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DESPORTO 
ENTREVISTA: Sarda Cesta FOTOS: cedidas peto entrevistado 

VU\11ALITO DE FUTE3OL DE PRAIA: 

CAMPEOES 
DENTRO E FORA DA ÉPOCA BALNEAR 

A final do Mundialito foi um mano a mano ibérico e as portugueses não morreram na praia, garantindo que o troféu vinha 

para o nosso lado da fronteira já nos penalties (a vitória nem seria tão portuguesa e saborosa se não fosse sofrida, não 

é verdade?). Esta competição pode ter um diminutivo no nome, mas arriscamos dizer que em nada se relaciona com o 

tamanho do talento e da raça destes campeões. 

A Mais Superior falou com João Gonçalves. que tem 23 anos e está a acabar o primeiro ano de mestrado em Tecnologia 

e Segurança Alimentar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ao mesmo tempo, é pivot 

da seleção portuguesa de futebol de praia - mas isso já não é novidade para ninguém - e a mais nova em campo. Sem 

criar castelos na areia, tenta ao máximo conciliar os treinos com o estudo e espera continuar a fazê-la no futuro. Se é 

fácil? Não, mas quem joga por gosto não cansa. 

Como surgiu o gosta por esta modalidade? 

Desde miúdo que via os Mundialitos e algu-
mas competições que passavam na televisão. 
Sempre foi um desporto que que me fascinou: 
pelo espetáculo, pela quantidade de golos que 
as equipas marcam... Mas tenho de ser since-
ro: se não fosse um amigo meu, na altura em 
2013, que tinha aderido à modalidade e depois 
me puxou para ela, provavelmente não teria 
começado a jogar. Foi ele que me convenceu 
e tudo começou al. Estava a formar uma equi-
pa. Era um projeto um pouco a brincar, entre 
amigos, ao qual eu às tantas aderi e comecei 
a gostar! Treinávamos em Carcavelos e o clu-
be pelo qual iniciámos foi o Clube de Futebol 
Benfica. Nunca na vida pensei que pudesse 
evoluir para algo mais sério! Na altura, jogá-
vamos na segunda divisão. Entretanto surgiu 
a oportunidade de criar o clube da Casa da  

Benfica de Louras, onde jogo atualmente. Ele 
resultou de uma fusão de dois clubes: foram 
buscar os melhores jogadores ao meu clube 
e ao Grupo Desportivo de Loures e nasceu a 
Casa de Benfica de Louras. A partir dai, logo 
no primeiro ano, conseguimos subir á primei-
ra divisão. É ande nos mantemos, até agora. À 
medida que o tempo passava e ao longo dos 
treinos, fui aprendendo. Tambèm tive a ajuda 
de jogadores internacionais, como o Alan, que 
se despediu agora neste Mundialito. Fui cha-
mado ao meu primeiro estágio no final de 2016 
a partir daí, chamam-me mais regularmente. 

Como consegues gerir o teu tempo? 

Tento sempre fazer essa gestão. Não é fácil. A 
partir de abril começo, geralmente, a ter mais 
treinos pelo meu clube. É ai que aparecem os 
estágios mais regulares da seleção. E sempre  

um bocado complicado. Ainda agora, na altura 
do Mundialito, tive de estudar para um teste! 
Tudo enquanto estava em estágio e em com-
petição. Com  o cansaço de treinar duas vezes 
por dia, ainda ter de estudar é um bocado in-
tenso. 

Os teus pais sempre te apoiaram ou chega-

ram a ter algumas reservas? 

Da minha família sempre tive um grande apoio. 
Deram-me essa responsabilidade, diziam-me 
que dependia tudo de mim e do que eu queria 
fazer. Claro que me aconselharam a continuar 
com os estudos, até porque esta não é uma 
modalidade como o Futebol 11 - na qual seja 
possível, de caras, depender financeiramente 
só disto. Eles sempre me deram a liberdade 
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para tentar conciliar as duas coisas. Como te-
nho conseguido até agora, confiam em mim e 
estão felizes com o que estou a fazer. 

