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Qual foi o teu primeiro pensamento quando terminaste 
a prova no sábado?
A.A. Que tinha conseguido! A sensação de dever cumprido.
Em que momento da prova percebeste que o apuramen-
to já não te iria escapar?
A.A. Quando descolei mas ainda assim não dava nada por 
garantido. Só mesmo quando tocasse no placard é que �cava 
com a certeza. Quando descolei do grupo pensei “epa, é aqui é 
aqui”, mas a parte �nal da prova custou-me bastante. Fisica-
mente foi muita dura.
O que sentiste nesse momento em que descolaste e 
�caste naquele grupo reduzido na frente?
A.A. Estava muito focada em chegar ao �m. Pensava em ir com 
o grupo até ao �m mas houve um momento em que não 
consegui acompanhar e só pensava “Não podes �car para trás. 
É agora que tens de concentrar todas as tuas forças e ninguém 
te pode apanhar, ninguém ninguém”.
Foi a prova mais dura que já �zeste (mesmo sabendo 
que já nadaste provas muito mais longas)?
A.A. Foi uma das mais di�céis sim. É assim a parte �nal foi 
muito dura para mim. Não abasteci na 3ª volta e acho que foi 
um factor que levou a que não tivesse mais força ali no �nal. E 
também o almoço que não comi muito. Estava muito nervosa 
mas “obriguei-me” a comer.
Acredito que quem pratica desporto de competição a 
uma determinada altura sonhe com os Jogos Olímpicos. 
Para ti quando é que o sonho olímpico passou a ser um 
objectivo real?
A.A. Em 2012 era um sonho. Foi a primeira vez que nadei 
águas abertas, a minha primeira prova internacional. Foi do 
género “vamos lá”, mas não tinha grande cabeça para aquilo 
como era tão inexperiente e aquela era a minha primeira prova 
internacional. Depois em 2016 pensei que fosse possível. Tinha 
50% de hipóteses. Estava a treinar para isso, mas se calhar não 
tão focada como agora. Depois de 2016 passou a ser sem 
dúvida um objectivo, O objectivo: conseguir o apuramento para 
estes JO. Foram 4 anos a trabalhar com o Rui para isto.
Qual a principal diferença da Angélica de 2016 para a 
Angélica de 2021?
A.A. Sem dúvida o crescimento pessoal e enquanto atleta. É 
essencialmente essa a diferença.
Resiliência é uma palavra muito em voga nos dias de 
hoje mas penso que de�ne bem o teu percurso nos 
últimos anos. Depois de 2016 o que te fez continuar e 
chegar até aqui?
A.A. Fui buscar força à vontade de me redimir. Quis tentar 
2020, queria muitos os Jogos Olímpicos. Não foi fácil “digerir” e 
na altura doeu-me mas a Vânia foi aos Jogos com todo o 
mérito. No apuramento de 2016 sabia que era uma das 
favoritas a conseguir a vaga e acho que acusei muito a 
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pressão. Queria tanto e acabei por assumir a prova e foi um 
erro muito grande. Aprendi muito naquele dia e depois dessa 
prova nunca mais assumi e é se calhar por isso que agora 
começo uma prova de trás para a frente. Sinto aquela força de  
“agora vou apanhar toda a gente” e zum, lá vou eu. Mas bem, 
aqueles dias após a quali�cação foi um dia em casa a recuper-
ar e depois erguer a cabeça e ir à luta. Passado um mês do 
apuramento tinha o Europeu e �z questão de ir. Queria ir, fazer 
boa �gura e mostrar a toda a gente - e a mim também! - que 
tinha sido capaz. Embora durante esse mês ainda pensasse 
muito no apuramento já me tinha saído um peso grande das 
costas e no Europeu quis fazer uma boa classi�cação. Foi 
muito sentimento. Depois disso descansei e voltei em força. 
Mas há um ano quis desistir disto tudo...
Quando percebeste que não ia haver apuramento por 
causa da pandemia?
A.A. Não, não teve a ver com isso. Foi um momento, ali uma 
semana em que só queria deitar a toalha ao chão. Estava 
muito cansada psicologicamente, estava farta. Foi ali uma 
semana muito difícil para mim e acredito que para o Rui 
também. E não teve nada a ver com o con�namento porque o 
clube sempre me deu oportunidade de treinar mesmo durante 
os con�namentos. Foi porque psicologicamente não estava 
tão forte como agora. A partir desse momento houve uma 
transformação não só psicológica como em tudo o resto.
