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MAIS DESPORTO

JÉSSICA AUGUSTO viaja hoje
para Londres, cidade onde tem
sido muito bem sucedida. «E
espero continuar a ser!», res-
ponde, de imediato, a atleta de

31 anos, que correrá no domingo,
sem qualquer receio após as explo-
sões que ocorreram em Boston, na
prova da passada segunda-feira. A
capital britânica serviu de palco à
estreia na maratona, em 2011, re-
gistando logo aí a segunda marca
portuguesa de sempre — atrás do

recordenacionaldacampeãolímpi-
ca Rosa Mota (2.23,29 h) — e que se
mantém como máximo pessoal:
2.24,33 horas. Foi oitava, lugar que
repetiria em 2012, com 2.24,59 h.
«Estou tranquila. Conheço bem o
percurso. Tenho de começar a pen-
saremcorreroutrasmaratonas.Mas
nem me dão hipótese: mal termino,
osorganizadoresconvidam-mepara
a edição seguinte», conta Jéssica,
sétima nos Jogos Olímpicos Lon-
dres-2012 (2.25,11 h) e que entrou
ainda noutra maratona, em Nova
Iorque, em 2011 (desistiu).

«Tenho o objetivo de correr nas
cinco principais maratonas mun-
diais: além de Londres, Nova Ior-
que,Berlim,ChicagoeBoston.Que-

ro ter ex p er iência s nout ro s
percursos», garante, admitindo,
contudo, que a prova britânica é es-
pecial. «Via-a na altura do António
Pinto e da Manuela Machado. Sem-
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«Sempre sonhei
ganhar em Londres»

Drama não trava Boston em 2014
jOrganização garante que con-
tinuará a organizar uma das ma-
ratonas mais difíceis do mundo

Boston tenta regressar à nor-
malidade, após o atentado de se-
gunda-feira, à boca da mais anti-
ga maratona do mundo, ainda sem
certezas sobre a autoria do crime,
mas com convicção inabalável so-
bre a realização de mais uma edi-
ção, no próximo ano.

«Estamos determinados a con-
tinuar esta tradição e a organizar
a 118.ª edição da maratona de Bos-
ton, em 2014», garantiu o diretor

da Associação de Atletismo de Bos-
ton, Thomas Grilk. «É uma tradi-
ção profundamente enraizada, uma
parte integrante da construção e
história da nossa comunidade».
Considerada uma das maratonas
mais difíceis do mundo, devido ao
percurso acidentado nas ruas da
capital do Massachusetts, Estados
Unidos, ficou manchada de sangue,
pela primeira vez desde 1897, com
as duas explosões a causar três
mortes, entre os quais uma crian-
ça, e a ferir 176 pessoas.

A autoria do atentado continua
por reivindicar, mas a polícia fe-
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FBI continua a trabalhar no local das explosões e a investigar a autoria do atentado junto à linha da meta da corrida
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deral norte-americana, vulgar-
mente conhecida por FBI, garan-
tiu ter «um vasto leque de suspei-
tos». Segundo Rick DesLauries, as
investigações decorrem de forma

«metódica, cuidadosa, mas com
sentido de urgência». O FBI já re-
cebeu mais de duas mil pistas so-
bre os acontecimentos e centra-
se ainda na análise dos indícios

recolhidos no local das explosões.
O presidente dos Estados Uni-

dos, Barack Obama, é esperado em
Boston, hoje, para uma cerimónia
de homenagem às vítimas. G. M.

Jéssica Augusto volta à cidade onde se estreou... E correu as três maratonas que já
completou dSem receio de atentados dDiz que vitória não será este domingo

recorde nacional. «Faltam-me al-
guns quilómetros, apesar de a pre-
paração ter corrido bem. Até posso
superar-me, mas acho que recorde
aindanão...»,diz,lembrandoquees-
teve com Rosa Mota há poucos dias.
«Desejou-me sorte!»

A atleta esteve lesionada num pé
durante vários meses, mas assegu-
ra que conseguiu recuperar a tem-
po. «Sinto-me ao mesmo nível que
estava antes da maratona dos Jogos.
Ficaria muito feliz se, no domingo,
igualasse o recorde pessoal e me-
lhorasse a classificação. Depois de
ser 8.ª, não seria mau ser 6.ª ou 5.ª...
Também não me importava de ir ao
pódio», diz, rindo, a vice-campeã
europeia dos 10.000 m em 2010 e
10.ª nos Mundiais de 2011, entre ou-
tras medalhas, uma delas o ouro eu-
ropeu no crosse (2010), contrapon-
do: «Tenho de ser realista. Aposto
num lugar entre as 10 primeiras.»

O último teste foi feito na segun-
da-feira e deixou Jéssica confiante.
«Nestes últimos dias descansa-se,
vai-se ao cinema, comem-se pipo-
cas... Temos de nos distrair», con-

ta,afastandoqualquerner-
vosismo. Até porque sabe
que terá grande apoio na
capital britânica. «Tenho

recebido mensagens de
portuguesesquevivem
em Londres e pedem
para me encontrar
com eles no final da
prova, para uma foto.
Tenho sempre senti-
do o apoio e carinho
do público.»

MAIS EM MOSCOVO
Jéssica Augusto

mostra-semaisambicio-
sa quando se fala dos Mun-
diais de Moscovo, em agos-

to. «O objetivo desta época é
a maratona dos Mundiais. É

onde quero estar em grande
forma. E trabalharei para con-
seguir algo mais do que apenas
um lugar notop-10. Treino-me

tendo grandes objetivos e so-
nhos, não posso contentar-me

compouco»,sublinha,ressalvan-
do não estar (ainda) a pensar nas
medalhas... «Nos campeonatos
não são as marcas que correm e

as africanas não são imbatíveis.»

pre sonhei ganhar esta mara-
tona. Este ano será quase im-
possível», assume a pupila de
JoãoCampos,técnicoquetem
outro sonho: vê-la chegar ao

Na sequência do atentado nos Estados Unidos, a capital inglesa, Londres, re-
forçou as medidas de segurança para receber a maratona, domingo, com a parti-
cipação de 37 mil atletas e milhares de espetadores nas ruas. O mesmo exemplo
foi seguido pelos organizadores dos 42, 195 quilómetros nova-iorquinos, a 3 de
novembro, nos Estados Unidos; da maratona de Hamburgo, também domingo, em-
bora considerem, neste caso, «não existir risco elevado em termos de segurança»;
e da corrida de Madrid (28 deste mês), que prestou tributo às vítimas de Boston.

Segurança reforçada

Jéssica diz que a preparação foi bem-sucedida e está confiante numa boa prestação em Londres, onde já tem a certeza de enorme apoio HELENA VALENTE/ASF
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