
A Joana proporcionou-nos mais um momento de emoções… grande tensão e nervosismo antes 

da prova, seguido de uma crescente crença de que ia conseguir e finalmente uma enorme 

explosão de alegria e orgulho por pertencer-mos à mesma Equipa. 

Antes de iniciar a prova, quando lhe dizíamos que ia bater mais um recorde (ainda por cima o 

mais difícil - 200 Mariposa), acho que acreditávamos mais que ela, que se via estar bastante 

nervosa e tensa com a responsabilidade que tinha nos braços, e respondia que “vamos lá ver… 

estive quase para me enganar no caminho para não chegar a tempo…“, enfim… percebíamos 

que ia mesmo bater o recorde nacional pois o nervosismo é sinal de concentração durante a 

prova. 

Depois, chamaram a última série onde ia a nossa Joana… e todos nos posicionámos no melhor 

local para a apoiar durante a prova; correu bem pois a Joana calhou na pista 8 mesmo junto à 

lateral onde estávamos. O João estava a incentivá-la quando estava já posicionada e antes de 

subir para o bloco, e lembro-me da Joana estar já a olhar para o chão muito concentrada e 

apenas levantou a mão como que a dizer “agora não digam nada”, e continuou muito 

concentrada. Apitaram para subir para o bloco e a tensão aumentou até porque nunca mais 

apitavam pois havia uma atleta ainda a mexer-se… mas por fim lá se ouviu o aviso e o tiro de 

partida. 

Começámos logo aos gritos de incentivo ainda ela ia debaixo de água, e continuámos em 

grande incentivo quando a Joana passou aos 50m junto de nós; ia com bom ritmo e sabíamos 

que tinha de passar aos 100 perto de 1,19 se queria bater o recorde nacional… quando passou 

por nós aos 100m e olhámos para o placard eletrónico, marcava 1,16 !!! (o recorde nacional 

anterior era 1.15.70 que a Joana tinha batido no dia anterior com 1.14.23)… olhámos uns para 

os outros, porque percebemos que ia muito rápido e podia comprometer os 2ºs 100 m… o João 

fazia-lhe sinal para ir mais devagar… mas por outro lado sabíamos que se conseguisse manter 

o ritmo, poderia bater o recorde nacional com uma grande diferença... continuámos a gritar e 

percebemos que a Joana estava a conseguir manter o ritmo e quando virou para os últimos 25 

m (já eu andava a correr ao longo da piscina atrás dela aos gritos) olhei para o placard e 

marcava perto de 2.20… percebemos que o recorde já não podia fugir, e foi tudo a gritar até 

a nossa nadadora tocar na parede e quando olhámos para o placard eletrónico… 2.42.49 - 

menos 12 segundos que o anterior! 

Ganda prova Joana!!! 

Acho que a Joana quando viu também, não queria acreditar e olhou para nós e tinha um 

sorriso de orelha a orelha… Claro que quando saiu da água e se dirigiu a nós e mesmo com os 

separadores, a agarrámos todos juntos a festejar o feito. Eramos só 5 mas fizemos uma 

grande algazarra.   

A Joana não dizia nada… Só mantinha o tal sorriso de orelha a orelha, e só quando depois deu 

a volta e chegou ao pé de nós é que disse uma coisa assim do género… (e desculpa Joana se 

não foi bem isto mas foi parecido)… “isto sim foi um recorde a sério… os de ontem não foram 

nada comparados com a prova de hoje…”, é claro que não concordo totalmente porque os 

recordes anteriores também foram difíceis pois tratam-se de provas mais curtas e por isso 

mais difíceis de bater, mas concordo que a prova de ontem foi um recorde à séria. 

Parabéns Joana!!! 


