, treinador do Sant Nicolau e selecionador espanhol, que alinhavava a 

concentração da seleção espanhola em Barcelona, durante uma semana, no 

mês de Maio, tendo em vista o Campeonato do Mundo a realizar na Coreia do 

Sul, em Julho. No mesmo local, se fixariam as seleções holandesas, feminina e 

masculina, com objetivo semelhante.  

De modo a proporcionar-me uma experiência competitiva e uma 

interação mais profunda com os elementos da equipa, assim como uma 

oportunidade de discutir cara a cara as condições da transferência, o técnico 

auscultou a minha disponibilidade para vestir as cores do Sant Nicolau, num 

encontro de caráter amigável, frente à seleção holandesa feminina a 16 de 
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Maio. O convite irrecusável deixou-me à beira da histeria, não só pelo 

oponente de peso, as campeãs da europa e medalhistas de bronze nos Jogos 

Paralímpicos de Londres, como pela possibilidade de ver em carne e osso o 

seu treinador, o mítico Gertjan van der Linden, unanimemente reconhecido 

como o melhor jogador de BCR de sempre, ou talvez, o antecessor do 

assombroso Patrick Anderson.   
 

25 a 27 de Abril de 2014 

 

Challenge: o “desmoronar” da equipa  
 

Mentalizado para encher o peito de ar uma última vez, vi na Challenge 

Cup - competição europeia menos “importante” no panorama de clubes, atrás, 

por ordem crescente de prestígio, da Willi Brikmann, André Vergauwen e 

Champions Cup – uma oferenda para desfrutar como qualquer outro espetador 

e conhecer os meandros da alta-roda do BCR internacional. Antes, a minha 

experiência em provas internacionais resumia-se ao Torneio do Algarve com a 

seleção nacional, no qual defrontei uma equipa inglesa e uma irlandesa.  

O primeiro jogo, diante os alemães Hamburguer, principal aspirante à 

vitória da competição, confirmou a tendência de declínio e deterioração do 

balneário que enfrentávamos. Entramos com uma atitude péssima, aéreos às 

incidências do encontro e indiferentes a estarmos a jogar em casa, facto 

inapelavelmente capitalizado pelos germânicos que contavam com nomes 

ilustres como o japonês Hiro Kozai, para mim o melhor da competição, ou o 

holandês Robin Poggenwisch. Uma tímida recuperação equilibrou a contenda, 

mas, correndo o risco de me descredibilizar à luz de tanta insistência, o Chava 

hipotecou a continuidade da remontada, vociferando com a acidez usual em 

direção aos companheiros, em particular sobre o Hugo que, chegado ao banco, 

desabafou dominado por um estado de espírito febril e irritado, nele raro, num 

português que aqui não se pode reproduzir. A derrota consumou o presságio 

que todos tínhamos, mas ninguém dizia: não estávamos preparados ou 

motivados para ganhar a competição.  
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À tarde, o adversário eram os franceses Meylan Grenoble, onde atua o 

português Nuno das Neves, com quem o clã “tuga”, composto por mim, o 

Hugo, e, de visita, o Marco Gonçalves (APD Lisboa), o Pedro Gonçalves 

(capitão da seleção ex-Mideba), o Rui Nascimento (APD Lisboa) e o 

selecionador nacional e treinador-jogador da APD Lisboa, Jorge Almeida, 

confraternizou nos instantes que antecederam o encontro, à entrada do 

pavilhão La Granadilla. Mais uma exibição desapontante, ainda assim 

suficiente para debelar aquela que foi a última classificada, entre as oito 

equipas participantes. A escassos minutos do fim, como sempre, fiz figura de 

corpo presente, num cinco anedótico, que incluía o Paco, o Lauri e o Deme. 

Claramente, uma forma fácil e indigna do treinador se descartar das críticas por 

não pôr a jogar toda a gente. Chegava ao fim o primeiro dia de competição e 

era tempo de conviver com a minha mãe e o meu tio, “tábua de salvação” de 

uma jornada emocionalmente desgastante.   

 No segundo dia, com um saldo trazido de véspera de uma vitória e uma 

derrota, era imperioso vencer os russos BKIS Nevsky Alliance SPB para 

alcançar as meias-finais, disputadas à tarde. No jogo mais conseguido e 

consistente que realizámos, batemos sem dificuldades a equipa de São 

Petersburgo, que curiosamente dispõe no seu plantel de um ex-jogador de 

Mideba, o internacional sueco Joakim Gustafsson. Gozei de mais alguns 

minutos no final, sem no entanto acrescentar a minha marca no capítulo dos 

pontos, pese embora tenha feito um bom desempenho atendendo às já 

conhecidas circunstâncias envolventes.  

 À tarde, no “mata mata”, cruzámos com o outro clube alemão, 

Manhattan Skywheelers, também eles apetrechados de várias estrelas, 

nomeadamente Sebastian Magenheim, que figurou no cinco ideal, ou 

Sebastian Wolk, ambos internacionais alemães. Dotados de uma dinâmica 

coletiva soberba e inebriante, confundiram-nos com movimentações rápidas e 

soluções de finalização vastas e alternadas. Em momento algum se sentiu a 

nossa equipa com competência técnica e anímica para mudar o rumo dos 

acontecimentos, nem mesmo quando nos separavam quatro irrisórios pontos.  
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Precisamente aí se desnovelou o porquê de não termos ido mais além e 

ficou a nu a falta de uma voz de comando, pois, de modo despropositado, o 

Alber cometeu uma falta antidesportiva e o Eusebio uma falta técnica, 

traduzidos em quatro lances livres para o adversário e posse de bola a seu 

favor. A desorientação era geral a ponto de ter sido o Jose Cano a intervir para 

que o Deme fosse substituído pelo, por norma titular, Josema, então 

“esquecido” no banco, já que o adjunto Jorge Borba Cintas estava de pés e 

mãos atadas para agir com autonomia, independentemente do Chava não 

poder descortinar as carências da equipa, uma vez em jogo.  

O apito final soou flagelante para nós e para as centenas de adeptos 

que acorreram às bancadas do pavilhão Juancho Perez, instalando-se para a 

posteridade na minha memória a imagem do Hugo em lágrimas, entretanto 

reconfortado pela esposa Carla Fonseca, e o adjunto “Borbi” em prantos. 

Afastei-me para falar com o Marco, que me dizia que estava a torcer para eu 

não entrar, pois só serviria para me “queimar”, algo com que concordei em 

pleno. Depois foi a vez do Jorge tecer uma opinião sensata e pertinente sobre 

o encontro, ao aduzir que uma equipa que começa o jogo a lançar triplos 

dificilmente sairá vencedora.  

 
27 de Abril de 2014 

 
Num pavilhão “às moscas”, defrontámos os suíços Pilatus Dragons pelo 

terceiro posto. O rombo da semifinal sentiu-se na equipa, desmoralizada e não 

mais do que a cumprir calendário, o que tornou um jogo acessível numa quase 

surpresa de contornos dramáticos. A nível pessoal, o equilíbrio do jogo acabou 

por me beneficiar, pois dispensava participar e dar novamente um contributo 

modesto, atendendo ao que sei poder oferecer. Sensivelmente a meio do jogo, 

o Hugo passou por mim e sussurrou-me ao ouvido “Está quase a acabar a 

tortura”, a que respondi com um sorriso triste.  

Lá dentro, o Chava “perseguia” o Calderón, atribuindo-lhe a 

responsabilidade dos seus próprios erros, razão pela qual eu e o Jose Cano 

começamos a gritar, num misto de protesto e apoio, palavras de incentivo ao 
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Calderón. No desconto de tempo que se seguiu, mais uma discussão entre 

Calderón e Chava, gerando-se alguma tensão face à intromissão do Hugo que 

reprovava publicamente, sempre com educação, o comportamento 

recriminatório do treinador. Esforço infrutífero, na medida em que o Chava 

prosseguiu com a invetiva, enquanto eu, o Hugo e o Jose Cano abanávamos a 

cabeça.   

O fim eventualmente chegou e o sentimento não foi tão libertador quanto 

esperava; ainda ali estava, mas as saudades de algumas pessoas já 

apertavam e a consciência de que tudo poderia ter sido tão diferente 

amargava-me. Sucederam-se os cumprimentos da praxe e dirigi-me ao banco 

para recolher a camisola de aquecimento. Procurei o Hugo, entre a pequena 

multidão que invadiu o campo, para lhe sugerir uma troca de camisolas que há 

muito tinha idealizado. Em lágrimas, não de tristeza, mas de catarse, limitei-me 

a dizer: “Fazemos uma troca?”. Ele, sem proferir uma palavra, tirou a camisola 

e enquanto me abraçava, agradeceu: “Obrigado puto”.  

Purgado das emoções, assisti ao jogo da final ao lado do contingente 

luso, uma hora e meia terapêutica e de algumas gargalhadas, abrilhantada 

pelos pedidos de autógrafos do Adrián, filho do Eusébio, e seus compinchas, e 

de uma pequena aficionada para uma fotografia. A final, essa, foi 

categoricamente ganha pelo Hamburguer, liderado pelo mágico Hiro Kozai, 

curiosamente frente aos conterrâneos Manhattan Skywheelers. Desci ao 

recinto novamente para a conturbada cerimónia de entrega de prémios, graças 

às atitudes de protesto de alguns elementos da equipa, que se recusaram a 

cumprimentar o Chava quando este foi galardoado com o prémio de MVP – 

Most Valuable Player - do torneio, num dos casos, e retiraram a medalha do 

terceiro lugar noutro.  
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Processo de reclassificação: “É tudo uma máfia” 
 

 Taxativo e cáustico como sempre, o selecionador nacional e treinador-

jogador da APD Lisboa - Jorge Almeida13, comentou assim as vicissitudes do 

meu processo de reclassificação, na Challenge Cup. Logo nos primeiros 

tempos ao serviço de Mideba, os colegas, em particular o Josema, mostraram-

se convictos de que podia facilmente baixar de pontuação para 2.0, uma 

benesse para a equipa e a seleção nacional a concretizar-se. Por isso, muni-

me dos relatórios médicos necessários na vinda a Portugal, durante a quadra 

natalícia, desejoso de que Abril viesse depressa. Chegados ao fim de semana 

das decisões, apresentei-me como solicitado uma hora mais cedo da 

concentração, no Pavilhão La Granadilla, juntamente com o Lauri, um caso de 

injustiça gritante e que ano após ano procura a reclassificação para uma 

pontuação – então cifrada em 2.0 - mais concordante com a sua deficiência.  

Para surpresa de ambos, o classificador não compareceu a esta 

primeira sessão, devido ao prolongamento da reunião técnica, facto de que nos 

informaram mais tarde. Neste mesmo dia, joguei alguns minutos no encontro 

da tarde frente a Meylan Grenoble, julgados insuficientes pelo classificador 

para tirar ilações definitivas. No dia seguinte, quando defrontámos a equipa 

russa, gozei de alguns minutos, o que não tendo satisfeito as pretensões do 

classificador, bastou para um veredito final. A Alexandra (namorada do 

Calderón), fluente na língua inglesa à custa dos muitos anos vividos no 

Estados Unidos, abordou-o a fim de perceber qual o ponto da situação, meu e 

do Lauri. Mais uma vez, as aspirações do Lauri, descoroçoado ao ouvir o 

desfecho, saíram goradas, já que o classificador aduziu não estar na posse de 

informação suficiente para lhe alterar a pontuação. No que toca a mim, fez uma 

revelação que nos deixou incrédulos: iria manter o 2.5, mas muito 

provavelmente no futuro poderia ascender ao 3.0. A tragicomédia inerente à 

circunstância desembocou em gargalhadas de espanto em todos os meus 

13 Atual selecionador nacional, Jorge Almeida é também treinador-jogador da APD Lisboa. Foi 
um dos jogadores mais talentosos da sua geração e prima pela tentativa constante de 
acompanhar as grandes competições internacionais de seleções e de clubes, uma tendência 
rara entre os seus homólogos.  
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companheiros, conscientes pela experiência e conhecimento que no limite 

serei sempre um 2.5. A este propósito, o Pedro Gonçalves, capitão da seleção 

e ex-Mideba, também ele de visita a Badajoz para ver a Challenge Cup, disse-

me para endereçar algumas palavras não publicáveis ao dito classificador, cuja 

arrogância, diga-se, tentava qualquer um a fazê-lo.  