Como funcionam os teus treinos fora da época? 
A época acaba em finais de agosto, princípios 
de setembro. Em alturas que não estou em 
competição, não paro. Vou regularmente ao 
ginásio, corro, faço trabalho de fortalecimento 
muscular. Como vivo a cerca de 5 minutos a pé 
da praia, levo o meu equipamento e vou treinar 
sozinho ou com os meus amigos. Eles acabam 
por me fazer companhia e treinar comigo. Ten-
to manter-me em forma e trabalhar sempre a 
parte física. 

Cuidados em termos de alimentação, evitar 
saldas á noite, fugir ao álcool e ao tabaco... 
Estas são realidades no desporto de compe-
tição. Custa-te multo cumprir estas restri-
ções? 
Nunca fumei. Nunca tive esse interesse. A mi-
nha paixão pelo desporto é tanta que era in-
capaz de estar a prejudicar e negligenciar a 
minha condição física com algo que não me 
traz beneficio nenhum. O mesmo com o álcool. 
Uma vez por outra, numa saída á noite. Mas na 
época desportiva rejeito. Não me custa. Já em 
termos de alimentação, tento ser mais cuida-
do. Para mim chega a ser complicado, mas sei 
que é essencial para me manter em forma du-
rante a época. 

Como acontecem os treinos no Inverno? A 
areia não fica molhada? 
É a parte que mais nos custa, muito sincera-
mente! Para além de estar muito frio, o futebol 
de praia joga-se de pé descalço! Não usamos 
calçado. Tentamos usar uma espécie de botas 
usadas pelos surfistas, para não apanharmos 
tanto frio. Desde que o campo não crie poça. 
treinamos sempre. Seja coma areia mais dura 
ou mais mole. Tem de ser. É esforço da nossa 
parte, sim, mas adoramos o desporto e, por 
isso, sempre que haja condições estamos lá, 
a treinar. 

Fora do campo, a vossa relação é boa? 
Slm! Mesmo fora dos treinos, falamos e tenta-
mos estar juntos de cada vez que há um ani-
versário ou celebração. O ambiente na equipa 
é bom. E dentro da seleção também. Eu sou 
o mais novo, ainda estudo, não tenho um tra-
balho fixo, não sou casado. ❑emo-nos bem, 
respeitamo-nos todos uns aos outros e tanto 
dentro como fora de campo o ambiente é de 
brincadeira e descontração. Vai agora come-
çar uma nova geração, porque a seleção vai 
renovando, e eu tenho muito gosto em fazer 
parte desta reestruturação. 

Qual a sensação de jogar neste Mundialito, de 
estar em campo a representar Portugal? 
É uma pergunta complicada... Mas vou tentar 
explicar da melhor maneira. É um sentimento 
de muita responsabilidade. Há sempre algum 
nervosismo, alguma tensão. Sabes que estás 
a representar o teu pais, por isso queres dar o 
teu máximo, errar o menos possível e transmi- 

tir ás pessoas um sentimento positivo. Queres 
muito ganhar o jogo e que as pessoas se sin-
tam felizes ao ver o seu país ser reconhecido 
na modalidade. Tem esse lado de responsa-
bilidade, ansiedade e nervosismo. Já quando 
entro em campo, isso acaba por se apagar: é 
uma sensação tão boa, estar a cantar o hino, a 
sentir a energia de toda a equipa. É algo único 
e gratificante. Representar o meu país e faze-
-lo numa modalidade que eu adoro é... Extraor-
dinário. 

Superstições antes de entrar em campo, tens 
alguma que possas partilhar? 
Não sou muito supersticioso! Vejo alguns co-
legas meus que são. mas eu nem por isso... Vá, 
tenho uma! Entro com o pé direito, nunca piso 
a linha e dou sempre um salto com os joelhos 
ao peito. Sempre fiz isso. Não é que pense que 
o jogo vai correr mal se não o fizer, mas acaba 
por ser um hábito que criei. 

