
Fernando Pimenta relativiza a pressão para Tóquio'2o2o e dá prioridade
aos Mundiais, onde procurará uma das cinco vagas para a quarta presença olímpica

"Basta o peso na canoa"

Fernando Pimenta vai lutar por mais uma presença nuns Jogos Olímpicos

tf
"Este ano, o
campeona-
to do
mundo é o
mais
importante.
Tenho de
estar bem
naquele
momento"

1 Fernando
Pimenta
Canoísta

Revalidar o título mundial
Xi 1000 metros na Hungria
não é uma obsessão, porém
sempre algo com o qual
admite sonhar. Pimenta
não esclarece se só vai
competir a solo ou se entra
nas duplas ou quadras

FREDERICO BÁRTOLO

••• Fernando Pimentaé uma
das maiores esperanças de me-
dalhas para Portugal nos Jogos

Olímpicos deTóquio'2o2o, po-
rém o canoísta explica, em ex-
clusivo a O JOGO, que essa

motivação não constitui pres-
são adicional. "Mais peso não

dá, para isso basta o meu na ca-

noa [risos] . Quero ter uma boa

performance, estar bem física

epsicologicamente, desfrutan-
do da competição", afiança o

natural de Ponte de Lima, após
uma palestra na Faculdade de
Motricidade Humana, em Oei-

ras, assumindo que a "dor",
depois do quinto posto no Kl
lOOOmetros no Rio de Janeiro,

após ver as pagaias envoltas em

algas, não lhe aumenta a "res-

ponsabilidade ou necessidade
de fazer melhor".

Apesar deTóquio estarno ho-

rizonte, a prioridade em 2019
é mesmo o campeonato do

mundo. Em agosto, na Hun-
gria, defenderá o título con-
quistadoemMontemor-o-No-
vo, embora priorizando, sim,
o quarto bilhete olímpico. "Ao

contrário de outros desportos,
onde o ranking ou um conjun-
to de provas interessa, a nós

[canoístas] importa estarmos
bem naquele momento. O

foco é o apuramento olímpico,
claro, já que tenho de conse-

guir uma das cinco vagas no Kl
1000 metros. Logo, este ano, o

campeonato do mundo é o

mais importante. Só depois os

Jogos.Temdeserpassoapasso.
Depois do apuramento, posso

dizer que me vou dedicar ex-
clusivamente à competição
emTóquio", perspetiva o atle-
ta do Benfica, ainda que reco-
nhecendo que ser bicampeão
mundial não é algo que se re-

jeite: "Competitivo como sou,
não escondo que é sempre para
ganhar."

Incerto estásePimentaavan-

ça em embarcações duplas,
onde foi prataemLondres com
Emanuel Silva, ou no K4: "Ain-
danão se sabe. Depende do que
nos consigamos classificar."



Altitude arranca a época
Fernando Pimenta quererá estar no pico
de forma em agosto e, para já, é tempo de

ganhar condição. Tal como no ciclismo e
na maioria das disciplinas de atletismo,
Pimenta recorre à altitude para acelerar
ganhos: "Estive 15 dias em Sevilha, após
passar igual tempo no México, onde vou
voltar brevemente. Fisiologicamente,
ganhamos performance com a altitude."