A sua atitude pouco colaborante ficou clara quando quase “dispensou” 

os relatórios médicos que o Jose Borba, um dos diretores do clube, se 

prontificou a entregar. Na minha situação, sabia que os detalhes médicos eram 

indispensáveis, dado que a agilidade que denoto e a mobilidade de uma das 

pernas podem induzir erradamente quem observa que a pontuação 2.5 é curta 

para mim. E regressamos à “velha história” da funcionalidade basal ou 

optimizada pelo treino, sendo eu um caso ilustrativo da segunda, já que do 

ponto de vista clínico à paraplegia incompleta, somo a luxação e encurtamento 

das ancas, o flexo do joelho esquerdo e a lordose e escoliose acentuadas. 

Todo este composto parece interessar pouco aos classificadores, que se no 

eclodir do desporto paralímpico se detinham apenas na ficha clínica, hoje 

encontram-se no extremo oposto e parecem concentrar-se unicamente na 

funcionalidade do atleta, desvalorizando se a mobilidade deriva do trabalho ou 

do que a patologia permite na sua génese.   

O desenlace do processo de reclassificação sem ser sorridente, acabou 

por não ser penalizador, mantendo-me como 2.5. À saída de um dos 

encontros, debatia esta questão com o clã português e o Jorge contou as 

peripécias da classificação dos seus tempos de jogador, nomeadamente como 

jogou um campeonato da europa com uma pontuação mais alta do que aquela 

com que começara a competição para, no final, ver-lhe restituída a pontuação 

inicial. Além disso, enquanto conversávamos saiu do pavilhão Sebastian 

Magenheim, pontuação 3.5, a caminhar serena e elegantemente sem o auxílio 

de canadianas... Atrevo-me a resgatar a “bicada” do Jorge, de facto, “é tudo 

uma máfia”.   
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Chegados ao final da época: almoço de confraternização  
 
 Fechado o capítulo “Challenge”, realizou-se o almoço de final da época, 

num restaurante próximo do local da competição. Sem a presença do Paco e 

do Eusebio, aquele tributo à hipocrisia decorreu com uma normalidade 

repugnante, quiçá devida em parte à índole festiva dos espanhóis. Fui 

encaminhado para a mesa dos “portugueses” e, diga-se, ainda bem. Servido o 

almoço que fazia o meu coração latejar por Portugal e entre discursos 

emocionados e chorosos, tocando-me em particular a intervenção do 

presidente para homenagear o Jose Manuel Barainca, realizou-se uma votação 

que desconhecia, e o Hugo me disse ser habitual, para a eleição do melhor 

jogador e melhor companheiro. O Alber e o Hugo, respetivamente, foram os 

meus preferidos, sem que se deixasse de ouvir um zunzum perante alguns 

nomes ouvidos que, só por amizade cega, cabiam numa e noutra categoria.  

 Passadas quatro horas excruciantes, e feitas as despedidas – umas 

mais sentidas que outras -, uma vez que rumava a Portugal no dia seguinte, a 

Sole intersetou-me à saída e fomos para uma mesa longe das atenções para 

debater a minha possível renovação. De pronto, respondi-lhe que não 

pretendia continuar em Mideba, o que, para meu espanto, a levou às lágrimas 

em segundos.  

Expliquei que a razão do meu afastamento se prendia com a ausência 

de oportunidades e a conduta pouca pedagógica do treinador que me roubou o 

gosto pela modalidade, ressalvando que toda a direção me era muito querida, 

assim como alguns companheiros de equipa. Os elogios foram recíprocos e 

não nego que ouvi comovido a Sole dizer o quanto a direção me queria no 

clube e estimava. Frisei que não fechava a porta a Mideba, apenas ficava 

entreaberta, e que, a médio prazo, poderíamos voltar a debater a possibilidade 

de integrar os quadros do clube. Sob esta promessa nos despedimos com um 

forte abraço, embargado pela emoção. A ligação a Mideba, pelo menos esta, 

chegava ao fim.  
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MAIO 
 

14, 15 e 16 de Maio de 2014 

 
Sant Nicolau vs seleção holandesa: o privilégio de uma vida 
 
 Retemperado pelo regresso a Portugal, já se contavam duas semanas 

desde a despedida de Badajoz, enfrentei corajosamente o desafio de ir até 

Sabadell, Catalunha, para treinar com os meus prováveis futuros companheiros 

do Sant Nicolau. Conhecia alguns: Victor Cortada, Marc Subiron, Pau Omedes, 

Oscar Onrubia, Raúl Rodriguez. Todos haviam estado presentes no Summer 

Camp que frequentei em 2011, sendo os três últimos já internacionais 

espanhóis na categoria júnior. Fui recebido com muito carinho por Raúl Elia, o 

delegado da equipa, que falava entusiasticamente dos encantos do BCR, 

notando-se que a “evangelização” era recente. Mais concretamente, Raúl tinha 

sido abordado pelo Oscar Trigo14 há cerca de um ano para integrar a equipa. 

Por mais que estivesse familiarizado com viagens relâmpago, foi com alívio 

que cheguei ao Campus da Universidade de Sabadell, o meu abrigo nestes 

três dias. O descanso soube a pouco quando o Oscar me veio recolher para 

me levar ao treino da equipa, explicando detalhadamente e numa mímica que 

lhe é caraterística o projeto do Sant Nicolau e as ambições para as futuras 

temporadas.  

No treino, deparei com Roberto Mena, o internacional espanhol, catalão, 

que aproveitava para se manter em forma em vésperas de campeonato do 

mundo. Recebeu-me calorosamente, mas houve pouco tempo para conversa 

de circunstância. Comecei imediatamente a treinar a um ritmo alucinante, 

incomparavelmente superior ao de Mideba, o que me deixou algo perplexo. 

Estávamos a falar de um clube maioritariamente composto por jogadores 

abaixo dos dezoito anos, da 2ª divisão espanhola, enquanto Mideba era um 

colosso do BCR espanhol. Custou-me interiorizar o quanto o treinador podia 

14 Treinador do Sant Nicolau, acumula o cargo com o de selecionador espanhol. Reconstruiu a 
seleção espanhola e conduziu-a à melhor participação paraolímpica da sua história, com o 
quinto lugar alcançado em 2012, após três edições de ausência.  
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fazer a diferença. Ainda que inibido por estar numa realidade que me era 

estranha, desfrutei muito daquele treino e marquei pontos, muitos pontos. A 

aposta de levar a nova cadeira, finalmente chegada (apenas) três dias antes, 

valeu o risco, pois mal-grado o desconforto normal, exibi-me a bom nível, 

saltando à vista a velocidade que me permitia ultrapassar Roberto Mena, facto 

inconcebível uns meses antes.  

No segundo dia, repetiu-se a dose de treino intensivo, desta feita com o 

Pau Omedes15 e o Roberto Mena apenas, dado que a sessão de quinta se 

destinava ao grupo mais avançado nas competências do jogo. Incidiu-se na 

velocidade de reação no lançamento e no passe bombeado para o poste cuja 

missão era atirar ao cesto sob pressão. Por fim entrámos no último dia desta 

incrível experiência. De manhã, mais uma vez, treinei juntamente com o Pau, o 

Roberto e o Txema Avendaño 16 , acabado de chegar a Sabadell para se 

concentrar com a seleção espanhola. Uma vez que o jogo da tarde opunha o 

Sant Nicolau à seleção holandesa feminina, campeã europeia e medalha de 

bronze nos Paralímpicos de 2012, tanto o Roberto como o Txema foram 

convidados a integrar a equipa. Estafado de mais uma carga de treino com os 

melhores e dos muitos sonos em falta dos últimos dias, fui para o jogo um 

pouco ameno. Nem mesmo a presença de Gertjan van der Linden, treinador 

das holandesas e um dos nomes da realeza desta modalidade, me despertou.  

Como esperado, fiz parte do cinco inicial, afinal tinha vindo 

expressamente para mostrar o que valia neste jogo. Entrei “com tudo”, 

descontrolado, o que me levou a duas perdas de bola, apesar de uma delas ter 

decorrido de uma infração não assinalada. Tentei algumas vezes a sorte no 

lançamento sem ver o esforço coroado de sucesso, mas estava ciente de que 

o saldo era positivo. Defensivamente, revelei-me decisivo e cresci 

paulatinamente no ataque. Nos minutos finais, com as holandesas na frente 

por recuperáveis quatro pontos não tive medo de assumir a responsabilidade, 

15 É um dos mais “veteranos” – com 25 anos - entre o grupo extremamente jovem que compõe 
o Sant Nicolau. Conheci Pau Omedes no Summer Camp da Catalunha, que frequentei em 
2011, dando-me conta da sua simpatia. Confirmei-a nesta ocasião, já que foi o meu 
“assistente” durante a curta jornada em Sabadell.  
16 Internacional espanhol, é um dos postes em ascensão no BCR do país vizinho e enquadra-
se num perfil de jogador interior puro em vias de extinção. Competente taticamente, cumpridor 
tecnicamente, revelou-se um excelente parceiro de treino neste dia.  
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marcando uma bola decisiva de média distância e intercetando um passe das 

adversárias que com toda a certeza culminaria em dois pontos sofridos. As 

holandesas, experientes e talentosas, venceram, no entanto senti que a missão 

fora cumprida. Só houve tempo de me despedir dos jogadores, pois o voo de 

regresso ao Porto era dali a duas horas. Coube ao Oscar dar-me boleia e 

durante a viagem expressou a sua vontade de contar comigo, assinalando os 

meus prós e subtilmente os contras, o que elucida da sua qualidade como 

treinador. Sugeriu-me que treinasse o meu “lançamento” a cinco metros, uma 

vez que denotava uma clara evolução a quatro, que melhorasse e acelerasse o 

meu enquadramento no ato de lançar, assim como a leitura tática do jogo, na 

qual me via por vezes “um pouco perdido”. O ritmo frenético que imprimia ao 

jogo também teria de ser revisto. Em contraponto, gabou-me o gesto do 

lançamento, a velocidade, a intensidade e o controlo de bola, aspetos nos 

quais estava bem acima de qualquer um dos seus pupilos.  

 

Apesar dos dissabores, ficará sempre o conhecimento adquirido  
 

 O jogo oficial (um dos dois – o primeiro fora nos Paralímpicos de 1972, 

com vitória dos espanhóis por 58-38) mais recente entre Portugal e Espanha 

terminou com a vantagem avassaladora de 85-27 para o país vizinho, no 

campeonato da europa, divisão B, em 2000, na cidade de Valladolid. A 

diferença pontual bem podia servir de espelho ao que separa as realidades do 

BCR nas duas nações, mas pecaria por incompleto.  

 Do ponto de vista técnico-tático, constatei cedo que as minhas carências 

enquanto jogador iam muito além do que imaginava. Nas componentes 

técnicas, conseguia equiparar-me em determinados aspetos ou até mesmo 

superar a maioria dos companheiros, nomeadamente no lançamento, que 

refinei, mas era já francamente um ponto forte do meu jogo. No passe, drible e 

sobretudo no controlo de cadeira, o cenário invertia-se. Fui muitas vezes 

corrigido para efetuar passes fortes e para a frente, pois como dizia o Chava 

era preferível escapar-se pela linha final do que ficar curto; no drible, a 

intensidade do treino por si só elevou-me para o nível desejado; no controlo de 

cadeira, os ensinamentos foram múltiplos e ricos.  
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Aprendi que o posicionamento que o extremo deve adotar numa defesa 

zona à espera do adversário deve ser apontar o “bico” da cadeira para o 

exterior, incumbindo-se o defensor do meio de fazer as devidas 

compensações; que a defesa funciona num mecanismo de ioiô, expressão do 

Calderón, já que contrariamente ao que me instruíram após uma abordagem 

inicial do lance em que a visibilidade é indispensável, não comporta problema 

algum encarar a linha final de frente a fim de podermos estorvar a ação do 

elemento que ameaça o tiro exterior, “saltando” o elemento bloqueador 

enquanto o companheiro recupera a defesa deste; que o “pequeno”, em 

pontuação e altura, deve ser o primeiro a correr o risco numa defesa dois 

contra um perante o grande, ignorando-se aí o ponto baixo adversário; ou que 

na “pantalla”, o tampão para o lançador, devemos manter a cadeira de lado 

para que o defensor não nos empurre pela força para longe da área pintada.  

