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Porquê ser professor?
C.L. Foi uma coisa que sempre me vi a fazer. Desde
miúda foi esse o meu caminho. Nunca me imaginei a
fazer outra coisa.
Porquê a natação?
C.L. Sempre pratiquei natação e depois, numa altura
em que estava com mais dificuldades a nível de
emprego, surgiu esta oportunidade. Os meus estágios também sempre foram ao nível da natação.
Que situação mais te marcou numa aula?
C.L. Tenho uma situação com um miúdo, com cinco
anitos, que estava sempre a dizer que sabia nadar.
Punha-lhe o esparguete e ele dizia que não precisava
porque sabia nadar (na piscina das crianças). Então

Quais os objectivos profissionais no Fluvial
Quem te inspira e porquê?
para esta época?
C.L. Os meus alunos, os meus filhos e a minha
C.L. Fazer com que cada vez as aulas tenham mais família, acima de tudo, fazem com que eu nunca
alunos, que as pessoas nos procurem cada vez mais. queira desistir.
O melhor desta profissão?
Que talento não tens e gostavas de ter?
C.L. Lidar com crianças todos os dias. O inesperado, a C.L. Gostava de ser um génio [risos]. Conseguir que
alegria principalmente. Há dias que venho no carro a os meus filhos conseguissem ser o que eles querem
pensar “não me apetecia ir” mas depois chego aqui e ser e dar-lhes sempre as directrizes para seguirem o
é a maior alegria.
caminho certo. Era o que eu gostava, de ter essa
Descreve o Fluvial numa palavra.
certeza.
Um lema de vida?
C.L. Luta.
Quais os teus hobbies?
C.L. Nunca desistir. Cair, levantar e tentar outra vez.
C.L. Andar de bicicleta, correr com os meus filhos, Acho que se os outros conseguem nós também
conseguimos. Foi sempre isso que segui.
picnics. Programas em família.

um dia disse “se sabes nadar, vais nadar. Atiras-te e Que virtude tua consideras mais marcante?
nadas”. E ele atirou-se e começou a ficar atrapalhado C.L. A alegria, a boa disposição, o positivismo. Sou
e eu puxei-o para fora e disse “afinal não sabes
uma pessoa muito positiva.
nadar” e ele respondeu “eu sei nadar mas esta piscina O que te faz rir?
é demasiado alta para a altura do meu pescoço”.
C.L. Tudo me faz rir. Nesta área então as crianças
Quais os maiores desafios desta profissão?
fazem-me rir, a alegria deles quando chegam à nossa
C.L. Fazer com que os miúdos gostem. Tirar-lhes
beira faz-me rir.
aquele pânico inicial porque não é igual para todos e Qual o teu desportista favorito?
temos de saber conhecê-los e levá-los por caminhos C.L. O Cristiano Ronaldo, acho que é uma referência.
para eles gostarem.

Fazer com que as
pessoas nos procurem
cada vez mais.

