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“Dia 3, foi um dia como os outros, no que diz respeito às horas de acordar, do pequeno-almoço, do 
treino matinal, do almoço, treino da tarde, descanso, jantar, etc., mas teve uma particularidade. 

Estive todo o dia introspectivo, muito pensativo em tentar perceber o porquê de algumas coisas 
nesta nossa actividade. A prova do Duarte [Mourão] assustou-me. 
 

Assustei-me porque tenho receio que aconteça comigo. Assistimos à prova na bancada e 
comentávamos como estávamos nervosos de o observar. No final, apenas um porquê? 
 

Nunca tive um colega de treino que treinasse tanto, que fosse tão empenhado e todos os sinais que 

ele dava recentemente não podiam ser melhores. Porquê? Porque não esteve ao nível que nos 
habituou num passado tão recente? 
  

As razões podem ser tantas, podemos ir pelo nervosismo, pela alimentação, pelo facto de estarmos 
fora de casa há algum tempo, erros técnicos, podem ser tantas as razões. 
 

Na minha cabeça vagueei até chegar a um local, o Poder da Mente! Sempre encaramos as 
competições com a mesma motivação, com os mesmos níveis de stress, com a mesma pressão? 
Não! 
  

O que pensa o Cielo quando aponta para cima antes de nadar? Ou o Phelps, e o que ouve nos seus 
phones e para onde o transporta de forma a estar com aquela concentração inabalável? Ou o Filipe 
França e a razão da sua extrema devoção? 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Muito há para discutir e muito há a fazer neste campo, o que nos motiva, como buscar motivação 
quando ela não aparece intrinsecamente, como o nervosismo pode influenciar a nossa prestação e 
formas de o controlar. Agora pouco interessa… 
 

Sei o que me motiva, aquilo que me faz transcender. A nível físico pouco mais posso fazer. É a 
atitude mental que irá definir a minha prestação de sexta-feira e é nisso que estou a trabalhar. 
  

Amanhã Diogo, Alex e Sara, a sorte da Selecção vai mudar, estou confiante.” 
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