Também me inteirei que numa situação de dois contra um, sendo eu o 

defensor, ao invés de tentar adivinhar o passe, muitas vezes é preferível travar 

o “grande”, pois caso o outro atacante falhe a entrada tenho hipótese de lutar 

pelo ressalto; no “man out”, que sistematizei embora tivesse umas “luzes” da 

experiência na seleção, percebi como capitalizar a vantagem ou recuperar 

quando sou defensor; por fim, compreendi que não há necessidade de girar 

tanto, um reparo constante do Chava, e com isso virar costas ao jogo ou não 

ser tão objetivo. Porém, a consciência da importância do trabalho de cadeira 

por parte da equipa técnica não se refletia num trabalho correspondente em 

qualidade ou quantidade, porque, palavras do Chava, “já sabemos as bases”. 

Uma noção profundamente errada, pois fazendo um paralelismo rápido não é 

por sermos exímios lançadores que podemos abandonar o treino do 

lançamento. Aliás, com toda a probabilidade, deixaremos de o ser caso 

menosprezemos a relevância da repetição, o credo estrutural do treino 

desportivo. Por outro lado, tal como em Portugal, ainda que com menos 

impacto, a falta de exercícios vocacionados para a vertente em cadeira de 

rodas do Basquetebol continua a acontecer, algo particularmente visível nos 

exercícios de lançamento que “esquecem” a estabilidade do jogador como 

componente essencial.  
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4.3 O Futuro  
 
 Há muito germinava a vontade de criar um projeto de desporto para 

pessoas com deficiência em Portugal que primasse pela diferença, 

nomeadamente na captação de público jovem, na formação e sensibilização da 

comunidade escolar e médica e na clara segmentação entre competição, 

recreação e reabilitação. Não sabia como obter os meios, mas tinha assente 

que uma ação coordenada com as instituições políticas, os hospitais, 

sobretudo as unidades de reabilitação, e as escolas seriam pilares do projeto. 

A oportunidade entreviu-se aquando do lançamento de um concurso de 

inovação social que a minha colega e amiga Joana Teixeira me deu conta e a 

que decidimos concorrer, conjuntamente com a Liliana Pinho, jornalista e 

amiga. Quiçá pelo descrédito que é concedido ao desporto para pessoas com 

deficiência em Portugal, não pensámos que podíamos atingir os finalistas, mas 

foi o que sucedeu. Das sessenta ideias concorrentes, dez foram selecionadas, 

sendo a nossa sob o nome – estritamente para a ocasião – “Associação 

Desporto para Todos” (ADPT) uma delas. De repente, uma ambição que 

augurava para depois da minha carreira desportiva transformou-se numa 

prioridade e a ida para Espanha passou a estar em dúvida. A única maneira de 

sair do país para continuar no mais alto nível seria jogar no regime do Hugo, 

isto é, treinar às sextas e jogar ao fim de semana no AMFIV de Vigo, equipa a 

quem ironicamente eu tinha dito não em Abril dada a hipótese cada vez mais 

forte de Barcelona. Esta foi uma das maiores lições que retive ao longo da 

época 2013-2014: nunca fechar as portas a ninguém em definitivo, já que 

quando propus a Vigo uns meses mais tarde jogar nestes moldes, custeando-

me somente as despesas do transporte, o responsável pela gestão da equipa 

Natxo Cabaleiro. Viu com agrado a possibilidade, mas infelizmente o 

orçamento dos galegos não esticava a esse ponto. Mais tarde, disse-me que 

tinham já contratado um 2.0, o que inviabilizava mais ainda o meu ingresso. 

Expressou porém a vontade de continuar em contacto comigo e negociarmos 

para a temporada seguinte.  

 Perante o cenário exposto, não me coube outra alternativa senão 

recusar o aliciante convite do Sant Nicolau e regressar à APD Paredes para 
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assim conciliar o melhor dos meus mundos a nível pessoal: a carreira como 

jogador e, igualmente importante, o ativismo pelo progresso do desporto para 

pessoas com deficiência em Portugal, que sempre me caraterizou, e tinha 

agora como se materializar. A Associação Pedro Bártolo metamorfoseou-se 

num projeto a três, com duas pessoas extremamente comprometidas com o 

desporto para pessoas com deficiência e de competências complementares. 

Enquanto atleta, a solução de ficar em Portugal desagradou-me e agastou-me 

pensar que a comunidade do BCR português pudesse associar o meu regresso 

a um eventual fracasso e incapacidade para singrar na alta-roda, o que não 

poderia distar mais da verdade, como atestam os convites de AMFIV de Vigo, 

Sant Nicolau e do próprio CP Mideba para continuar. Preferi ver com outros 

olhos o reingresso na APD Paredes, como uma oportunidade única para 

vencer o campeonato nacional, cumprir de forma mais contínua o compromisso 

com o Victor Sousa17 para ajudar a seleção a chegar ao Euro 2015, e honrar 

as cores da seleção como atleta, o que me estaria barrado caso tivesse aceite 

a proposta de Barcelona. Seria incomportável financeiramente vir aos inúmeros 

estágios agendados. Além disso, convenhamos, depois de uma experiência 

algo “traumática” no CP Mideba, pareceu-me o regresso a Portugal a 

convalescença ideal para me reerguer de todos os pontos de vista. Perdurou(a) 

um travo de dúvida: estaria eu a evadir-me da minha afirmação enquanto 

jogador no BCR internacional e a optar pelo conforto de uma realidade onde 

sou um dos melhores? Creio que não, mas para que não restem dúvidas decidi 

irrevogavelmente que voltaria a atuar num grande campeonato em breve. 

Embora a experiência tenha sido desapontante no CP Mideba, e até nociva, 

pisar campos ao lado de tão bons jogadores e jogar com bancadas repletas 

dissipam-me as incertezas sobre o quanto me apaixona o BCR.  

17 Victor Sousa é o atual presidente da Associação Nacional de Desporto para deficientes 
motores (ANDDEMOT).  
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(Auto) Análise e Interpretação da Narrativa 

5. (Auto) Análise e Interpretação da Narrativa 
 

5.1 A Tematização 
 
 Como enunciado por Sparkes e Smith (2007), a história narrada tem um 

valor intrínseco e norteador na autonarrativa, conferindo e, em simultâneo, 

constituindo significado sobre a temática abordada. Contudo, para prover de 

inteligibilidade e balizar claramente o produto da experiência contada, 

destrinçando a “substância” que daí emana, é fundamental encetarmos o 

processo de tematização. Para tal, efetuou-se, por mais do que uma ocasião, 

uma leitura flutuante e detalhada, não só dos relatos que dão corpo a este 

trabalho, mas igualmente do enquadramento teórico que o precede e dos 

objetivos traçados (Roberts, 2002). Da assimilação do referido composto, 

aprofundou-se o conhecimento do autor sobre a sua própria experiência, 

detetando-se tendências, cujas afinidades e discordâncias com a literatura da 

área importa descortinar. Nesta medida, para dar significado às experiências 

vividas e narradas pelo atleta, ele próprio instrumento de investigação neste 

trabalho, procedeu-se à tematização, tendo emergido os seguintes temas e 

subtemas:  

 
Tema 1 – Portugal vs Espanha: da reabilitação à alta competição 
 
Tema 2 – As Pessoas Marcantes 
 
Tema 3 – A Classificação Desportiva 
Subtema 1.1 – A subserviência perante os “grandes” 

Subtema 1.2 – O processo de classificação 
 
Tema 4 – Desporto para pessoas com deficiência e os media 
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(Auto) Análise e Interpretação da Narrativa 

5.2 A Tarefa Interpretativa 
 

5.2.1 Portugal vs Espanha: da reabilitação à alta competição 
 
 A conceção do desporto para pessoas com deficiência enquanto 

instrumento de reabilitação tem vindo a obstar ao seu progresso em Portugal e 

obriga à emigração – ou desistência - daqueles que perseguem a alta 

competição, como foi o meu caso. Várias vezes na APD Paredes, não tanto na 

APD Porto porque a maturidade e o conhecimento da área não eram os de 

hoje, me opus à junção de atletas que encaravam a prática do BCR como um 

prolongamento da fisioterapia e aqueles que aspiravam alcançar a elite. 

Sugeria a divisão em equipas A e B, uma destinada à competição e outra à 

recreação. Não se pretende menosprezar ou desvalorizar os méritos do 

desporto na melhoria da componente física e psicológica da pessoa com 

deficiência, postulados por Guttmann (1976), que elencava três particulares 

valências: o desporto como fator curativo na restauração da condição física 

geral, incluindo força, velocidade, coordenação e resistência, o que se 

traduz(ia) em menos admissões hospitalares e maior autonomia; o valor 

recreativo e psicológico do desporto, expresso no seu potencial de promover 

uma mente ativa, autoconfiança, disciplina, dignidade, espírito competitivo e 

camaradagem; e o desporto como meio de reintegração social, já que além de 

promover o vínculo com o mundo exterior, permite a interação entre pessoas 

com e sem deficiência. O caso da Noelia, que abrilhantou os últimos dois 

meses no CP Mideba, é ilustrativo da importância do desporto na promoção do 

bem-estar das pessoas com deficiência, embora o clube não se tenha revelado 

de todo exemplar, pondo a descoberto um fenómeno curioso: o perfil do CP 

Mideba intrincou-se de tal forma com a competição que se negligenciou a parte 

recreativa e reabilitativa, a originária do desporto para pessoas com deficiência, 

ainda que esta situação não se afigure como sintomática do panorama 

espanhol. Tudo isto numa altura em que, antagonicamente ao narrado, 

proliferam os programas de reabilitação como, por exemplo, aqueles que 

incluem desporto para soldados feridos na guerra do Afeganistão e Iraque, o 

que vem legitimar a sua importância e reconhecimento (Brittain, 2010). 
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No entanto, a fusão exclusiva de desporto e reabilitação e, em particular, 

a perceção da deficiência como negativa e ligada à incapacidade que lhe está 

inerente (Brittain, 2004), infundem na sociedade em geral o descrédito face aos 

atletas de elite, assim como inibe o envolvimento das pessoas com deficiência 

em atividades desportivas. A assunção da deficiência como composto 

dominante na identidade da pessoa degenera ainda no tratamento 

discriminatório das próprias pessoas com deficiência perante os seus pares 

com lesões diferentes ou mais severas (Brittain, 2004). 

Por conseguinte, a deficiência ao não ser compreendida como uma 

soma de fatores sociais, culturais e individuais leva a que todos os feitos do 

atleta paralímpico se reduzam a uma vitória sobre a deficiência, considerando 

as baixas expectativas depositadas na pessoa com deficiência. O estereótipo 

designado por Supercrip18 remete para esta dimensão que reduz a vida da 

pessoa a uma ‘luta contra a sua deficiência’ somente consumada se coroada 

pelo sucesso (Howe & Silva, 2012), sendo tanto mais evidente no desporto 

onde prevalece um paradigma de normatividade, que reconhece e valoriza 

mais determinados corpos e competências do que outros (Hayley, 2012). 

