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Rui Machado
reencontra Elias

Jéssica
e Dulce
estrelas
de filme
americano

j Frederico Gil perde na 1.ª ronda em São Leopoldo; Maria João
Koehler ganha em Istambul

Por

SOFIA COELHO

J

ÉSSICA AUGUSTO e Dulce Félix viajam hoje para Nova Iorque, onde vão correr a maratona, no domingo. Ambas já
estiveram na Big Apple e a
primeira ideia que lhes surgiu ao
chegarem à ‘cidade que nunca dorme’ foi comum: «Parecia que estava dentro de um filme», disseram as duas atletas, que já têm
mínimos para a maratona dos Jogos Olímpicos de Londres-2012.
«Conhecia Nova Iorque através
do cinema... Quando cheguei, parecia que estava dentro de um filme. Nem entrei no quarto do hotel. Deixei a bagagem e fui a correr
para a Times Square... Era quase de
noite, mas não tive qualquer receio
em andar sozinha», relembra Jéssica Augusto, que esteve na cidade em Março deste ano (na meiamaratona), cerca de um mês antes
de correr os primeiros 42 km da sua
vida, em Londres, onde registou
2.24,33 h, a melhor estreia de uma
portuguesa e segunda marca de
sempre, atrás do recorde nacional
da campeã olímpica Rosa Mota
(2.23,29). «Não me desiludiu em
nada. Andava a passear por Nova
Iorque e nem acreditava! Estava
imensa gente na rua, vi lojas que

MIGUEL NUNES/ASF

Regressam domingo a Nova Iorque d Para
correrem os 42 km da grande maratona
ATLETISMO

nunca tinha visto… Era exactamente como imaginara»,
acrescenta a atleta, rindo quando diz que o Central Park a fez
lembrar-se do filme Sozinho
em Casa. «Andei sempre sozinha, sem qualquer problema. E
não me perdi!», garante, dizendo
que só fez compras na Nike, a marca... que a patrocina.

DEPOIS DA PROVA, MAIS COMPRAS
Agora, terá companhia e deverá mesmo sucumbir ao poder do
consumismo. Pelo menos se depender de Dulce Félix, que desistiu na edição de 2010 da maratona de Nova Iorque, voltando à
distância em Viena, onde alcançou também a marca de acesso a
Londres-2012, com 2.26,30 h. «No
ano passado deu para andar às
compras e agora também vamos
ter tempo. Vai ser divertido… Mas
só depois da prova! Antes não pode
ser nada», sublinha a atleta do Maratona, rindo. «Quando se chega
a Nova Iorque existe aquela curiosidade, aguçada pelo que vemos
na televisão, pelo que se ouve falar e, claro, pelo cinema. Queria
ter a oportunidade de conhecer
melhor a cidade», diz Dulce.
Podem não ser estrelas do cinema americano, mas são já duas das
protagonistas da maratona deste
domingo, tendo da parte da organização — a cargo dos New York
Road Runners (NYRR) — a mesma

TÉNIS

Dulce Félix
e Jéssica
Augusto
ficaram
fascinadas
com o que viram
na primeira
visita à
‘cidade que
nunca
dorme’

