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João Rodrigues imparável
já pensa em vencer
o Mundial de Portimão

O português e madeirense mais olímpico de sempre sagrou-se campeão
mundial de Raceboard. Aos 46 anos, não pensa em arrumar a prancha.
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pgaspar@jornaleconomico.pt

João Rodrigues conquistou o título
de campeão mundial da classe Ra-
ceboard em Girona, Espanha, a 30
de junho, liderando desde a pri-
meira à última regata. Aos 46 anos,
o velejador madeirense continua

imparável e já pensa em ganhar o

próximo desafio, o 'Portimão
Windsurfing World Cham-
pionships' que vai integrar, em se-
tembro próximo, os mundiais ab-
solutos de Formula e Formula Foil
e o mundial Masters de Raceboard.

"A última vez que senti isto foi
há 23 anos. Apesar de não ser
numa classe olímpica, sabe bem

ganhar o mundial", vinca o atleta

que não está pronto para arrumar
a prancha: "estou reformado, mas
não morri", brinca.

Entre rivais bem mais jovens e

até atletas olímpicos que foram a

Girona "dar uma perninha no
Mundial", João Rodrigues serviu-
-se da experiência e dos truques
adquiridos em décadas de compe-
tição ao mais alto nível para se as-

sumir como claro vencedor. "Esta

classe tem muitos escalões etários,



desde juniores a veteranos, encon-
trei gente que viu o windsurf nas-
cer e outros que não eram nascidos

quando eu comecei a andar de

prancha. Foi uma experiência ma-
ravilhosa, um reviver de sensa-

ções... nestas coisas a experiência e

os pequenos truques contam mui-
to", conta o velejador.

Em Espanha, não foi só João Ro-

drigues a se declarar vencedor. O
madeirense competiu com uma
prancha da 'Loft' - ajustada ao seu

peso, técnica e às condições de ve-
lejar -, e conseguiu destronar a

marca de referência '2 win'. "Neste

tipo de competição, pode-se per-
sonalizar. A prancha foi de série,
mas tudo o resto foi adaptado a

mim", explica.
O segredo de João Rodrigues

está também num ritual de traba-
lho e "na filosofia olímpica", uma
disciplina que o leva ao mar todos

os dias. "É-me impossível resistir
ao apelo do mar e no Funchal, em
São Lázaro onde treino, as condi-

ções são excecionais".

Acima de tudo, diz o madeiren-

se, é a paixão que o motiva e que o

leva a investir a expensas próprias
na modalidade. "Depois de 35 anos

a competir ao mais alto difícil, eu
acredito que não seria bom para
mim parar repentinamente. Vejo
isto como um investimento na mi-
nha saúde".

Quem é o português mais
olímpico de sempre?
João Rodrigues começou a velejar
aos oito anos na mesma prancha
com que o pai, a mãe e os irmãos

aprenderam a modalidade. Aos
nove já se equilibrava sozinho
numa prancha de windsurf, gra-
ças a uma paixão indomável e à

"paciência" do irmão mais velho

que lhe ensinou as primeiras téc-
nicas. Aos 20 chegou aos Jogos
Olímpicos.

Foi em Barcelona que se es-

treou, em 1992, e a partir daí vie-
ram mais seis participações conse-
cutivas - Atlanta, em 1996; Syd-

ney, em 2000; Atenas, em 2004;

Pequim, em 2008; e Londres, em
2012. Até que, em 2016, foi o atle-
ta escolhido para porta-estandarte
da comitiva portuguesa nos Jogos

Olímpicos do Rio de Janeiro. Este

ano, foi condecoração pelo Presi-
dente da República, com o grau de

comendador da Ordem do Mérito.
Nascido no Funchal, João Ro-

drigues deve ao pai, natural do

Faial, o primeiro contacto com o

windsurf. Desde cedo sentiu von-
tade "de querer andar de prancha o

melhor possível", mais rápido,
mais longe, sem nunca imaginar
que um dia se tornaria no portu-
guês com mais participações olím-
picas de sempre.

O windsurf, no entanto, nunca o

desviou dos bons resultados esco-
lares e acabou por se licenciar em

Engenharia Mecânica no Instituto
Superior Técnico, em Lisboa.
"Gostava de matemática e a enge-
nharia e o desporto sempre se

complementaram. O tempo do

curso foi dos melhores anos da
minha vida", afiança. •