Portugal e Espanha situam-se em espetros opostos nesta matéria. Em 

Espanha, o cenário com que me deparei foi rotundamente distinto da toada 

“miserabilista” que efetivamente senti no meu percurso desportivo em Portugal, 

no qual a deficiência era soberana, fosse no discurso das entidades do 

desporto para pessoas com deficiência, fosse no “interesse” inevitavelmente 

misericordioso das instituições políticas e cidadãos comuns que gravitavam em 

torno da APD Paredes. Recordo-me, a este propósito, de alguns episódios 

como uma gala celebrada em Paredes, onde a APD Paredes estava nomeada 

para a categoria de “equipa revelação” que não só não arrecadou, quando na 

minha ótica até seria a grande favorita, como mereceu apenas algumas 

palavras decadentes e pretensamente enobrecedoras sobre o trabalho 

18 Supercrip - modelo particularmente disseminado nos media que retrata todo e qualquer feito 
da pessoa com deficiência como um triunfo sobre a deficiência, idealizando o sucesso absoluto 
como a única forma de esta se equiparar aos seus pares sem deficiência, atendendo às baixas 
expectativas depositadas face a esta população. (Hardin & Hardin, 2003; Silva & Howe, 2012; 
Novais e Figueiredo, 2010).  
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fantástico que a associação fazia em prol dos “deficientes”. Adicionalmente, o 

número de solicitações para a comparência das equipas que representei em 

Portugal resumiam-se a iniciativas escolares ou a este tipo de megaeventos do 

poder público a quem é conveniente a presença de associações do quadrante 

(por eles considerado) social. No CP Mideba e na comunidade de Badajoz, a 

deficiência, na maioria dos casos, era encarada como uma caraterística mais 

da pessoa e não como estrutural e castradora na construção da sua 

identidade. O elã dos pacenses pela modalidade, refletido na interpelação 

frequente a mim e a outros companheiros de equipa com perguntas sobre o 

desempenho do CP Mideba e palavras de incentivo, denunciavam que o 

interesse era de facto genuíno. Também noutros parâmetros se identifica 

diafanamente a prevalência de uma mentalidade que olha o atleta com 

deficiência com respeito e equipara-o aos seus homólogos sem deficiência.  

São exemplos disso a considerável afluência de adeptos ao pavilhão 

Nuria Cabanillas, mesmo sem uma política de marketing minimamente 

estruturada para o efeito, e que só não era maior devido à sua localização 

pouco aprazível nos arredores da cidade, uma paisagem dominada pela 

indústria e bairros sociais; a proximidade dos órgãos de comunicação social ao 

trajeto da equipa, surgindo na linha da frente o Canal Extremadura, que 

inclusive assegurou a transmissão televisiva de alguns jogos, facto que 

corrobora que a intimidade da população local com a equipa não é uma feliz e 

esparsa coincidência; e a proliferação de convites para comparecer a eventos 

dinamizados por entidades públicas e privadas, vindo à memória uma ocasião 

em que pediram a nossa presença na apresentação de carros adaptados de 

uma marca de automóveis, na Plaza Alta, local emblemático de Badajoz; e 

ainda o convite que nos foi endereçado para participar numa festa popular com 

fins solidários em nada ligados à deficiência, comprovando o peso do nome CP 

Mideba.  

Em relação à componente do treino, as diferenças entre o panorama 

português e espanhol refletem naturalmente o fosso descrito em termos de 

mentalidade. Tanto na APD Paredes como na APD Porto, o número de treinos 

ascendia, inicialmente, aos três semanais caindo para dois num passado 
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recente. Mesmo num cenário amador, é pouco compreensível tão parca carga 

horária, o que se justifica por duas razões principalmente: a convicção que 

descrevi de que o foco do desporto para pessoas com deficiência deve ser 

recreativo por parte de quem o tutela e a escassa colaboração dos organismos 

públicos. Imbuídos de tal perceção, tendem a reforçá-la ao “enxotarem” os 

clubes da área adaptada para as horas e espaços menos convidativos, não se 

coibindo de cancelar treinos de forma amiúde por força da necessidade do 

espaço para outros eventos. Junte-se o facto de as equipas na procura de 

parceiros comerciais acentuarem a tónica de vitimização, ao invés de 

promoverem a sua atividade enquanto mais um produto desportivo, o que 

acaba em última instância por colocar a associação em último lugar na 

prioridade de cedência de espaços e “afugentar” o indispensável apoio 

financeiro. Constatei esta inclinação tanto na APD Porto, como na APD 

Paredes, estando mais frescos na memória os exemplos ao serviço desta 

última. Lembro-me da prática para a obtenção do orçamento para a época 

desportiva se basear nas idas do treinador Domingos Marinho, movido pela 

boa vontade, até Paredes, onde na companhia do presidente Adão Barbosa e 

outros elementos da direção ia bater literalmente às portas das empresas e 

particulares para ajudarem a associação. Além de tudo isto, na minha 

experiência em Portugal, em momento algum me foi concedido qualquer apoio 

para o transporte para os treinos, uma falha particularmente gravosa enquanto 

vesti as cores da APD Paredes, já que para realizar um treino percorria oitenta 

quilómetros. No CP Mideba, a realidade era diferente, apesar da 

indisponibilidade do pavilhão para a realização de treinos individuais, que me 

desiludiu a mim e ao Josema, pois no desporto profissional é imprescindível o 

trabalho de ginásio, os treinos coletivos e individuais. Mesmo tendo em conta 

essa limitação irónica, já que em Portugal embora só tivesse dois treinos 

coletivos sempre consegui que me disponibilizassem espaços para a prática 

individual, a minha rotina no CP Mideba Extremadura era exigente. Às 

segundas, terças e quintas ia pelas manhãs ao ginásio, com o Chava, o Alber e 

o Josema, que era pago por mim e no qual não usufruía de qualquer 

acompanhamento por parte de um profissional contratado pelo clube. Valia-me 
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a orientação à distância da minha amiga e personal trainer até à saída para o 

CP Mideba, Ana Vilas Boas. Às segundas, a preparação consistia em 

exercícios de peito e bíceps, às terças ombros e às quintas tríceps e costas; 

em todos os casos o trabalho era em média de uma hora e meia. À quarta-feira 

de manhã, folgava do ginásio e frequentava a piscina de San Roque, junto ao 

pavilhão de jogo Nuria Cabanillas. No que respeita aos treinos de equipa, estes 

tinham uma periodicidade diária, entre hora e meia e duas horas, ainda que à 

segunda não fossem vinculativos, inexplicavelmente. Essa circunstância em 

nada me demovia de ir treinar. À sexta de manhã, o tempo era de descanso, 

muitas vezes o único na semana, já que as viagens intermináveis de ida e volta 

de autocarro para os encontros jogados fora encurtavam significativamente o 

domingo ao chegarmos perto do nascer do dia.  

O papel que a deficiência assume na assimilação do fenómeno dos 

Jogos Paralímpicos é também ele alvo da atenção dos investigadores. A 

perceção do evento máximo do desporto para pessoas com deficiência oscila 

entre uma competição desportiva de elite, tão simplesmente, e um espaço em 

que a deficiência “enriquece” e dá significado às prestações dos atletas (Howe 

& Purdue, 2012). Neste aspeto estritamente pessoal, sobre o qual é difícil 

discorrer sobre o posicionamento global dos outros agentes ligados ao CP 

Mideba, considero que a heterogeneidade corporal representa um condimento 

inextrincável da atmosfera desportiva, seja ela paralímpica ou olímpica. Da 

mesma forma que me fascina ver um atleta de 1,60m no campeonato norte-

americano de Basquetebol convencional, também me suscita interesse 

perceber como na mesma competição para pessoas com deficiência coexistem 

atletas com diferentes patologias, por isso forçados a gizar estratégias únicas 

para alcançar o mesmo objetivo. E aqui não posso deixar de referir o deleite 

visual que vivia cada vez que o Calderón rodopiava freneticamente sobre si, 

assente numa só roda, e atirava ao cesto com apenas uma mão ou quando o 

Hugo, na sua elegância sui generis, fazia exatamente a mesma ação. Corpos 

diferentes, estratégias únicas. No entanto, a apreciação do desporto 

paralímpico não deve extravasar este patamar sob pena da deficiência se 

converter protagonista e não uma singularidade do atleta. Howe & Purdue 
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(2012, p. 203) não poderiam estar mais de acordo quando afirmam que “o 

desporto de elite para pessoas com deficiência deve ser apreciado nos seus 

próprios méritos”.   

Em suma, Espanha, assume-se como um baluarte no BCR de elite, 

ensinando que em grande parte o que pauta o desporto convencional 

carateriza igualmente o desporto para pessoas com deficiência. Dieffenbach e 

Statler (2012) corroboram ao afirmar que o paradigma a aplicar deve ser 

semelhante, já que os atletas com deficiência partilham fontes motivacionais e 

enfrentam necessidades de preparação e requisição de competências 

análogas aos seus homólogos sem deficiência. Diferem contudo as condições 

de acesso, nomeadamente de instalações, adequação de estratégias de treino 

e conhecimento dos treinadores (Ibid.), tendo sido particularmente evidente 

esta última, dado que o Chava se baseava em pouco mais do que na 

experiência para o desempenho nas suas funções. O mesmo foi constatado no 

estudo de Sousa (2014).   

 

Profissionalização vs semiprofissionalização 

 

 Através da minha experiência vivida, pude constatar que o paradigma 

competitivo vingou em definitivo no campeonato espanhol, granjeando-lhe a 

fama de um dos campeonatos mais apetecíveis na Europa, estatuto só 

melindrado pela crise económica que se prolonga desde 2008. Crise esta que 

resultou na contenção de custos, nomeadamente na realização de menos 

dormidas em jornadas na condição de visitante, cujos efeitos nefastos 

experimentei, e na contratação de menos jogadores de craveira internacional.  

A viragem rumo à profissionalização trouxe nomes de luxo a Espanha e, 

sendo hoje menos, é indiscutível que desfrutar de jogadores como Cristian 

Matias Gómez, Dan Highcock, Alberto Esteche, Salvador Zavala, Roberto 

Mena, Ismael García, Alejandro Zarzuela, Pablo Zarzuela, David Mouriz, Terry 

Bywater, Petr Tucek, entre outros, constitui um privilégio para qualquer jogador 

de BCR que aspire a alta competição. Portugal, por seu turno, nunca 
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demonstrou estar sequer perto de ter o desafogo financeiro necessário para 

contratar jogadores em tempo parcial ou integral.  

 Há, contudo, uma face menos nobre do jogo em Espanha. A existência 

de atletas semiprofissionais, natural porque o poderio económico não comporta 

equipas inteiras de atletas a tempo integral, origina em alguns casos uma 

atitude de “prestação de serviços mínimos” nos atletas nesse regime. Nestes 

casos, os atletas radicam-se por vezes nos compromissos familiares e 

profissionais para não se entregarem ao máximo à causa desportiva. Em boa 

verdade, uma circunstância que afeta igualmente o desporto para pessoas sem 

deficiência. O CP Mideba não escapa a esta perversão. O lado positivo do 

comprometimento “quanto baste” volta a sublinhar que Espanha está na 

vanguarda, pois nunca nenhum atleta alegou a deficiência como motivo (para 

se comprometer menos), enquanto em Portugal ouvi justificações dessa 

natureza algumas vezes.   
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5.2.2 As Pessoas Marcantes 
 
 A parca literatura disponível acerca da influência da família, pares, 

treinadores e outros agentes desportivos na carreira do atleta com deficiência 

na alta competição, aliada ao caráter intimista do tema que se introduz, aqui 

nomeado “As Pessoas Marcantes” - que subverte a estrutura adotada para os 

restantes temas tratados - levam a que mais do que nunca as palavras do 

atleta/investigador assumam uma preponderância ímpar. Neste sentido, 

optámos por retratar, através de uma análise individualizada, o modo como 

cada uma das pessoas marcou, pela positiva, esta experiência no BCR de elite 

espanhol.  

 Após a leitura flutuante e atenta da narrativa, certos nomes emergem 

como significativos, alguns deles, repetidamente mencionados nos mais 

variados episódios narrados na minha história. O aludir constante à família, aos 

colegas de equipa, amigos, ídolos ou outras personagens significativas da 

minha experiência no CP Mideba torna-os marcantes, pelo que não 

poderíamos deixar de refletir sobre a importância particular que cada um 

destes elementos pode deter na carreira desportiva de um atleta de elite.  

