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FOMOS CONHECER
O MELHOR TENISTA
PORTUGUÊS
DE TODOS OS TEMPOS
E FOMOS
SURPREENDIDOS
COM UM MODELO
EM POTÊNCIA.
JOÃO SOUSA
MOSTROU À-VONTADE
PERANTE AS CÂMARAS
E, NUMA CONVERSA
DESCONTRAÍDA,
REVELOU O SEU LADO
MAIS COMPETITIVO,
MAS TAMBÉM
O MAIS HUMANO.

Por MARTA TALHÃO.
Fotografia de BRANISLAV SIMONCIK.
Styling de JAN KRÁLÍCEK.
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Casaco em lã com capuz,
€ 180, Levi’s.
Calças em algodão,
€ 49,95, Massimo Dutti.
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Quando chega ao lobby do Hotel Tivoli, em Lisboa, João Sousa
sorri e cumprimenta toda a equipa. Está visivelmente relaxado
e bem-disposto, apesar de esta ser a sua última semana de férias
antes de iniciar a pré-época. “Para a semana, já regresso a Barcelona. São 14 dias de férias por ano”, diz-nos. Talvez o trabalhador
comum o dissesse com pesar na voz, mas o tenista português di-lo
com a leveza de quem gosta realmente do que faz. Nascido em
Guimarães há 26 anos, é em Barcelona, na Academia BTT, que
o tenista português vive e treina desde os 15. É lá que tem a namorada e alguns dos seus melhores amigos, e foi lá que aprendeu
os valores do trabalho e do sacrifício, tão importantes para conseguir manter-se entre os melhores do mundo. Neste ano, chegou a
quatro finais em torneios do circuito ATP (venceu uma, em Valência) e acabou a época entre os 35 melhores tenistas do mundo.
João Sousa é um caso sério. Fez o que ninguém ousava acreditar
que fosse possível, bateu todos os recordes que havia para bater.
E basta recuar dois ou três anos para percebermos a dimensão
dos seus feitos. Se, por essa altura, disséssemos a quem quer que
fosse, até aos maiores especialistas de ténis do país, que, no final
de 2015, Sousa estaria entre os 35 melhores do mundo, com dois
títulos e cinco finais perdidas no bolso, seríamos considerados
lunáticos. E não era para menos. Nunca ninguém tinha conseguido entrar para a elite e por lá ficar. João Sousa não só conseguiu, como ameaça conseguir ainda mais. A sua ambição é cada
vez maior. A nossa crença é maior do que nunca.

Em relação aos dois anos anteriores, qual foi a grande diferença?
No aspeto mental, estive muito focado durante todo o ano
e muito consciente do que tinha de fazer para poder melhorar.
A nível tático, também trabalhámos alguns aspetos que achámos que tínhamos de melhorar para poder escalar posições no
ranking. Eu não gosto muito de falar de rankings, mas acredito
sempre que o ranking é o espelho de todo o trabalho que realizamos em todas as semanas do ano. Penso que melhorei muito
a nível mental. Notou-se muito na última final [em Valência].
Vinha de cinco finais perdidas consecutivamente e consegui
vencer diante de um público que estava contra mim, perante
um jogador da casa [Roberto Bautista-Agut]. Estive um set e
um break abaixo, mas consegui dar a volta e levar a melhor.
Nessa altura em que estavas em desvantagem, o que te passou
pela cabeça?
Foi estranho porque foi o encontro em que comecei pior. Estava algo nervoso por ser uma final e não comecei bem o encontro. Estava lá a minha família toda, algo que foi uma surpresa,
toda a minha equipa técnica. Foi difícil, mas mudei um pouco
taticamente e o Frederico [Marques] ajudou-me nesse aspeto.
Realmente, deu resultado e eu consegui jogar melhor e mexer-me melhor no campo. Consegui manter-me muito focado
durante a maior parte do segundo set e do terceiro e daí a minha vitória.
Falaste em jogar em casa. Um dos momentos mais difíceis da
temporada foi a derrota na primeira ronda do Estoril Open. Sentiste que as pessoas foram injustas contigo?
Obviamente, houve de tudo, mas tanto eu, como o Frederico somos os nossos primeiros críticos
e, portanto, independentemente
da opinião das outras pessoas,
não nos faz grande diferença.
Houve comentários menos justos, mas também houve muito apoio por parte das pessoas,
obviamente da minha família
e das pessoas que gostam de
mim. Fico com essa parte positiva, de pessoas que acreditam no meu potencial e na
maneira como soube lidar com
as coisas. Foi uma semana menos
bem conseguida e, obviamente,
é difícil lidar com isso quando
queremos muito vencer. Depois
de todo o esforço, não conseguirmos alcançar os resultados,
deixa-nos um pouco em baixo,
mas soube lidar muito bem com
essa situação e, duas semanas
depois, estava a fazer bons resultados. Foi apenas um pequeno
desaire.

