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NO FLUVIAL DESDE... 2013
NÍVEIS QUE LECCIONA: A1, A1+, A2, B, C, Hidroginástica, Adultos, Bebés
Porquê ser professor?
N.T. Desde miúdo que tenho essa ambição, de
conseguir passar conhecimento aos mais novos e
vê-los a aprender e a assimilar o que transmitimos.
Porquê a natação?
N.T. Desde sempre que foi um desporto de eleição.
Desde miúdo que pratico natação e o bichinho ficou
embora nunca tenha praticado a nível federado.
Que situação mais te marcou numa aula?
N.T. Não me recordo neste momento de nenhuma
mas posso dizer que é fácil apanhar situações caricatas no dia-a-dia com as crianças, sobretudo as mais
novas. Situações em que eles, do nada, se saem com
uma piada ou uma apreciação diferente da esperada.

Quais os maiores desafios desta profissão?
N.T. O maior desafio é sem dúvida conseguir que os
miúdos andem motivados e conseguir fidelizá-los a
este desporto que, no fundo, é muito repetitivo, sem
grande variedade. É tentar que todos os dias haja
coisas novas para os tentar “agarrar”.

O melhor desta profissão?
N.T. Lidar com muita gente e não estar fechado
numa sala o dia inteiro. Conseguir ligar a parte da
água, que é uma coisa que me agrada bastante, com
lidar comm várias pessoas, vários públicos e não criar
uma rotina diária sempre igual. Todos os dias são
diferentes e todos os dias são um desafio.
Descreve o Fluvial numa palavra.
N.T. Família.
Quais os teus hobbies?
N.T. Passear, andar de bicicleta, ir à praia, estar com
os amigos.
Que virtude tua consideras mais marcante?

N.T. Ser responsável.

O que te faz rir?
N.T. Uma boa piada no momento exacto.
Qual o teu desportista favorito?
N.T. Trabalhando nesta área e tendo a natação como
desporto favorito, sem dúvida o Michael Phelps.
Quais os os objectivos profissionais no Fluvial Quem te inspira e porquê?
N.T. Tenho várias pessoas com quem lido e de quem
para esta época?
N.T. Desde que cá estou os objectivos prendem-se tento agarrar o melhor de forma a que isso também
sempre com tentar fazer mais e melhor e tentar levar me faça crescer. Daí também ter dois olhos e uma
boca, se calhar para conseguir ver mais do que aquilo
o clube a crescer. Tentar mostrar que a Escola de
que muitas vezes falo.
Natação do Fluvial tem futuro e recomenda-se.

Que talento não tens e gostavas de ter?
N.T. Saber cozinhar era um grande talento. Ganhava
mais em casa se soubesse cozinhar [risos]. Não
ambiciono ter um talento. Gostava de crescer e de
aprender com os outros e tentar sempre melhorar a
pessoa que sou.
f

Um lema de vida?
N.T. Normalmente gosto de dizer que mais vale
estar arrependido de ter feito do que de não ter feito.

Tentar mostrar que a
Escola de Natação do

Fluvial está bem e
recomenda-se.