 

Família 

 

Mãe – Maria João 

 

 Pôr em verbo o que me une à minha mãe será sempre um tributo 

envergonhado. O coração teria que saber falar para que assim não fosse. O 

apoio foi o mesmo de sempre, abnegado, melífluo, reconfortante. Das lides 

domésticas supérfluas, os momentos de prostração, às circunstâncias inóspitas 

e às alegrias indizíveis, menos para ela, esteve sempre lá, literal e 

figuradamente. Não lhe devo um obrigado, devo-lhe a vida. Juntos sofremos 

mais do que quem está de fora pode adivinhar, mas não perecemos. Quando 

tudo e todos lhe sugeriam o contrário, fosse pela turbulência familiar, fosse 

pela deficiência, deixou-me lutar por aquilo que mais amo, o desporto.  
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Tio Pedro 
 
 Porto de abrigo para todas as provações da minha vida, sempre me 

disse mais com gestos do que com palavras. Dia após dia continua a 

surpreender-me pela forma “desinteressada” como atua, prestando-se a ajudar 

com um sentido de dever que dá ao meu mundo, e da minha mãe, uma 

sensação de segurança, pois sabemos que ele vai estar lá. Ainda que o apoio 

material seja uma “migalha” em comparação com o que me deu, e dá, como 

pessoa, certo é que sem o seu amparo também a esse nível nunca teria sido 

possível progredir, já que contribuiu, entre outras coisas, para a compra das 

duas cadeiras de competição que adquiri até hoje além de equipamentos 

indispensáveis para o meu processo de reabilitação enquanto criança e 

adolescente.  

 
Colegas de Equipa (e amigos) 
 
Hugo, amigo e mentor 
 

Um ser humano que não cabe em palavras. No panorama do desporto 

para pessoas com deficiência nacional está longe de gozar do estatuto que 

merece, muito por culpa de praticar uma modalidade, onde a seleção nacional 

não obtém resultados internacionais expressivos. Na sua nona temporada ao 

serviço de Mideba, deixou-me siderado pelo talento e nobreza de espírito, que 

lhe granjeia uma admiração quase incontestada dentro e fora da equipa. 

Repudia o rótulo e hábitos de estrela, exibindo-se semana após semana a um 

nível feérico e tem sempre uma palavra de conforto para os seus 

companheiros, independentemente do desfecho do encontro. Cada sexta-feira, 

quando viajava de Lisboa até Badajoz – neste regime para conciliar o 

Basquetebol com a sua ocupação profissional em Portugal -, significava para 

mim um momento de descompressão, tornando-me completamente avesso à 

típica pressão de véspera de jogo. A sua presença, autêntica panaceia, 
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conseguia ludibriar ainda que efemeramente os problemas de vária ordem que 

se abatiam sobre o grupo, tal a capacidade que evidencia de aglutinar 

diferentes personalidades em torno de um objetivo.  

Guardarei para sempre na memória o gesto terno de me agarrar a mão 

por alguns instantes, corria o intervalo do jogo frente ao CAI Zaragoza, no qual 

tampouco tive minutos. Não foram precisas palavras, a bondade, como 

qualquer virtude, é inefável.  

 
Josema, um amigo e uma âncora  
 

Quando olho para o Josema, dá-me a sensação de olhar para uma 

melhor versão de mim. Rigoroso e de uma exigência impiedosa na dieta que 

segue, - além de amigo -, também em campo prima por buscar nada menos do 

que a perfeição. Foi incansável no apoio prestado desde o primeiro dia, 

orientando as minhas expectativas, motivando-me para continuar, até que 

“tivessem vergonha de não me porem a jogar”. Fomos os únicos totalistas dos 

treinos voluntários de segunda-feira – nesse regime após os jogos em casa – 

e, mesmo depois de os encontros realizados fora de portas, em que se decreta 

não haver treino no primeiro dia da semana, fizemos ouvidos moucos e 

aproveitamos as respetivas duas horas, preenchidas com trabalho de manejo 

de cadeira, controlo de bola e um para um.  

 

Alber, um modelo  
 

 A vinda do Alber para a equipa “beliscou-me” o orgulho ferido e 

reavivou, modestamente, a vontade de demonstrar o meu valor. Cedo dei 

conta de que estava “a milhas” da qualidade do jogo exibida pelo Alber, um 

jogador rotulado como um dos melhores 2.0 do mundo, fisicamente poderoso, 

veloz e com um lançamento letal. No entanto, persisti na minha demanda de 

me bater lado a lado com ele; é com os melhores que se aprende e sabia que 

o produto desta compita salutar seria (será) materializar todo o potencial que 
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me é reconhecido, ciente de que ombrear com o Alber constituía um desafio 

impossível, à luz da minha proveniência desportiva.  

 Tão importante quanto isso, encontrei no Alber um amigo, de um sentido 

de humor irresistível e inofensivo, disposto a ajudar sempre que necessário. 

Partilhávamos a tendência para desastres domésticos e humilhações públicas, 

o que fazia as delícias do Josema, que se ria descontroladamente.  

 

Paco Romero, um figurão 
 

 Foi, na maior parte das vezes, um “entrave” a uma participação mais 

frequente da minha parte, nas incidências do jogo. Como jogador, reconhecem-

se-lhe poucas virtudes, pelo menos condizentes com as exigências do jogo nos 

dias de hoje, com exceção do notável lançamento triplo, cuja execução 

burlesca – de olhos fechados e a ferrar a língua – era motivo de chacota 

constante. Figura incontornável do BCR estremenho e espanhol, apesar do 

laxismo na pontualidade, entrega e dedicação ao treino, exalava por cada poro 

a paixão ao clube e à modalidade. O sotaque “pacense” cerrado, impercetível 

para mim quase até final da época, e o olhar jovial que preserva conferiam-lhe 

um ar excêntrico, com o qual é impossível não simpatizar. A cordialidade, a 

compreensão e o carinho com que me tratou fazem dele uma personagem 

inesquecível na minha experiência em Badajoz.   
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Amigos 

 

João 
 
 Porque falar do João também é falar de mim, afigura-se difícil a tarefa de 

descrever de que forma me influenciou ao longo desta experiência no CP 

Mideba. Desde os meus 8 anos, então os 11 dele, temos uma amizade 

inabalável, que não se estilhaça com as discussões veementes que temos 

amiudadamente. E se as temos... A sua irreverência pragmática sempre 

constituiu o catalisador perfeito para mim, na hora de tomar decisões 

importantes e, gosto de acreditar, a minha visão magnânima das coisas ajuda-

o a ver o mundo mais vezes a cores. Acompanhou-me, leal e fraternamente, no 

meu percurso no CP Mideba, tendo mesmo ido até Espanha assistir a um jogo.  

 

Marta 
 
 Amiga dos tempos de escola, desde que ambos tínhamos 10 anos, 

revelou sempre uma sensibilidade especial para lidar comigo numa altura em 

que a minha introspeção atingia proporções alarmantes. Por um ou outro 

motivo, e até pelos rumos diferentes que tomámos em termos académicos, 

esfriou-se a proximidade que mantínhamos, mas nunca a amizade ou o 

carinho. Juntamente com o João, a Ana Luísa, o meu tio e a minha mãe, foi até 

Badajoz ver o encontro frente a AMIAB, amenizando um dia que, como contei 

na narrativa, não correspondeu ao esperado em termos pessoais, no capítulo 

desportivo.  

 

Ana Luísa 
 
 A mais “recente” dos três amigos que considerei marcantes nesta 

jornada – conhecemo-nos com 15 anos -, terá sido das pessoas com quem 

mais partilhei os momentos negativos no CP Mideba. De um sentido de humor 

irresistível, um traço que muito nos une na forma e no conteúdo, é dotada de 
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uma humanidade particular, embora – e também aí nos assemelhamos – 

considere a exposição dos afetos um ato de vulnerabilidade. Foi a primeira 

entre o nosso grupo de amigos a sair de casa, para estudar em Coimbra, e 

nesse primeiro ano de faculdade apoiámo-nos mutuamente, fortalecendo, se 

dúvidas havia, os laços que vinham de trás.  

Sei que posso contar com ela, independentemente de uma série de 

fatores, incluindo a distância física, nos tenha afastado (espero que) 

provisoriamente.   

 

Ídolos 

 

Dan Highcock, um senhor dentro e fora do campo 
 

 Dan Highcock é um dos nomes que acompanhei religiosamente a partir 

do meu sofá, nos Jogos Paralímpicos de 2012, longe de imaginar que dois 

anos depois estaríamos frente a frente, no mesmo campo. O corpulento 4.5 

personifica aquela versão estereotipada do britânico cortês, sofisticado e dono 

de uma altivez que não ofende. A 16 de Fevereiro, quando me bati pela 

primeira vez com ele, confirmei a sua grandeza técnica e posteriormente a 

humana quando lhe pedi um autógrafo, episódio que relatei antes. A 

simplicidade e o sorriso educado que lhe postou a minha solicitação, poucos 

minutos passados de uma derrota dolorosa para a sua equipa, “denunciaram” 

um desportivismo invulgar, profundamente genuíno. Como jogador, pouco há a 

dizer, porque há muito, senão que é brilhante. Dono de um físico invejável, 

provavelmente dos mais musculosos na elite do BCR, exibe uma pletora de 

recursos técnicos, encimado pelo lançamento letal, a que junta uma 

maturidade tática que lhe permite jogar com qualidade similar em terrenos 

interiores e exteriores e até no papel de estratega.  
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Cristian Matias Gómez, Deus é mesmo argentino 

 

 Na retina perdurará para sempre o lançamento triplo numa só roda, na 

última jornada do campeonato, que silenciou o Nuria Cabanillas. Ganhámos, 

mas se houve jogador capaz de prolongar a dúvida foi o Cristian. Amigo íntimo 

do Josema, com quem atuou no Servigest Burgos, este argentino 

aparentemente desengonçado, é na realidade um dos jogadores mais 

multifacetados da elite do BCR internacional. À semelhança de Highcock, tem 

uma pontuação funcional de 4.5 e joga com proficiência dentro e fora da área 

pintada, fazendo-se notar por um lançamento de gesto técnico perfeito. Não é 

dotado da capacidade física e velocidade do britânico, no entanto sob pressão 

e com pouca margem de manobra não há ninguém que lance como ele. 

Enquanto pessoa, sempre se dirigiu a mim com enorme simpatia e jeito 

paternal, adotando-me como amigo, ainda que não tenha trocado mais do que 

um “olá” comigo.  

 
Outras pessoas marcantes 

 

O “Oráculo” da política das viagens no autocarro 
 
 Desta longa odisseia em Badajoz, perdurará na minha memória um 

senhor, na casa dos sessenta anos, com ar fanfarrão, pouco decoro na roupa, 

e faça-se justiça, na higiene, que simpatizou comigo desde o primeiro dia e 

que, por rotinas convergentes, ia sempre no autocarro nº18 das 16h e 10min, 

que me levava ao pavilhão em dia de jogo. Antiga presença habitual no Nuria 

Cabanillas para assistir aos jogos da nossa equipa, em tempos mais 

longínquos, travou conversa comigo e restantes companheiros que me 

acompanhavam, casos do Alber, Josema e Jose Calderon, interessando-se por 

saber os nossos países de origem.  

Assim que ouviu a palavra Portugal da minha boca, “adotou-me” como 

amigo predileto, não tanto pela sintonia ou fascínio pela terra de Viriato, mas 

porque considerava e, atrevo-me a dizer oportunamente, que a política 
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praticada em Espanha, de faca e alguidar, desumanizada e tecnocrata, 

enroupada pelos seus protagonistas nas “necessidades” de combater a crise, 

se assemelhava em muito ao que se fazia do lado de lá, ou de cá, da fronteira. 

Comentava, venenoso e perspicaz, revelando um conhecimento incrivelmente 

extenso sobre política e história (comprovando mais uma vez que as 

aparências enganam) que os destinos dos nossos países estavam entregues a 

discípulos de Salazar e Franco, despreocupados com o povo e em incentivar a 

cultura ou o desporto, e que a pobreza grassava, mesmo que não se visse.  

Devo dizer que este estremenho de opinião aguçada e sorriso cravado 

de ironia, que se esparramava com o seu carrinho de mão, no banco do 

autocarro, me deixará uma eterna saudade.  

 
Refletindo sobre esta temática, importa referir que na época 2013-2014, 

o apoio da família foi para mim determinante, tanto mais que desportivamente 

as expectativas que trazia saíram em larga margem goradas. Também os 

pares desempenharam um papel decisivo para a minha crescente integração 

na dinâmica da equipa, convertendo-se em amigos, mais do que colegas, 

contrariamente ao encontrado no estudo de Sousa (2014), cuja investigação 

sobre o desporto Paralímpico português reiterou a importância da família, 

sobretudo na iniciação desportiva, mas constatou raramente o mesmo com os 

pares.  