“Noto que
evoluí, como
jogador e
como pessoa.
Foi um ano
muito positivo,
o melhor da
minha curta
carreira...
Gosto de
acreditar que
ainda é curta.”
[Risos]

Começo com a pergunta da praxe. Agora que já acabaste a temporada,
qual é o balanço que fazes de 2015?
Noto que evoluí, como jogador e como pessoa. Foi um ano muito
positivo, o melhor da minha curta carreira... Gosto de acreditar que
ainda é curta [risos]. Foi um ano com alguns baixos, mas mais altos, o que é muito importante. E, na carreira de um jogador, é muito importante conseguir manter esse nível durante muito tempo,
o que acho que consegui fazer durante a maior parte do ano. Por
isso, estou muito contente com esta época e ainda mais feliz por ter
alcançado um dos objetivos de 2015, que era ganhar mais um ATP.
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Achas que tens todas as condições para, no próximo ano, fazeres
melhor no Estoril Open?
Acredito que sim. Há muitos jogadores que não conseguem jogar
bem em casa, há variadíssimos casos. Eu já fiz quartos-de-final,
não é por aí. Acredito que, um dia, serei muito feliz em Portugal.
Tem sido mais difícil lidar com as expectativas das pessoas ou com
as tuas?
É mais difícil lidar com as minhas expectativas e com os objetivos a que me proponho, tanto eu, como a minha equipa técnica. É bom que as pessoas falem bem de mim, ouvir que me
reconhecem pelo trabalho que tenho realizado, mas, realmente, no que diz respeito a resultados, já habituei mal as pessoas,
porque fazer quatro finais num ano não é normal. Deve haver
dez jogadores no mundo que fizeram quatro finais. Se, há três,
quatro anos, disséssemos que isso ia acontecer, chamavam-nos
malucos. Sem dúvida que, nesse aspeto, as pessoas estão mais
mal habituadas e não estão conscientes do que é preciso para
chegar a uma final; mas elas habituaram-se e eu espero continuar
a habituá-las. Seria sinal de que estou a atingir os meus objetivos e a melhorar a minha carreira.
És conhecido pelo teu temperamento difícil dentro do court. Tens
mesmo mau feitio ou é só fogo-de-vista?
[Risos] Fora do campo, acho que não tenho mau feitio. Tenho
o meu caráter, mas não mau feitio. Dentro do campo, acredito
que seja porque sou muito competitivo, então, por vezes, é difícil aceitar esses momentos menos bons. No entanto, foi uma
coisa que melhorei nos últimos anos. Por vezes, não tenho uma
atitude correta ou a que deveria, mas não é mau feitio.
Tens alguma situação de que te tenhas arrependido?
Tenho algumas, mas não me lembro de quais em específico.
Algumas situações em que atuei mal e, por vezes, fui pedir desculpa ao árbitro ou ao supervisor. Não me custa pedir desculpa.
Não ficaste com nenhuma divergência mal resolvida?
Nunca. Resolvo as coisas logo que posso e na cara. Sou assim.
Depois de ganhares a final de Kuala Lumpur, em 2013, precisaste de
mais seis finais para voltar a ganhar um torneio. Como conseguiste
lidar com essa situação?
Estava consciente de que, se estava nas finais, era porque tinha
o nível para lá estar. Mais tarde ou mais cedo, poderia ser dentro de
cinco ou seis anos, eu iria vencer. Estava consciente de que podia
vencer e de que não tinha sido uma casualidade eu ter vencido um
torneio. Obviamente, sinto um alívio, mas acho que, de final para
final, fui melhorando muito mentalmente. Em algumas finais,
disse que estava cansado, mas não era fisicamente, mas sim mentalmente. Tive de aceitar que as coisas não estavam a correr bem e
lutar. Fui melhorando muito e com o Raonic [ em São Petersburgo],
que foi top 10 e é um grande jogador, não ganhei por pequenos detalhes. Senti que poderia vencer se tivesse uma outra oportunidade.