Rui Machado e Gastão Elias asseguram um
português nos quartos-de-final do
Challenger de São Leopoldo, pois vão
medir forças na 2.ª ronda. Machado (77.º) foi
o primeiro a garantir vitória inaugural frente
ao checo Jaroslav Pospisil (207.º), com 6/3
e 7/6 (7-3). «É sempre bom ganhar em
condições menos favoráveis. Tive de dar
prioridade à recuperação, devido às
mazelas que trouxe da semana passada, e
não me preparei como gostaria, mas fiz um
bom encontro e ganhei a um adversário
difícil», analisou o n.º 1 luso, após ter
vingado o desaire no challenger alemão de
Braunschweig. Pela segunda semana no
Brasil, o algarvio vai ser protagonista de um
embate 100 por cento luso com Gastão
Elias (199.º), que se ocupou do brasileiro
Thiago Alves (6/2 e 6/4), semifinalista em
São João do Rio Preto onde, na passada
semana, Machado levou a melhor sobre o
compatriota na 1.ª ronda. O déjà vu sucedese para Frederico Gil, agora derrotado logo
no teste inicial. O sintrense (93.º) não
conseguiu fazer valer créditos de 3.º
favorito frente ao qualifier argentino Pablo
Galdon (274.º) e despediu-se com 2/6 e
4/6. Continua em prova nos pares ao lado
de Elias. No 25 mil dólares de Istambul,
Maria João Koehler (215.ª) festejou o melhor
ranking da carreira com 6/3 e 6/1 sobre a
búlgara Aleksandrina Naydenova (316.ª) na
primeira ronda.

Djokovic nada
embruxado
j Após seis semanas de ausência,
n.º 1 volta a jogar e a ganhar no
torneio de Basileia

Têm a palavra

MENOS 10 ANOS
Quero essencialmente obter
uma boa classificação nesta maratona.
Não vou com uma marca definida, até
porque é uma prova sem lebres, tem
um percurso duro… E eu ainda só fiz
uma maratona completa. Mas, se
melhorasse o recorde pessoal [2.26,30
h], ficaria feliz. Vou com o trauma de
ter desistido no ano passado – foi um
dia mau -, mas também com a
consciência tranquila. Treinei bem e
espero que corra bem. O percurso é
igual para todas e até gosto de
terrenos duros. Não quer dizer que
chegue lá e ganhe! Nada disso! E nada
evita o nervosismo. Quando chega a
hora do tiro de partida parece que nos
tiram 10 anos de vida!

FABRICE COFFRINI/AFP

MAIS NERVOSA MAS...
Gostaria de conseguir um lugar
entre as 10 primeiras. O objectivo é
aumentar a experiência na maratona,
porque é a distância em que quero
apostar nos Jogos Olímpicos de 2012 e
ainda só corri uma vez [em Londres].
Tenho treinado a pensar numa marca à
volta das 2.26 h, como tinha feito para
Londres, onde acabei por fazer 2.24,33 h.
Estava muito bem nessa altura e agora
tenho uma peritendinite no tendão de
Aquiles direito. Estive 15 dias a treinar
com dores… Mas treinei. Agora estou a
recuperar a confiança. Estou mais nervosa, mas acredito que conseguirei
descontrair. Até à meia-maratona de
Ovar [a 5 de Outubro, que ganhou] treinei
muito bem. Melhor do que para Londres.

DULCE FÉLIX

JÉSSICA AUGUSTO

Atleta, participante na Maratona de NI

Atleta, participamte na Maratona de NI

atenção do que, por exemplo, a
queniana Mary Keitany, recordista mundial da meia-maratona,
vencedora em Londres este ano e
3.ª em Nova Iorque no ano passa-

do. A presidente dos NYRR, Mary
Wittenberg, esteve mesmo em Lisboa para divulgar o convite às duas
portuguesas para a edição deste
ano da maratona.

Djokovic entrou no ‘court’ de máscara

Sem jogar desde 18 de Setembro por
lesão nas costas, Novak Djokovic
regressou ao circuito com a habitual boa
disposição. Em dia de Halloween entrou no
court suíço vestido de preto e usando uma
máscara de farfalhuda cabeleira, mas seria
ele a apanhar um susto diante do belga
Xavier Malisse. Ao fim de 2.12 h e 6/2, 4/6
e 7/5 o n.º 1 mundial lá garantiu acesso à
2.ª ronda e fixou em 65 os triunfos (em 68
encontros) da época. Já Mardy Fish, que
abandonou o encontro 100 por cento
americano com James Blake lesionado na
anca, ficou na corda bamba no que toca à
qualificação para a ATP World Tour. Ocupa
a 8.ª e última posição mas tudo se decide
na próxima semana em Paris.