A importância da família na assistência ao atleta e à equipa emergem 

também noutros estudos, tal como no de Towse et al. (2012), realizado no 

Rugby em cadeira de rodas. Além disso, alguns atletas aludem à relevância do 

apoio financeiro dos familiares para o progresso na carreira, dado o escasso 

auxílio estatal e privado ao desporto para pessoas com deficiência, 

circunstância consentânea com a minha própria experiência em Portugal e no 

CP Mideba (Sousa, 2014).  

Convém porém indicar que, no que concerne aos pares, os atletas de 

elite com deficiência entrevistados no referido estudo praticavam modalidades 

individuais, o que pode justificar em parte esta dissidência relativamente à 

influência dos pares. Williams e Taylor (1994) detetaram uma (aparente) 

tendência contrária no caso do Atletismo em cadeira de rodas, no entanto a 
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primazia dos pares era face aos treinadores, que à data escasseavam e o facto 

de, em geral, não terem uma deficiência, conduzia a uma menor identificação e 

maior empatia com os pares experientes, que vestiam a pele de treinadores.  

Quanto ao treinador, Sousa (2014) dá conta da influência positiva do 

treinador na narrativa de vários atletas, com exceção de um atleta que 

destacou a ascendência negativa que o seu treinador deteve na sua carreira. A 

minha visão dos factos, baseada no que vivi no CP Mideba, está 

inevitavelmente limitada devido à precária relação que tinha com o Chava, líder 

da equipa técnica, e que foi sendo exposta claramente na narrativa. Em 

Portugal, apesar da escassa formação específica dos treinadores com quem 

me cruzei ao longo da minha carreira, exceção feita a Inês Lopes – ex-

selecionadora nacional -, todos tiveram uma influência positiva no meu 

percurso.  

Os amigos são mencionados apenas por um atleta do estudo de Sousa 

(2014), contrastando mais uma vez com o meu caso particular, no qual alguns 

dos amigos foram de uma valia extraordinária na aprovação, não só da 

experiência no CP Mideba, como no incentivo à prática desportiva, onde é 

inevitável destacar o João, parceiro incansável nos jogos de Futebol sui 

generis da minha infância, narrados no capítulo “Percurso Desportivo do 

Atleta”.  

No que respeita aos ídolos, em concordância com o que vivi no CP 

Mideba – e também em Portugal - onde não só colegas de equipa assumiram 

este papel de referência, como atletas adversários, Sousa (2014) relata que 

alguns dos entrevistados no seu estudo mencionaram a importância destes 

modelos na sua motivação e comprometimento com o desporto. “São modelos 

de superação pessoal, desportiva e social que os entrevistados também 

desejam um dia representar para jovens atletas” (p. 354). Sem dúvida que me 

habituei a cultivar ídolos no BCR, que me ajudaram a crescer enquanto jogador 

e a estimular o gosto pela modalidade. Entre aqueles com que me cruzei em 

Espanha, surgem na linha da frente o Hugo Lourenço, cuja convivência tinha 

sido até então muito formal nos estágios da seleção, Dan Highcock e Cristián 

Matias Gomez. Embora não tenham merecido menção especial, também 
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Bernabé Costas, base do Amfiv Vigo, que denota um estilo de jogo muito 

próximo do meu, David Mouriz e Joxe Leep inspiravam-me à partida e não 

defraudaram enquanto adversários.  

Sobre isto, devo dizer que apesar da minha tenra idade tenho a 

consciência de que represento um exemplo para muitos jogadores de BCR em 

Portugal, até mais velhos, o que me faz sentir orgulhoso e em simultâneo me 

“semeia” a responsabilidade de ser um atleta cumpridor mas também um 

promotor da modalidade. Como referi anteriormente, Brittain (2010) alerta que 

a reduzida exposição do atleta paralímpico nos órgãos de comunicação social 

leva a que os jovens atletas com deficiência adotem atletas sem deficiência 

enquanto ídolos. Em tal circunstância não se vislumbra nada de iminentemente 

errado, mas vai reforçar os padrões de normatividade no desporto e 

possivelmente demover os jovens com deficiência de se envolverem na prática 

desportiva. Efetivamente, no meu caso, o desconhecimento da existência de 

oportunidades de prática desportiva para pessoas com deficiência aplacou 

muitas vezes a vontade natural que tinha em fazer desporto, plantando 

inclusivamente a ideia de que quiçá o desporto não fosse de todo uma ambição 

legítima para mim.  
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5.2.3 A Classificação Desportiva 
 
 Howe e Jones referem a necessidade da classificação no desporto para 

pessoas com deficiência como meio para assegurar maior integração e 

sobretudo “maximizar as oportunidades de competição justa entre participantes 

com capacidades funcionais variáveis” (2005, p. 134). A necessidade de fazer 

confluir a atratividade e a justiça no desporto paralímpico levou o IPC a 

equacionar, cada vez mais, a necessidade de criação de sistemas de 

classificação médico-funcionais em vez de simplesmente agruparem os atletas 

por tipo de deficiência. No caso do BCR, essa inflexão ocorreu em 1983 com a 

introdução do sistema de Strohkendl, que consignava as quatro classes que 

ainda hoje regem a modalidade, mas sem as pontuações decimais 

(Labanowich & Thiboutot, 2011). Contudo, gradativamente, a salutar 

aproximação entre o Comité Olímpico Internacional (IOC) e o IPC, granjeando 

vantagens comerciais e de apoio financeiro para o desporto para pessoas com 

deficiência, teve igualmente o efeito negativo de limitar o número de 

participantes nos Jogos Paralímpicos a 4000 atletas, com o intuito de tornar 

este produto desportivo mais “comercial” (Howe & Jones, 2006). Assim, o IPC 

elevou as marcas e o número de atletas mínimos para a realização dos 

eventos, o que em última instância prejudica, e até exclui, aqueles com lesões 

mais severas, já de si com níveis inferiores de adesão desportiva (Howe & 

Jones, 2005, 2006). Em menor número, os eventos para atletas com 

deficiências mais graves veem os seus eventos arredados do calendário das 

grandes competições. O objetivo primordial da classificação deve ser vincular 

ao máximo o êxito à boa performance desportiva, isto é, providenciar um 

contexto que aumente as hipóteses de vitória assente no mérito e não em 

fatores fora do alcance do atleta, como a altura ou as limitações associadas à 

sua deficiência. Todavia, as decisões relativas à classificação parecem ser 

mais pragmáticas do que orientadas por princípios (Howe & Jones, 2005). 

 Devido a esta tendência despontam diversos problemas, os quais tive 

oportunidade de constatar no meu percurso no CP Mideba, nomeadamente a 

subserviência perante os atletas de maior funcionalidade e a imprecisão dos 

métodos que escoram o processo de classificação médico-funcional.  
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5.2.3.1 A subserviência perante “os grandes” 
 

Ao longo da minha experiência no CP Mideba, confirmei com uma 

certeza vítrea uma sensação que mantinha no subconsciente praticamente 

desde que percebi em pleno o sistema de classificação funcional vigente na 

modalidade: os jogadores de pontuação 1.0 jogam, mas não lançam; os pontos 

intermédios têm de ser magistrais para estarem em pé de igualdade; e os 

“grandes” (3.5, 4.0 e 4.5) são soberanos em campo. E se num patamar 

recreativo ou não profissional, como experienciei em Portugal, as 

desigualdades esbatem-se, porque a vitória não é tão imperativa, no cenário 

dos campeonatos profissionais agudizam-se. Daí que, conforme observou o 

Eusebio Fernández (2.5) num dos seus momentos pedagógicos, quando 

tentava explicar-me a dinâmica ofensiva: “em Espanha não é como em 

Portugal onde os ‘pequenos’ querem entrar no ‘garrafão’ e lançar”. A área 

pintada nem sequer aos 2.5 é consentida, é mesmo jurisdição dos “grandes”.  

No que respeita aos jogadores de pontuação 1.0, por vezes esta 

aceitação perpassada de um certo estoicismo face às suas limitações e uma 

consequente contribuição menos “vistosa” – mas impreterível – infunde-me de 

orgulho enquanto praticante; parece a simbiose perfeita aquele constante 

serpentear dos 1.0 para que os 4.0 e 4.5 cheguem a situações favoráveis de 

concretização.  

Por outro lado, há um assomo de injustiça quando vejo, quase 

maquinalmente, a esmagadora maioria dos jogadores de alta funcionalidade 

ignorarem os “uns” em ocasiões mais propícias para atirar ao cesto. Não me 

ocorre uma solução para este problema, pelo menos uma tão unânime e 

estreme que pudesse transitar do bom senso para o patamar regulamentar. No 

entanto, gostaria de no futuro ver a IWBF – organismo máximo internacional 

tutelar do BCR - emitir o seu julgamento e quiçá um manual de boas práticas, 

ou mesmo regras, que democratizassem a prática da modalidade para os 

jogadores de pontuação reduzida, condenados pelos atuais sistemas de jogo a 

não lançar.  

A este propósito, o presidente do IPC, Sir Philip Craven, ex-jogador de 

BCR, de pontuação 1.5, teceu um comentário simultaneamente arguto e 
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cáustico sobre Mark Cheaney, uma das lendas da modalidade classificado 

como 1.0, em “Wheelchairs Can Jump”. “Os treinadores tratam frequentemente 

os jogadores de 1.0 como ‘carne para canhão’, mas Mark Cheaney dispara os 

canhões” (Labanowich & Thiboutot, 2011, p. 510). Ainda que a evolução 

material das cadeiras tenha permitido (sobretudo) aos atletas de pontuação 

média e baixa otimizarem o seu rendimento, é uma afirmação que transborda 

de sentido e a resolução do problema não se afigura simples. Até então, a 

literatura disponível centrou atenções na idealização de um sistema capaz de 

incluir os jogadores de baixa funcionalidade, nomeadamente Basile (1990) que 

advogava a existência de apenas duas classes na National Wheelchair 

Basketball Association (NWBA), ao invés das três que persistem, dado o 

desempenho funcional dos atletas das classes II e III (menor gravidade) ser 

semelhante19, reduzindo-se o total permitido para 8 pontos. Outros autores 

(Doyle et al, 2004) partilhavam esta perspetiva, recusando o modelo da IWBF 

(14 pontos) devido à potencial propensão dos treinadores em preencher o 

cinco com atletas de alta funcionalidade. Porém, tal conceção em nada 

suprime ou mitiga a dinâmica técnico-tática, que nega aos jogadores de baixa 

funcionalidade a possibilidade de colherem protagonismo no aspeto estrutural 

do jogo: lançar ao cesto. Além disso, enquanto vesti as cores do CP Mideba 

não senti o temor acima expresso pelos autores de verem os treinadores 

“ostracizarem” os 1.0. Pelo contrário, apesar de limitados ao trabalho “invisível” 

de bloqueio, os 1.0 têm praticamente lugar “cativo”, pois a sua integração no 

cinco facilita a utilização de atletas com funcionalidade quase plena (4.0 e 4.5). 

Assim foi no CP Mideba, com o quinteto privilegiado a ser composto por três 

4.0 e dois 1.0. Nesta equação, os principais lesados em termos de minutos de 

jogo são os atletas de pontuação intermédia.  

A participação dos 2.0, 2.5 e 3.0, a acontecer, reveste-se de um cariz 

mais próximo do status quo dos “grandes”, já que são, por norma, jogadores 

19  No meu entendimento, a afirmação dos atletas classe II e III (no modelo dos EUA) 
evidenciarem índices de funcionalidade semelhantes carece de fundamentação, já que 
independentemente do rendimento nas diversas ações técnicas do jogo ser idêntico, revela-se 
imperioso saber se o esforço aplicado difere, assim como levar em linha de conta as 
especificidades das lesões medulares que acometem muitos dos jogadores classe II e são 
explanadas neste capítulo.  
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dotados de um controlo de tronco que lhes permite assumir funções de 

condução de bola e de lançamento. Porém, se a equipa dispõe de algum 

jogador de pontuação alta com a mínima competência para os referidos 

encargos, a hierarquia é impiedosa e relega os pontos intermédios para o 

banco, emparelhando os treinadores, em muitos casos, os “4’s” com os “1’s”. 

