
MODALIDADES RÁGUEBI

O querer tem muita força
Guilherme Custódio é surdo. Nada que o impeça de jogar râguebi no Sporting.
As limitações são superadas por uma força de vontade que faz com que o jovem
esteja integrado de forma normal na equipa

LUÍS SANTOS CASTELO

Chegámos

ao Estádio

Universitário de Lis-

boa, onde treinam

várias equipas de for-

mação do Sporting, e encontrá-

mos Carlos, pai de Guilherme,

depois de várias chamadas nas

semanas que antecederam esse

dia. O frio era bastante, mas es-

se pensamento saía da cabeça
assim que se olhava para o lado

e se viam crianças e jovens de

t-shirt e calções. Guilherme, o

grande protagonista desta histó-

ria, estava no balneário a prepa-
rar-se para mais um treino.

Com 15 anos, Guilherme Cus-

tódio é um dos elementos da

equipa de sub-16 de râguebi do

Sporting. Sofre de surdez bilate-

ral profunda e comunica através

de aparelhos auditivos, ainda

que com algumas limitações,
mas não se queixa de nada nem

quer ser uma vítima. Assim que

perguntámos quais as maiores

dificuldades que sente dentro de

campo por ser surdo, Guilherme
foi simples e curto na resposta.
"Nenhuma" garantiu. Foi prati-
cante de natação e hóquei em

patins antes de se. dedicar ao râ-

guebi, sendo atleta do Sporting
há vários anos.

Fomos apresentados a Guilher-

me, que de imediato perguntou
se a entrevista era para ser feita

antes ou depois do treino. Dei-

xámos o atleta ir à vida dele du-

rante cerca de uma hora e meia

e assistimos à forma como trei-

na e se entende com os colegas.
À primeira vista, ninguém diria

que Guilherme é surdo ou que
teria algum tipo de problema na

comunicação. Já conhece bem os

restantes jogadores e estes tam-

bém já jogam de forma natural

com Guilherme, que se expressa,
muitas vezes, por gestos e indica-

ções. Quem, por vezes, tem de ter

especial atenção são os treinado-

res na hora de explicar algo novo

ou corrigir o que está errado. Fo-

ra esses casos, Guilherme Custó-

dio é um atleta como os outros.

Finalizado o treino, sentámo-

-nos com Guilherme para uma
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conversa. "Antes, eu jogava hó-

quei em patins. Vi uma bola es-

tranha, uma bola oval e estava a

brincar com ela. Era 'fixe' brincar

com ela. Tentei entrar na equi-

pa [do Sporting], fiquei e gostei
muito. Agora já estou aqui há

muitos anos" começou por con-

tar ao Jornal Sporting assim que
questionado sobre a forma como
descobriu o râguebi. "Gosto das

placagens, das jogadas. E de fa-

zer amigos" acrescentou. Adep-
to das equipas do "Gloucester,

Metro Racing, Nova Zelândia,

Chiefs, Escócia e Edimburgo",
Guilherme Custódio é, acima de

tudo, Sportinguista. Acompanha
todas as modalidades, mas tem

especial foco, para além do râ-

guebi, no "voleibol, no ténis de

mesa, no hóquei em patins e no

futebol"

Colega de Guilherme e capitão
de equipa, João Telhada conhe-

ce e partilha o balneário com

Guilherme há algum tempo.
Considera-o "uma pessoa que
se conseguiu superar ao longo
do tempo" e "um grande ami-

go" "Conheço-o e jogo com ele

desde que jogo râguebi. Gosto

muito de jogar com ele, é uma

grande pessoa. É um grande ca-

so de superação e ele deve estar

orgulhoso" contou João.

Confrontado com os maiores

desafios em jogar com um cole-

ga surdo, João Telhada explicou

que nem sempre é fácil "tentar

perceber o que vai na cabeça
dele" mas que a experiência
conjunta já permite ultrapas-
sar as dificuldades. "Ele queria
fazer certos movimentos e não

conseguia expressá-los aos cole-

gas. Agora, com o tempo e com

os colegas com quem já joga
há muito tempo, já dá a volta"

assegurou. "Ao início era uma

coisa completamente alterna-

tiva, nunca tínhamos tido um



jogador surdo. Tentávamos co-

municar com ele e brincar com

ele. Foi assim que construímos

a amizade que todos temos com

o Guilherme. Todos percebemos
os gestos que ele faz durante os

jogos" explicou.
Já o treinador Francisco Sande e

Castro descreveu o seu jogador
como "uma pessoa reservada,
mas que não tem medo e enfren-

ta os desafios" "Este ano, princi-
palmente, experimentámos o

Guilherme até nos sub-18 e o

feedback foi muito bom. Fez um

grande trabalho, não mostrou
receio nenhum. Acho que até o

potenciou e deu confiança para
ter um impacto maior nos sub-

-16" revelou, antes de considerar

Guilherme um "bom rapaz, co-

mo toda a gente que o conhe-

ce sabe" "Já cá anda há muitos

anos, sempre muito simpático e

atencioso. Às vezes é um boca-

do distraído, mas é normal pa-
ra a idade. Está sempre pronto
a ajudar, é sempre o primeiro a

chegar aos treinos. É muito as-

síduo, nunca falta. Às vezes tem

algumas dificuldades com bo-

leias, mas acaba sempre por se

arranjar. (...) O Guilherme tra-
balha e como está sempre nos

treinos sabe o que tem de fazer

dentro de campo independente-
mente da dificuldade de audição
e de comunicação" disse ainda o

técnico.
Ainda assim, Francisco Sande e

Castro recordou algumas situa-

ções curiosas em que a surdez

de Guilherme teve influência e

importância. "Sou um treinador

que grita muito e sou muito ba-

rulhento. Farto-me de gritar com

ele, como grito com toda a gente,
e ele nunca me ouve. [risos] Os

colegas de equipa estão sempre
a dizer-me que tenho de falar

mais perto dele. Por vezes esque-

ço-me da condição especial de-

le, é mais um jogador. É preciso
ter alguma atenção ao aparelho.
É maior dificuldade, até porque
limita as posições em que ele

pode jogar. Não pode ter gran-
de contacto à volta do aparelho,
não pode jogar à chuva... De

resto, trato-o como uma pessoa
normal porque ele é uma pessoa
normal" referiu.

Perguntámos a Guilherme qual
era o maior objectivo que tinha

enquanto atleta. "Tentar ganhar,
ser campeão. Mas às vezes temos

de aprender a corrigir o que fi-

zemos de errado quando perde-
mos" respondeu, antes de revelar

que gostava de representar o Clu-

be de Alvalade como sénior. "Sin-

to orgulho em entrar em campo
com o símbolo do Sporting. As

pessoas acham que sou único

porque sou surdo, mas não sou.

Há outro jogador sorte no norte,

no CDUP. Também gostava que
fosse criada a Selecção Nacional

de surdos. Gostava de ser conhe-

cido, mas tenho de lutar por isso.

Gostava de jogar no Sporting co-

mo sénior, quero ajudar as equi-

pas em que estou a serem cam-

peãs" finalizou.
Com muitos anos de râguebi
pela frente, Guilherme Custó-

dio deixou-nos com a certeza
de que, aconteça o que aconte-

cer, nunca vai deixar de atingir
os seus objectivos por falta de

força de vontade. O pai, Carlos,

fez questão de deixar o agrade-
cimento à secção de râguebi do

Sporting por tudo o que tem sido

feito pelo Guilherme. Da mes-

ma forma que o Sporting está

agradecido ao Guilherme pelo

Esforço, pela Dedicação e pela

Devoção que o têm guiado até à

Glória.
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