“É mais difícil
lidar com
as minhas
expectativas
[do que com as
dos fãs]. É bom
ouvir que me
reconhecem
pelo trabalho
que tenho
realizado.”

Tens algum objetivo quanto ao número de títulos?
Nunca pensei nisso. Neste ano, foi
realmente um dos objetivos primordiais voltar a ganhar um título e consegui... No último torneio. [Sorriso]
Há tempos, falava com o [Jarkko]
Nieminen, que vai retirar-se, e ele
disse que venceu dois títulos e tinha
11 finais, algo ingrato para a carreira que ele teve, mas, por outro lado,
fazer 13 finais é inacreditável. O
Benneteau também esteve no top
40 dez anos e tem 12 finais perdidas.
São jogadores que passam despercebidos, mas estão sempre lá e isso,
para mim, é ser um profissional incrível, conseguir manter o nível durante tantos anos, e a forma física.
Para mim, é algo incrível.

Já jogaste com praticamente todos os grandes tenistas de topo, pelo
menos com o Big-4. Qual foi o que mais te impressionou?
Novak Djokovic. Pela capacidade que ele tem de passar da defesa para o ataque. O início das jogadas dele, especialmente na
resposta, metem logo uma pressão incrível, pois se falharmos
o primeiro serviço ele está logo pronto para atacar o segundo,
então já não vamos ter o controlo do ponto. É muito difícil jogar
contra ele, ele é um jogador rapidíssimo, que chega a tudo, que
tem uma velocidade de bola muito superior aos outros. Tem de
se jogar perfeito para se poder ganhar, e isso não é fácil.
Há algum jogador que admires?
Admiro muito o Federer, o Nadal e o Djokovic. São referências
do ténis mundial e três jogadores que vão deixar marca no ténis
e no desporto mundial. São três dos melhores atletas da história
e três referências para os jovens atletas. Quando era miúdo, adorava o Federer e, ainda hoje, poder interagir com ele, deixa-me muito
contante, e também com o Rafa, que é com quem me dou melhor
dos três. Também já tive a oportunidade de jogar à bola e de poder
jantar com ele esses são momentos que ficam na memória.
O Djokovic fez-te elogios recentemente. Isto, vindo de alguém como
ele, tem o seu valor…
Sim, sem dúvida. São palavras que guardo com carinho e, obviamente, vindas do número um e num momento de forma incrível
são muito bonitas. Isso demonstra novamente que o ranking é
o espelho desse trabalho que temos vindo a fazer, desse respeito
que ele tem por mim e que demonstra por essas palavras.
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Trench-coat
em algodão,
€ 1.700, Loewe.
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Trench-coat
em algodão, € 1.700,
e calças em algodão,
ambos Loewe.
CABELO E MAQUILHAGEM:
ELODIE FIUZA
(COM PRODUTOS SISLEY).
ASSISTENTES DE PRODUÇÃO:
VANESSA MONTEIRO
COM ANA SOUSA
E MARTA PASCOALINHO.
A GQ AGRADECE AO
HOTEL TIVOLI LISBOA
TODAS AS FACILIDADES
CONCEDIDAS.

GQ 104 DEZEMBRO 2015

Í D O L O

Achas que, sem o Frederico, nada disto teria sido possível? Qual tem
sido o papel dele neste percurso?
Sim, sem dúvida. O Frederico é um dos pilares da minha carreira.
Para além de treinador, é amigo, psicólogo, por vezes, até é fisioterapeuta. Provavelmente, sem ele, não teria conseguido o que consegui até hoje.

Foste muito novo para Barcelona, nunca
desististe e, agora, estás onde estás.
Alguma vez pensaste em desistir?
Não. Sempre acreditei no trabalho e
considero-me uma pessoa trabalhadora. Sempre acreditei que podia chegar
longe, não pensei ainda no número a
que posso chegar. Tenho ainda coisas
a melhorar e, até eu e a minha equipa
acharmos que temos coisas a melhorar, podemos sempre escalar posições
no ranking e é sempre bom ter coisas
que digamos que podemos melhorar. É
o bom do desporto. Acho que ainda não
tenho a corda esticada. Poder estar em
Barcelona durante tantos anos e aprender a cultura deles ensinou-me o caminho do trabalho e acreditar em mim.

“Se calhar,
uma das
chaves do
meu êxito é
mesmo ser
competitivo.
Adoro que me
proponham
um desafio.”