Uma tendência relativamente recente que se diz inaugurada por Gertjan van 

der Linden (4.5), tido como um dos primeiros “4’s” a desempenhar, com 

mestria, o papel de organizador de jogo. Rompeu-se com a convenção natural 

de que os “grandes”, em geral mais altos devido à natureza das suas lesões e 

posição na cadeira, são necessariamente postes, lesionados medulares com 

mobilidade são bases ou extremos atiradores e lesionados medulares de maior 

gravidade essencialmente “bloqueadores”. A aposta em pontuações altas para 

outras posições é para mim totalmente legítima do ponto de vista ético e uma 

consequência natural do sistema de classificação do BCR misturar atletas com 

patologias de gravidade distinta. No entanto, os danos colaterais da primazia 

dos “4’s”, isto é, a instrumentalização dos “1’s”, transformados em 

trabalhadores invisíveis, e o eclipse das pontuações intermédias, devem 

acarretar alterações nas leis do jogo.  

Para o problema dos “1’s” talvez não fosse descabido equacionar a 

premiação das equipas cujos elementos de baixa funcionalidade mais se 

evidenciassem, através de uma mera análise estatística, e/ou uma valorização 

extra dos lançamentos marcados. A resolução da parca aposta nas pontuações 

intermédias podia passar pela implementação da obrigatoriedade de se 

apresentar no cinco inicial, sempre que possível, um elemento de cada classe, 

1, 2, 3 e 4, (incluindo-se as pontuações decimais logicamente), aos quais se 

juntaria um quinto elemento ao critério do treinador, que seria tendencialmente 

outro “4”, mas minoraria a iniquidade prevalecente nos moldes atuais. Esta 

mudança iria igualmente mitigar a discrepância no capítulo das contratações. 

Goste-se ou não, os “grandes” são os desequilibradores de jogo, em função 

das caraterísticas menos limitativas da sua deficiência. Porém, se o desafogo 

financeiro não reinar, entre contratar “grandes” ou “pequenos”, os clubes não 

têm dúvidas. Os canteranos – jogadores formados nos clubes – são, ao abrigo 
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deste contexto, necessariamente aposta para colmatar pontuações médias e 

baixas, reservando-se os cifrões mais graúdos para os jogadores de pontuação 

alta, algo visível em boa parte das equipas da liga espanhola.  

 Sem renegar a valia da classificação funcional, tida como um passo em 

direção à competição justa e equitativa, que “visa controlar quaisquer 

componentes ‘não-meritocráticas’ da performance atlética” (Howe & Jones, 

2005, p. 140), os autores sugerem a necessidade de um sistema mais focado 

nos atletas e que se compatibilize, do ponto de vista ético, com os imperativos 

comerciais e estéticos, cada vez mais presentes neste tipo de prática 

desportiva de elite.  
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5.2.3.2 A (in)justiça do sistema de classificação médico-funcional 
 

 O modelo médico-funcional, apesar de otimizado face a um modelo 

inicial que apenas considerava a deficiência, comporta ainda algumas 

limitações e tem vindo a ser alvo das mais amplas discussões e controvérsias. 

Não só tem o condão de esconjurar o jogador de baixa funcionalidade da linha 

da frente, como o próprio método classificativo dista do que é considerado 

ideal. Jones e Howe (2005) destacam dois motivos para a inaptidão dos 

métodos adotados para determinar a pontuação do atleta: as condições 

naturais não são interveniente único, uma vez que há lesões adquiridas; e não 

se leva em conta os efeitos do treino na capacidade do atleta, estando sob 

escrutínio aspetos como a flexibilidade, força e resistência, componentes 

parcialmente adquiridas, portanto não exclusivas do potencial físico basal.  

No meu processo de reclassificação na Challenge Cup, que felizmente 

não alterou a pontuação 2.5 que me fora atribuída antes, foram vários os 

alertas de companheiros de equipa com o objetivo de me refrearem o desejo 

de baixar para um “2.0”. De facto, estive bizarramente mais perto do 3.0, fruto 

do total desinteresse do classificador em atender às singularidades da minha 

condição física, um caso de aparência simples, mas que na verdade encobre 

várias complicações extra, nomeadamente posturais, prejudiciais à 

funcionalidade. Tudo o que o técnico viu foi um jogador desenvolto e com uma 

mobilidade capaz de fazer duvidar da idoneidade do meu 2.5. Não “viu” porém 

a escoliose e a lordose acentuadas que me infligem dores de costas 

constantes no decurso e após o treino e a competição, a dificuldade no ato da 

micção que resulta em elevada espasticidade ou a luxação da anca direita que 

me condiciona a mobilidade.  

 Todo este rol de “queixas” encontra respaldo na literatura que reclama a 

aplicação de outros critérios no processo de classificação. Por exemplo, do 

posicionamento mais “fundo” na cadeira que os atletas com baixa 

funcionalidade adotam e de onde advêm implicações negativas, na aceleração 

(Vanlandewijck et al, 2011). Ao mesmo tempo, aqueles com lesões medulares 

que afetam o sistema nervoso autónomo veem limitada a capacidade de 

regular o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea, aspetos que não são tidos em 
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consideração no processo de classificação dos atletas. Com efeito, de acordo 

com o modelo da IWBF, tais atletas são agrupados com outros com igual 

controlo motor, mas sistema nervoso autónomo intacto. Em sentido oposto, os 

atletas com lesões medulares mais graves são os únicos que experienciam 

episódios de disreflexia autonómica, que a ser intencional se designa por 

“Boosting”, tendo sido banida pelo IPC, dado acarretar benefícios para o 

rendimento através do aumento da pressão sanguínea e ritmo cardíaco (Mills & 

Krassioukov, 2011). 

 Deste modo, acresce a importância do papel da comunidade médica que 

tem sido historicamente um agente influente nas ISDS’s (International 

Organisation of Sport for the Disabled), mas as suas competências estão cada 

vez mais a ser desvalorizadas em detrimento das preocupações institucionais 

do IPC em simplificar o processo de classificação (Howe e Jones, 2006).  
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5.2.4 O Desporto para pessoas com deficiência e os Media 
 

Na sociedade ocidental, historicamente, as pessoas com deficiência têm 

sido representadas como objetos passivos, alvos de caridade e piedade por 

parte dos membros “normais” (Thomas e Smith, 2008), aparecendo somente 

em áreas específicas das notícias (saúde, investigação médica, estado social e 

benefícios e angariação de fundos), o que traduz a preponderância que a visão 

médica foi conquistando ao longo destes anos nesta área (Cooke et al 2000).  

Na esfera desportiva, a compreensão da deficiência como tragédia 

pessoal e circunstância adstrita à pessoa com uma limitação física e/ou 

intelectual, vislumbra-se nas narrações compassivas, que oscilam entre o 

coitadinho e o herói que superou as suas dificuldades, numa alusão ao 

estereótipo do supercrip, que ilustramos agora com a experiência vivida 

(Novais e Figueiredo, 2010; Howe e Silva, 2012). Mais do que isso, até no 

nicho mediático das publicações que abordam apenas o desporto para 

pessoas com deficiência, prevalecia à data o estereótipo do supercrip (Hardin & 

Hardin, 2003).  

Em Badajoz, tanto no trabalho do jornal estremenho Hoy, de grande 

expressão em Espanha, do Badajoz Deportes, como da estação televisiva 

Canal Extremadura, que tentava acompanhar com periodicidade, entrevi 

poucas referências que valorizavam a deficiência em detrimento da prestação 

desportiva. No programa Escúchame – do canal Extremadura - no qual assumi 

o protagonismo numa das suas edições, agradou-me o enfoque predominante 

nas minhas competências enquanto atleta, na rotina de treino que seguia e nas 

atividades paralelas que desenvolvia, nomeadamente a dinamização de um 

blogue e a frequência do Mestrado em Atividade Física Adaptada, constituindo 

a deficiência apenas um traço de identidade. Aliás, ao repórter nem sequer 

interessou saber a origem da minha lesão, mas antes o meu percurso 

desportivo. Em Portugal, pelo contrário, nas poucas vezes que mereci 

destaque mediático, a deficiência era o denominador comum do artigo.  

  A ausência deliberada dos traços que identificam os atletas como 

pessoas com deficiência e o enfoque nos atletas de cadeira de rodas é outra 
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tendência que se deteta no tratamento mediático. Baseando-se na cobertura 

dos Jogos Paralímpicos de 2000 pela imprensa britânica, creem os autores 

Nigel Thomas e Andrew Smith que tal insinua uma negação da identidade do 

indivíduo, fortalecendo-se o padrão de normatividade adjacente ao desporto. 

Neste sentido, a atleta paralímpica britânica Tanni Grey-Thompson avança com 

a explicação de que a incidência nos atletas em cadeira de rodas se prende 

com o facto “de não parecerem muito deficientes” (Thomas & Smith, 2001, p. 

58), acrescentando Barnes (1992) que também se pode dever à crónica 

associação de deficiência a imobilidade. Sobre este tópico, não me é possível 

fazer qualquer inferência, dado que a minha experiência se restringe a uma só 

modalidade, na qual a cadeira de rodas é transversal.  

No que respeita à referência da deficiência nas provas, a parca ou 

nenhuma alusão à experiência da deficiência é rotulada ora como positiva, por 

se focar na prestação desportiva do atleta, ora como negativa, por instilar que 

os atletas aspiram ou tentam emular caraterísticas de força e integridade física 

de atletas sem deficiência (Thomas e Smith, 2008), e combater as 

“imperfeições” do seu corpo (Smith and Sparkes, 2002). Howe (2008), 

declarando a importância de mencionar a classe funcional do atleta – e por 

arrasto parcialmente a deficiência - afirma que não será tão surpreendente que 

a cobertura do jornalismo impresso do desporto para pessoas com deficiência 

seja desprovida da cultura paralímpica, uma vez que assuntos relacionados 

com a classificação estão ausentes dos comunicados oficiais de imprensa. No 

caso do CP Mideba, constatei uma tendência inversa – e positiva - ao descrito 

por Howe, uma vez que o jornal Hoy imprimia nos seus artigos 

esporadicamente descrições que contemplavam as nuances da classificação e 

a necessidade da equipa se reforçar com um jogador de determinada 

pontuação. Resta saber se por livre iniciativa ou se pela cedência de 

informação por parte do clube. De qualquer modo, é pouco expectável que sem 

o incentivo do departamento de comunicação do CP Mideba houvesse tanta 

atenção sobre a classificação.  

Em termos quantitativos, Chang e Crossman (2009) debruçaram-se 

sobre o tratamento noticioso do jornal sul coreano Chosun Ilbo dos Jogos 
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Paralímpicos (JP) e Olímpicos (JO) de 2004, apurando que eram publicados 

15,3 artigos e 13 fotografias por dia relativos aos JO e 1,23 artigos e 1,3 

fotografias sobre os PG. Em 2012, durante os Jogos Paralímpicos de Londres 

em 2012, considerados um ponto de viragem a todos os níveis, os cinco 

principais jornais japoneses não demonstraram uma visão progressista, com 

parco destaque na capa sobre os JP, constatando-se mesmo total ausência no 

caso do Nikkan Sports (Thompson, 2013).  

Apesar disso, a cobertura mediática dos Jogos Paralímpicos tem vivido 

um crescimento exponencial, desempenhando um papel de destaque em 

combater as perceções negativas perante as pessoas com deficiência (Brittain, 

2012). Prova cabal da mudança foi a transmissão do Channel 4, estação oficial 

do evento no Reino Unido, que garantiu 500 horas de cobertura, vistas por 39.9 

milhões de espetadores (Channel 4, 2012). Uma pesquisa levada a cabo pela 

BDRC Continental e pela YouGov – empresas que realizam estudos de 

mercado - revelou que dois terços dos espetadores (65%) sentiram que a 

cobertura teve um impacto favorável na perceção face às pessoas com 

deficiência; mais de 4 em cada 5 adultos (82%) concordaram que os atletas 

com deficiência eram tão talentosos quanto os atletas sem deficiência, número 

que ascendia a 91% entre os que acompanharam a transmissão do Channel 4; 

cerca de 2/3 dos espetadores (69%) fizeram, pela primeira vez, o “esforço” de 

assistir aos Paralímpicos, enquanto metade viram os Jogos pela primeira vez. 

