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ATLETISMO j MARATONA DE LONDRES

A BOLA

Jéssica Augusto foi 8.ª nas duas últimas edições da prova britânica e 7.ª nos Jogos Olímpicos
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«Segurança
exatamente
igual à do ano
passado»
Jéssica Augusto diz que reforço policial em
Londres não se nota d Ribas em Hamburgo

E

M Boston, a população foi
ontem obrigada a permanecer em casa enquanto a
polícia perseguia o segundo de dois suspeitos — irmãos vindos da Chechénia para os
EUA há vários anos, sendo que o
mais velho já tinha sido morto em
confronto com as autoridades —
de terem colocado as bombas na
zona de meta da maratona, na segunda-feira. Uma tragédia que
lançou o alerta nos EUA e em outros países, nomeadamente naqueles que organizam maratonas
com milhares de participantes.
É o caso de Londres, onde o
plano de segurança foi reformulado, aumentando o número de polícias nas ruas em 40 por cento relativamente ao ano passado.
Apesar disso, Jéssica Augusto, que
chegou anteontem, não se sentiu
mais vigiada. «Está tudo normal.
Exatamente como no ano passado. Fomos de comboio até à Expo
[exposição no âmbito da maratona] e não notámos nada de especial», sublinhou a atleta que fará,
amanhã, a sua terceira maratona
de Londres — foi 8.ª em 2011 e 2012
—, além dos 42 km dos Jogos
Olímpicos de 2012, também na
capital britânica, sendo 7.ª.
A equipa responsável pela segurança integra muitos daqueles
que trabalharam nos Olímpicos e
Paralímpicos do verão passado, o
que dá tranquilidade à organização, que tem um convidado especial: o príncipe Harry irá entregar os prémios. Ainda assim, a
comissária Julia Pendry disse on-

tem que os 40 por cento representam «várias centenas a mais»
de polícias nas ruas.
Um minuto de silêncio será respeitado amanhã e os 36 mil participantes vão correr com uma fita

Críticas e
elogios a Farah

Britânico prepara estreia na maratona

Mo Farah só fará a meia-maratona,
justificandoaparticipaçãocomopreparaçãoparaaestreianos42km,em2014.
Aopçãotemsidocriticada,considerando que na origem está o cachet de 526
mil euros. «Isso magoa-me. Quem me
conhece sabe que não sou assim. Estouaquiparaconheceropercursoeestarpreparadoparaopróximoano.»Jáas
estrelasachamapresençapositivapara
a tentativa de baterem o recorde. «As
atenções vão estar centradas nele na
primeira metade. E talvez ele ajude a
controlar o ritmo e as lebres», disse o
vencedorde2012,WilsonKipsang.«Haverámaispúblicoatorcerportodos.»Em
Londres correm os campeões olímpicos: o ugandês Stephen Kiprotich e a
etíope Tiki Gelana.

negra em homenagem aos três
mortos e 180 feridos de Boston.
«No hall do hotel há três televisões
e uma delas está na CNN. Tenho
acompanhado o que se passou nas
últimas horas. Falamos e comentamos com os espanhóis que aqui
estão... Não passa despercebido,
mas também não sinto que haja
intranquilidade», contou Jéssica.

se», relembrou, rindo e reagindo
à notícia de que Farah ficou ofendido por dizerem que só iria correr pelo cachet. «Se não corre por
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dinheiro, que o dê a uma instituição», atirou, sorrindo de novo. A
atleta garante estar confiante para
a corrida, que tem partida marcada para as 9 h (os homens saem
às 9.45 h). «Quando venho para
Londres, sinto-me bem. O treino
correu bem. O nervosismo só começa amanhã [hoje]... Mas mais
para o treinador [João Campos] e
para o empresário [Hugo Sousa]
do que para mim!», garantiu a detentora de 2.24,33 h.
Em Londres, competem ainda
Gabriel Macchi e Joaquim Machado (deficiência visual), na Taça do
Mundo de Maratonas do Comité
Paralímpico Internacional.

PREPARADO PARA MÍNIMO
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As autoridades
anunciaram
o aumento
de polícias nas ruas
de Londres
em 40 por cento
comparativamente
a 2012

Na noite de ontem, Jéssica tinha
um passeio de barco. Uma receção
da organização aos atletas de elite, empresários e organizadores
das maiores maratonas mundiais.
«O Mo Farah é a estrela, está a correr em casa», justificou, referindo-se ao britânico campeão olímpico dos 5000 e 10.000 m, que fará
apenas metade da prova, em preparação para a estreia nos 42 km
em 2014. «Já o conheço. Até já
dancei com ele, em 2000, quando
fui campeã europeia júnior de cros-

TRIATLO

Ricardo Ribas quer garantir Mundiais

Também amanhã, mas em
Hamburgo, onde nasceu e onde já
correu por duas vezes, Ricardo Ribas ambiciona garantir um lugar
nos Mundiais de Moscovo, em
agosto. «Quero confirmar o mínimo B [2.15 h] e, se possível, alcançar o A [2.13]», disse o atleta, que
tem 2.14,14 h, registadas na edição
de 2012 da prova alemã. Viaja hoje,
na companhia da namorada, Dulce Félix, recém-chegada de Boston, onde foi 9.ª. São esperados 15
mil participantes e a organização
também reforçou a segurança.
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j TRIATLO DO ESTORIL. É já dia 28
que a Praia do Tamariz recebe a primeira
etapa do nacional individual de triatlo,
prova de distância olímpica também
pontuável para o Campeonato Nacional
de clubes. A prova foi ontem
oficialmente apresentada no Casino
Estoril com a presença do autarca de
Cascais, Carlos Carreiras, de Fernando
Feijão, presidente da Federação de Triatlo
de Portugal, e dos atletas Duarte
Marques (campeão nacional), Nuno
Laurentino e Katarina Larsson