Foste o primeiro português a ganhar um
ATP, o primeiro a entrar no top 50 e,
depois, no top 40. Há uns anos, essas
metas passaram-te pela cabeça?
Para ser sincero, não. Foi um caminho. Nunca pensei estar no top 100, no top 50. Foi um trabalho.
É muito importante, na vida, termos objetivos e, realmente, a cada
ano, eu e a minha equipa estimávamos objetivos e todos os anos
tenho conseguido cumprir esses objetivos. O objetivo para este ano
era voltar a ganhar um título e manter-me no top 50, mas mantive-me no top 35, foi ainda melhor. Estou um pouco mal habituado
nesse aspeto, de conseguir, todos os anos, os meus objetivos, mas
realmente são coisas que nós trabalhamos para conseguir e, até
agora, conseguir isso já é muito. Não quer dizer que, para o ano, os
vá conseguir, mas vamos trabalhar para isso.
Já definiram esses objetivos?
Ainda não. O Frederico está de férias, mais do que merecidas por
me aturar, e eu também estou de férias. Vamos, dia 23 [do passado mês de novembro], começar a nova temporada e vou sentar-me
com ele para ver quais são os meus objetivos.
Passas imenso tempo com apenas com o Frederico e sem ver amigos,
família, namorada. Acredito que seja uma vida por vezes solitária, isso
custa-te?
Já me habituei a estar fora, a viajar e a estar com o Frederico.
É como se tivesse uma relação com ele! Temos os nossos momentos
menos bons e cada um sabe lidar com eles. Se calhar, o Frederico
conhece-me melhor do que a minha namorada, portanto, é aceitar
a maneira de ser de cada um e dar esse espaço quando é preciso para
que a pessoa se sinta melhor. Já estou habituado a estar longe dos
que mais gosto, até porque fui sozinho para Barcelona com 15 anos.
Faz parte do meu trabalho.

Como te descreverias fora do court?
Ui… Já começam as perguntas esquisitas! [Risos] Uma pessoa trabalhadora, muito competitiva, talvez até demasiado, porque me
chateio comigo mesmo. Odeio a mentira e não consigo estar com
pessoas falsas. Sou amigo do amigo e tenho um lado bastante humano, gosto de ajudar as pessoas e fazer com que se sintam bem.
Sempre foste assim competitivo?
Sim, desde pequeno! Se calhar, uma das chaves do meu êxito é
mesmo ser competitivo. Tudo leva à competição e é uma coisa que
eu adoro. Adoro que me proponham um desafio. A coisa mais fácil
para eu aceitar logo é dizer que não a consigo fazer! [Risos]
Para além do ténis, quais são as tuas grandes paixões?
Gosto muito de ler, de ir ao cinema, de estar com os meus amigos,
pois é muito difícil estar com eles quando viajo 35 semanas por
ano. Aproveito a pré-temporada para fazer jantares com eles, para
nos rirmos um pouco. Não sou muito de música, nunca foi um
hábito meu.
Que tipo de coisas gostas de ler?
Adoro História, de qualquer tipo. Gosto de livros da Primeira Guerra
Mundial, adoro ler coisas sobre os Descobrimentos. Gosto muito de
Ken Follet. Também gosto de livros de detetives e de espionagem.
E viajar? Já não gostas tanto de fazê-lo por seres obrigado a viajar tanto?
Exatamente! Gostava muito de viajar, mas, se calhar, por já ter
visto muito mundo, já não é a mesma coisa de há uns anos. Já viajo
por obrigação. Quando consigo estar uma semana em casa, é quando me sinto bem. Não sou muito de ir aos torneios e de conhecer
a cidade, gosto de estar concentrado. Gosto do Japão, tinha muitas expectativas em relação à cultura deles e não me defraudaram;
mas, por exemplo, tenho más recordações de Marrocos. Não gosto
de entrar num táxi e estar à guerra se são dois, três ou quatro euros.
É a cultura deles e a maneira como foram criados, mas não gosto
muito dessa forma de ser.
Se agora só pudesses alcançar um objetivo na tua carreira, qual
escolherias?
Não sei… Irreal, seria ganhar um Grand Slam. Real… Ficaria muito, muito feliz de vencer aqui no Estoril.
Então, preferias ganhar um Grand Slam a ser número um?
Não... Preferia ser número um, porque é muito mais difícil consegui-lo.•
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