67% dos inquiridos afirmaram ainda ter assistido a mais do que esperavam 

(Channel 4, 2012). Um exemplo paradigmático foi o ênfase massificado 

concedido à medalha de ouro conquistada pela ciclista britânica Sarah Storey, 

na imprensa britânica, que lhe dedicou várias capas (Webborn, 2013). Na 

mesma linha, Howe (2008) refere que o estilo de jornalismo começa a afastar-

se das manchetes “doces” que celebram o triunfo sobre a deficiência para um 

formato mais focado no desporto.   

Na minha estadia na Estremadura, os órgãos de comunicação social 

locais e regionais pareciam acompanhar a dinâmica vanguardista, com 

cobertura contínua e centrada na performance desportiva. Inclusivamente, vai 

mais além do que as outras regiões, gozando o CP Mideba do privilégio de ver 
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alguns dos seus jogos transmitidos pela televisão com comentários, câmaras 

de várias perspetivas e todos os “adornos” próprios da atividade, assim como 

reportagens de outros momentos do percurso do clube como a apresentação 

da equipa no início da época em conferência de imprensa. Outra questão que 

me chamou à atenção, ainda que se reporte à escala nacional, foi a 

transmissão de um magazine sobre a Champions Cup, Liga dos Campeões de 

BCR, no canal temático desportivo Teledeporte, pertencente à televisão pública 

espanhola TVE, iniciativas de louvar e valorizar tendo em conta o panorama 

internacional exposto.  

Em contraste, a presença do desporto para pessoas com deficiência nos 

círculos mediáticos em Portugal é ainda diminuta e dista dos melhores 

exemplos. Um estudo que se debruçou sobre a cobertura do periódico Jornal 

de Notícias dos anos de 1996 e 2000, coincidentes com Jogos Paralímpicos, 

concluiu que houve progresso entre as datas, mas a informação continuava 

distante do modelo do atleta dito “normal”. Constatou-se que quanto menos 

visível a deficiência, maior a probabilidade da notícia ser ilustrada com uma 

fotografia do atleta, indiciando que a sociedade não concebia num atleta a 

condição de pessoa com deficiência que lhe está inerente. Em contrapartida, 

os melhores resultados e recordes assumiam preponderância, o que se 

enquadra com a lógica do desporto moderno, onde impera o paradigma do 

homem sem limites (Pereira et al. 2006). Mais recentemente, Novais e 

Figueiredo (2010) compararam a cobertura efetuado por periódicos online 

portugueses e brasileiros dos Jogos Paralímpicos de Pequim, realizados em 

2008, centrando a sua atenção nas medalhas de dois atletas de cada um dos 

países. No geral, verificou-se uma fraca utilização de termos relativos à vitória, 

mostrando a baixa expectativa da sociedade e dos jornalistas em relação ao 

atleta com deficiência. O caso português destacou-se pela negativa ao 

apresentar a maior parte dos artigos que reforçam as baixas expectativas 

(67%), como a menor quantidade de referências que reforçam as altas 

expectativas (20%). Os autores afirmam em jeito de conclusão que o sucesso 

dos atletas Paralímpicos foi banalizados pelos media, que se focaram somente 

nos resultados, “esquecendo” a alusão à experiência dos atletas, repercussão 

Comentado [A2]: Ao ler percebi que falta aqui 
referencia a Portugal. como estão os media em Portugal. 
Deixo aqui duas referencias: (e envio) 

Pereira, A. L., Silva, M. A., & Pereira, O. (2006). O 
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análise de um periódico português. Revista 
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Pereira, O., Monteiro, I., & Pereira, A. L. (2011). A 
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da medalha e bastidores. Essa circunstância parece sugerir um esforço em 

encobrir a deficiência e reputá-la a um mero produto biológico e não 

sociocultural.  
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6. Considerações Finais 
 
 Neste capítulo, pretende-se dar resposta aos objetivos delineados para 

o presente trabalho, assim como discernir sobre os significados e contributos 

das temáticas emergentes e ainda refletir sobre de que modo a construção e a 

(auto)interpretação da narrativa me moldaram, como atleta e como pessoa.   

Durante sensivelmente sete meses, foram concedidas ao 

atleta/investigador oportunidades de vivência de um contexto desportivo de alta 

competição, ao lado e contra alguns dos melhores intérpretes do Basquetebol 

em cadeira de rodas, numa das ligas mais competitivas do mundo, a División 

de Honor. O afluxo de informação que daí emanou, aliado ao conhecimento, 

gosto e experiência enquanto praticante e seguidor da área do desporto para 

pessoas com deficiência permitem fazer algumas inferências importantes 

relativamente à perceção do fenómeno desportivo para a população com 

deficiência e ao entendimento da própria deficiência, que podem ser 

orientadoras para futura investigação.  

Pese embora do ponto de vista do desempenho desportivo o balanço 

não tenha sido tão positivo quanto se desejaria, certo é que a compreensão da 

atmosfera envolvente ao desenrolar da competição não foi melindrada por este 

revés estritamente pessoal. Desde logo, constatou-se inequivocamente o 

desequilíbrio de meios financeiros e materiais face ao contexto português, facto 

que concebemos em grande parte como produto da predisposição para aceitar 

a deficiência com naturalidade e sem paternalismo por parte da comunidade 

local de Badajoz. Assim se explica a afluência de cidadãos anónimos, com e 

sem deficiência, aos jogos do CP Mideba e a notável cobertura mediática dos 

órgãos de comunicação regionais, predominantemente avessos às tradicionais 

representações do desporto para pessoas com deficiência, rotuladas como 

vítimas que passam a heróis através do fenómeno desportivo, e não a atletas 

de elite. Não obstante, convém referir que o poderio dos media regionais em 

Espanha é francamente superior. Opostamente, em Portugal, circunscrevendo 

à realidade vivida pelo atleta/investigador, o retrato do desporto para pessoas 
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com deficiência parece continuar refém do espetro do Supercrip e em muitos 

casos nem sequer merece referência. Perdura uma imagem de vulnerabilidade, 

alimentada não raras vezes pelas instituições que tutelam o desporto para 

pessoas com deficiência, e que desprovê o jovem com deficiência da hipótese 

de acalentar o desporto de alta competição. Primeiro, porque não se assume 

uma divisão clara entre quem pratica BCR com fins recreativos e aqueles que 

desejam ir mais além. Segundo, nas ocasiões em que esses jovens surgem, 

faltam as oportunidades para concretizar os seus desejos e potencial 

desportivo, ficando à mercê da boa vontade e da capacidade financeira da 

família para impulsionar a sua carreira, como foi o meu caso particular.  

No contexto da narrativa, a influência da família afigura-se como basilar, 

quer na iniciação, quer no decorrer do percurso desportivo na alta competição. 

Mas não é a única que se percebe da narrativa, arvorando-se os colegas de 

equipa como âncora essencial tanto em termos de apoio emocional, como de 

aconselhamento para o progresso enquanto jogador, uma vez que os 

treinadores continuam, mesmo no patamar de elite, a carecer de 

especialização na área, salvaguardando-se algumas exceções. Também os 

amigos e os ídolos ocupam um lugar de destaque na cadeia de relações. A 

propósito dos ídolos, quiçá resida na concessão de maior visibilidade mediática 

e na promoção do atleta paralímpico português – como atleta e não como 

exemplo de superação – a fórmula para atrair mais jovens com deficiência para 

a prática desportiva, até aqui “ostracizados” pelo escasso leque de 

oportunidades dentro e fora da escola, e pela convenção de que o desporto é 

prerrogativa dos corpos “perfeitos”. Em Espanha, o basquetebolista em cadeira 

de rodas goza de um estatuto que faz dele modelo junto dos jovens com 

deficiência, que se habituam a admirar Alejandro Zarzuela como Cristiano 

Ronaldo, legitimando a sua identidade como pessoa. Por outro lado, a escola 

terá que desempenhar um papel estruturante na promoção do desporto para 

pessoas com deficiência, seguindo os passos do país vizinho que dinamiza, 

por exemplo, um campeonato escolar de BCR.  

No que ao jogo diz respeito, emergiu da narrativa o tema da 

classificação, que estando nas cogitações prévias, acabou por alcançar 

 

152 

Formatada: Direita

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial, 10 pt

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial

Formatada: Posição: Horizontal: Centrar,
Relativamente a: Margem, Vertical:  -0,83 cm,
Relativamente a: Parágrafo

Formatada: Tipo de letra: (predefinido) Arial



Considerações Finais 

proporções de enorme relevo neste trabalho. Sendo um ganho inequívoco à luz 

do espetáculo e da justiça entre os participantes, o sistema de classificação 

médico-funcional prevalecente precisa de mais do que “limar arestas” como se 

poderá depreender do discurso institucional. Os jogadores de baixa 

funcionalidade têm tempo de jogo, mas protagonismo limitado ou nulo, e os de 

pontuação intermédia acabam muitas vezes afastados para que se 

contraponham aos atletas de baixa funcionalidade outros com capacidade 

funcional o mais alta possível. Tal não nos parece obedecer à propalada 

máxima da igualdade de oportunidades ou vincular a vitória ao mérito 

desportivo, subvertendo tais princípios a “necessidade” de tornar 

comercializável o BCR. A tendência é tanto mais evidente na realidade ultra 

competitiva e profissional do BCR espanhol, comparativamente a Portugal, 

uma vez que ganhar deixa de ser um objetivo para passar a ter um caráter 

obrigatório com o fim de atrair parceiros comerciais e institucionais. No caso 

português, embora exíguo, o espaço – e, mais do que isso, o protagonismo - 

para o jogador de baixa funcionalidade continua a existir.  

A natureza do presente trabalho, fecundado por um método peculiar, na 

medida em que o investigador  é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de estudo, 

trouxe ganhos indiscutíveis na caraterização do ambiente envolvente e inerente 

à realidade competitiva narrada. Tal processo foi inevitavelmente municiado 

pela experiência prévia do atleta enquanto jogador de BCR e pessoa com 

deficiência. No entanto, apontam-se algumas limitações, tais como a menor 

perspicácia na descrição dos acontecimentos, profusa de significado para os 

objetivos adjacentes a este trabalho, decorrente do atrito com o treinador e 

colega Salvador Zavala, levando a uma atenção pontualmente exagerada nas 

incidências do jogo e ambições pessoais do atleta.  

Olhando em retrospetiva, a redação da narrativa teve o condão de, no 

plano individual, fomentar um conhecimento mais profundo da minha 

personalidade e, por conseguinte, algumas resoluções para nas próximas 

etapas da carreira desportiva pôr em prática, nomeadamente no que toca ao 

modo como se afirmar num contexto altamente competitivo. O “protecionismo” 

emocional de que até aqui beneficiava no panorama português, extensível 
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além do desporto, contribuiu para uma fragilidade mental em nada 

potenciadora do sucesso numa atmosfera altamente competitiva, como o 

desporto de elite. No plano coletivo, a construção da narrativa contribuiu para 

conhecer mais detalhadamente determinadas áreas e os processos que as 

rodeiam, como a classificação, e aprimorar a sensibilidade para as dinâmicas 

socioculturais que trespassam o desporto para pessoas com deficiência.  

Consideramos que o caráter norteador do trabalho pode constituir um 

acréscimo de relevo para futura pesquisa e, quiçá, um ponto de partida para a 

investigação que urge realizar em domínios como: o desenvolvimento de 

sistemas de classificação mais justos; a aferição das expectativas do atleta de 

baixa funcionalidade no BCR; a influência dos pares no desporto de elite para 

pessoas com deficiência, comparando entre modalidades individuais e 

coletivas e fazendo o mesmo exercício face ao desporto para pessoas sem 

deficiência; a origem – e não a descrição – do estereótipo do supercrip, 

discorrendo até que ponto os media ditam ou refletem conceções reinantes na 

área; e o desenvolvimento de gestos técnicos específicos mediante a 

funcionalidade do atleta, como o lançamento e a propulsão da cadeira.  
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