Dentro da modalidade, tens algum ídolo? 
Tenho alguns, sim. 0 Alan, por exemplo, que 
é da minha equipa e acabou agora a sua car-
reira - pelo menos ao nivel da seleção - é a 
minha maior referência ao nível do futebol de 
praia. Vamos para os treinos juntos. ele mora 
na minha zona. A partir do momento em que 
ele veio para a minha equipa, sinto que cresci 
muito como jogador, que comecei a perceber 
melhor o jogo. Ele tem muitos anos desta mo-
dalidade e, tanto dentro como fora de campo, é 
uma grande referência. É humilde, já conquis-
tou muito mas não é do estilo de pessoa que 
se fixa nas vitórias do passado. Trabalha sem-
pre mais. É um exemplo a seguir, quer a nivel 
profissional como pessoal. Claro que depois 
também tenho o Madjer, a maior referencia do 
futebol de praia mundial e com quem também 
tenho a oportunidade de jogar na seleção... 0 
Jordan também é dos mais novos e dos me-
lhores da seleção e o Belchior, que joga na 
minha posição. é um jogador que eu observo 
muito para tentar sempre melhorar. 

Há algo de que tenhas saudades da tua vida 
antes desta correria? 
Já houve muitos momentos (como festas, ani-
versários, o habitual na nossa idade) dos quais 
tive de abdicar, ou porque estava a jogar ou 
porque tinha jogo no dia a seguir. Tenho muitos 
jogos ao sábado - por isso, á sexta-feira não 
dá jeito nenhum sair ou deitar-me a más ho-
ras... Já deixei de ir de férias para certos sitias 
com os meus amigos porque estava em cam-
peonato e não podia... Se eu não gostasse, não 
estaria a abdicar. Por isso sim, perdi algumas 
dessas coisas mas ganhei muitas outras com 
❑ futebol de praia. Com  as felicidades que já 
tive, a aprendizagem que tenho feito dentro e 
fora de campo. as pessoas que vou conhecen-
do, as experiências, o companheirismo... Tudo 
isso acaba por ser superior a tudo o que já 
perdi. Porque festas e jantares, isso acontece 
a toda a hora... Agora ganhar um jogo, ganhar 
um troféu... Acaba por recompensar tudo! 

E o teu sonho, qual é? 
Tenho uma série de sonhos. Um deles é poder 
ser campeão nacional pelo meu clube, claro. 0 
que não é fácil, porque há adversários muito 
fortes, equipas como o Sporting e o Braga! Ou-
tro é poder ganhar o Campeonato Mundial pela 
minha seleção. 

Onde te vês daqui a 10 anos? 
Daqui a dez anos... É complicado para mim 
responder. Sempre fui habituado a fazer muita 
coisa ao mesmo tempo e tenho a consciência 
de que. a partir do momento em que acabar o 
mestrado e arranjar um emprego fixo, vai ser 
difícil conciliar. É uma dualidade de pensa-
mentos. Tanto posso parar um tempo e deci-
dir dedicar-me ao futebol, como posso logo 
enveredar pelo mundo do trabalho na área da 
alimentação. Vejo o futebol como uma recom-
pensa por aquilo que faço. Estudo e depois te-
nho o privilégio, a benesse e o divertimento de 
ir treinar, de poder abstrair-me de tudo e fazer 
algo que eu adoro. Portanto, daqui a dez anos, 
claro que o meu sonho seria ter um trabalho 
fixo e poder continuar a jogar. 

Queres deixar alguma mensagem a quem. 
como tu, concilia as estudos e a carreira na 
desporto? 
Acima de tudo, há que ter paixão. Se não hou-
ver querer. vontade, gosto tanto pelo que se 
estuda como pelo desporto é muito complica-
do. Se a pessoa não estiver disposta a alguns 
sacrifícios. torna-se difícil de gerir. Para quem 
vai para a faculdade e acaba por deixar as suas 
atividades extra-curriculares, o que tenho a di-
zer é que não tem de ser assim. Depende da 
organização. Se a pessoa quiser mesmo e tiver 
paixão por aquilo que faz, é possível e há tem-
po para tudo. Estudar. estar com as amigos, ter 
uma namorada. 0 dia tem 24 horas e é uma 
questão de gerir este tempo da melhor forma! 