Que “chip” mudou nesse momento?
A.A. Foi o querer muito. E também tive uma pessoa muito 
importante que foi a psicóloga. O nosso trabalho diário, o ter 
de me mentalizar, de preparar os meus hábitos e as minhas 
rotinas para este objectivo. Para mim foi uma peça fundamen-
tal neste processo a Dra. Cláudia.
Esta conquista foi só tua? Ou há muita gente por trás a 
quem agradecer?
A.A. Há muita gente por trás. Desde logo os meus pais, 
essenciais nisto tudo, os meus irmãos, tios, avós, todos. A Tica, 
o Edu, a Edésia que para mim também são famiília. A Maria foi 
uma peça fundamental para mim porque foi ela que há um 
ano, quando queria deitar a toalha ao chão, me disse que não 
me ia deixar desistir e que me ia ajudar e fazer de tudo para 
que eu estivesse de volta. Catorze anos de trabalho com o 
Rui... são muitos anos a trabalhar com ele. Agradecer também 
ao Mingos que está aqui no clube e que esteve comigo na 
minha formação no LSC. Agradecer ao Cristiano, à Dra. 
Cláudia, ao Dr. Jaime, à Joana, ao clube e à FPN. Aos colegas 
de equipa e a todos aqueles que me apoiam diariamente.
Passaporte para Tóquio carimbado. Qual o objectivo 
para os Jogos?
A.A. Na minha cabeça o objectivo não é participar. É competir 
com as melhores porque a verdade é que eu também me 
tornei uma das melhores do mundo. O meu objectivo, que até 

pode ser “pequeno”, é fazer a melhor classi�cação portuguesa 
feminina os JO e depois é escalar daí para cima.
Estes Jogos serão certamente atípicos. Ficas com 
algum sentimento agridoce por não poderes se calhar 
usufruir dos JO na sua plenitude?
A.A. Acredito que este ano seja muito diferente de todas as 
histórias que já ouvi dos Jogos por haver esta pandemia mas 
se calhar por isso ainda vão ser mais especiais e certamente 
vai ser diferente de tudo o que já vivi em grandes com-
petições.
Onde vais buscar a motivação diária?
A.A. A minha motivação é este sonho que virou objectivo. Há 
dias em que custa muito ir ao treino e depois o Rui ainda me 
diz “são 10x800m” e eu ainda �co mais “ai meu Deus”. Mas 
depois o treino acaba por correr bem e saio satisfeita, quer 
dizer satisfeita não porque nunca estou satisfeita, mas saio 
bem da água e digo “epa hoje foi bom, não queria nada vir 
mas correu mesmo bem” e depois também se cria uma bola 
de neve positiva.
O que mais te agrada nas águas abertas?
A.A. O não ser certo. Não se sabe se vai ser com ou sem fato, 
se vai haver ondas, se vai estar frio ou quente. É esta imprevis-
ibilidade que me agrada.
Não sei se já terás pensado nisso e/ou se queres já 
revelar mas vais à luta para Paris 2024?
A.A. Um ano de cada vez [risos].
Desportivamente que objectivos se seguem?
A.A. Não penso acabar por aqui. Acho eu. Quero ir a Tóquio e 
acho que é depois dos Jogos que vou tomar algumas decisões 
na minha vida.
E em termos pro�ssionais, quando deixares de ser 
nadadora, já tens algum plano traçado?
A.A. Tenho sempre a “reserva”. Apesar de só nadar e treinar 
muitas horas tenho conseguido estudar, fazer a licenciatura, 
apesar de fazer as coisas com muita calma e não ter a ânsia de 
querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tenho esse “plano B” para 
quando isto acabar me manter ligada à natação, fora de água.
Que conselhos darias aos nossos jovens nadadores?
A.A. Usava o meu exemplo. Eu trabalhei muitos anos para 
chegar onde estou hoje e para conseguir este objectivo. É 
preciso muito trabalho e con�ar no processo, que um dia vai 
resultar. Sei que muitas vezes hoje em dia os atletas querem 
resultados imediatos. Eu tenho 26 anos, há 10 anos era 
recordista nacional absoluta, foi quando obtive o meu 
primeiro recorde nacional e já era sénior. Antes disso, nos 
escalões de formação, nem campeã nacional era. Há que 
aproveitar o processo, que pode ser muito longo, mas que nos 
leva aos nossos objectivos. Também é muito importante que 
haja apoio dos pais e do clube. Há que acreditar, trabalhar e 
não desistir até conseguir.


