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Porquê ser professor?
R.P. Um bocado pela minha experiência na escola.
Sempre me revi nos meus professores e como não
havia nada que gostasse assim muito noutras áreas
optei por esta. Sempre gostei da ideia de ensinar os
meus alunos, como o meu professor fazia comigo.

Quais os teus objectivos profissionais no Fluvial para esta época?
R.P. Conseguir atingir o que o clube pretendia de
mim, uma vez que foi o primeiro ano que estive aqui
a dar aulas a 100%. Acho que consegui corresponder
às expectativas, dando sempre o meu melhor.

Porquê a natação?
R.P. Pratiquei natação quando era miúdo, nunca
enquanto federado, mas fazia aulas de natação todas
as semanas, durante 12 anos e sempre adorei estar
na água. Também pratiquei atletismo durante 8 anos
mas tive sempre o bichinho da natação. Se não fosse
o atletismo provavelmente tinha optado pela
natação de competição.

O melhor desta profissão?
R.P. São as crianças.
Descreve o Fluvial numa palavra.
R.P. Grande.
Quais os teus hobbies?
R.P. Para além de estar com os amigos e a família,
sempre que tenho tempo, sobretudo no Verão, gosto

de vez em quando de correr, nadar.
Que virtude tua consideras mais marcante?
R.P. Sou muito observador.
O que te faz rir?
R.P. As crianças, uma piada, estar com os amigos
faz-me rir.
Quais os maiores desafios desta profissão?
R.P. Tentar manter os miúdos sempre motivados nas Qual o teu desportista favorito?
aulas, o que não é fácil devido a ser um desporto em R.P. Usain Bolt.
que é preciso repetir muito os exercícios feitos. E
também eu procurar, pesquisar e fazer formações
para tentar melhorar as minhas aulas.
Qual a situação mais caricata que já experienciaste numa aula?
R.P. Isso vai acontecendo, quase todos os dias há
situações, mas agora de repente não me lembro de
nenhuma em particular.

Quem te inspira e porquê?
R.P. Os amigos e a família que são as pessoas com
que lido diariamente. As crianças também ultimamente.
Que talento não tens e gostavas de ter?
R.P. Já vi que houve quem dissesse cozinhar.
Também não me importava de saber cozinhar [risos].
Gostava de ter sido um bom atleta. Eu fui bom, mas
gostava de ter seguido carreira mesmo, ser top.
Um lema de vida?
R.P. Não tenho lemas de vida. Apenas ser eu próprio
todos os dias.

Tentar manter os miúdos
sempre motivados nas
aulas

