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ATLETISMO

Jéssica Augusto Medalha de bronze na maratona do Campeonato da Europa

“A corrida foi o que me salvou”
Texto Mariana Cabral

Dois anos depois de uma depressão
profunda, Jéssica Augusto está de volta
às medalhas. A corrida salvou-a, e ela
salvou a honra portuguesa no Europeu
de Atletismo ao conquistar a única medalha lusa, na prova da maratona.
P Ser a única portuguesa medalhada
é bom ou mau?
R Quer dizer, nem é bom nem é mau.

É óbvio que queríamos vir com mais
medalhas, era esse o objetivo da nossa
federação. Mas não foi mau. Saímos
de Zurique com recordes pessoais e
com finalistas.

P Com a Jéssica correu tudo às mil
maravilhas...
R Foi muito bom. Tinha treinado bas-

tante para conquistar uma medalha,
tinha assumido que era esse o meu
objetivo e consegui.

P O Nélson Évora criticou a exigência
constante de medalhas, apesar da
falta de apoios aos atletas.
R Acho que devemos ser mais va-

lorizados, não só quando ganhamos
medalhas, mas ao longo da nossa preparação, porque nós para chegarmos
onde chegamos também precisamos
de apoios, de patrocínios... A federação nunca falhou comigo, mas a própria federação, para me apoiar, se
calhar teve de fazer sacrifícios.

P Há uma pressão injusta sobre os
atletas para trazerem medalhas?
R O público em geral exige sempre

muito de nós. Cheguei a ler um comentário que dizia: “O bronze não
está mal, mas podias ter trazido o
ouro.” [pausa] Acho que as pessoas
muitas vezes não têm consciência daquilo que nós passamos para conquistar uma medalha.

P A Manuela Machado disse que se
fosse a Jéssica tinha arriscado um bocadinho mais para chegar ao ouro.
R Quando a Manuela Machado foi

campeã da Europa [1994 e 1998], não
se corria tão rápido. Eu própria achei,
quando terminei, que deveria ter arriscado mais, mas será que, se arriscasse, não iria pagar depois a fatura e
pôr a minha medalha em risco?

P Em 42 quilómetros dá para pensar
na vida toda...

Imagem que se repete nas corridas
da atleta bracarense: olhar para
o céu, em memória do pai
FOTO PHIL NOBLE / REUTERS

R É um caminho solitário. Percebi

isso logo na minha primeira maratona. Dá para pensar muito. Mas eu tento controlar o meu ritmo e focar-me
só na corrida e nas instruções do meu
treinador, se por acaso o vir durante
o percurso. É um teste à paciência.
[risos]

P É preciso ser muito forte psicologicamente?
R Sim. Já tenho psicólogo desde 1997.

Tive a felicidade de no meu primeiro
ano de atletismo trabalhar com um
psicólogo estagiário, e depois demos
continuidade ao trabalho que fizemos.

P A Jéssica não teve grande sucesso
nos últimos anos. Foi pelo lado psicológico?
R Infelizmente, no final de 2011 tive

uma depressão grave, por causa da
morte do meu pai. Depois disso foi
muito difícil voltar e enfrentar o dia

a dia. Só no ano passado comecei a
virar a página. Superei a depressão e
fiz algumas alterações na minha vida,
como trocar de treinador, de cidade...
e agora tenho estado bastante bem.
Posso dizer que superei tudo. A corrida foi o que me salvou.
P Não corre 42 quilómetros todos os
dias, pois não?
R Quase. [risos] Quando estou a trei-

nar para as maratonas corro 32 quilómetros, divididos num treino de manhã e outro à tarde. Há semanas em
que passamos os 210 quilómetros de
treino. Mas também não é só correr,
tem de haver descanso.

P É possível passar um dia deitada no
sofá a comer chocolates?
R [risos] Claro. Ainda esta noite dormi

14 horas. Só saí de casa para ir tomar
um café. Estar em casa é mesmo aquilo
de que gosto mais. Ontem deu-me von-
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P A Rosa Mota e a Manuela Machado
são duas grandes referências...
R [interrompe] E bem!
P ...e a Jéssica também já é?
R Temos também outra grande refe-

rência, a Fernanda Ribeiro. E ela, para
mim, foi uma superatleta. Essas três
são obviamente as grandes referências, e eu gostaria de ser a próxima.
Acho que já sou, para os mais jovens.
Como para mim foi a Fernanda — e a
Manuela também. Foram as únicas
que vi a treinar e a competir. Elas partilharam comigo muitas experiências.
Quando estive no Sporting de Braga,
eram as mais velhas, a Manuela, a
Conceição Ferreira, que nos davam
equipamentos para corrermos.

P Já ganhava dinheiro?
R Comecei a ganhar 30 contos por

mês, e gastava quase tudo em 15 dias.
[risos] Era normal naquela idade. Depois já ganhava 50 contos... que também gastava logo. [risos] E aos poucos
foi aumentando, mas não é nada de
extraordinário. Mas nós na altura com
50 contos sentíamo-nos milionários.

P Antes dos Jogos Olímpicos de 2012
disse que se sentia “um peixinho no
meio dos tubarões”. Em 2016 ainda vai
sentir-se assim?
R Não. Então, só tinha feito duas ma-

ratonas e as outras atletas tinham mais
experiência. Agora já fiz seis e espero
chegar às dez até 2016. O Carlos Lopes
foi campeão com 38 anos, a atleta que
ganhou o Europeu tem 39... Eu tenho
32, e espero correr mais dez anos. Enquanto tiver força e vontade para me
pôr de pé e treinar, vou continuar.
mmcabral@expresso.impresa.pt
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tade de comer batatas fritas e comprei
dois pacotes. Devorei-os num instante.
[risos] Antes das corridas são três meses de sacrifício, mas depois compensa.

Porta-te bem, Balotelli
FUTEBOL Há

poucas certezas na vida, mas podemos estar
seguros de pelo menos três coisas: o céu é azul, as rosas são
vermelhas e Mario Balotelli é incontrolável. Mesmo assim,
com um otimismo enternecedor, o Liverpool quer contratar o
avançado italiano ao AC Milan, por 20 milhões de euros, e os
ingleses dizem que Balotelli tem de aceitar um contrato com
uma cláusula que o obriga a um comportamento irrepreensível. Mas se nem Mourinho conseguiu controlá-lo no Inter...
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O novo número de Nani
no Sporting (quando saiu
era o 18) é incomum mas
explica-se facilmente:
o 17 da seleção e do
Manchester United não
poderia sê-lo no Sporting,
uma vez que João Mário já
tem esse número

Agarrem-no,
se não ele distrai-se
GOLFE Depois

de se separar
da tenista Caroline Wozniacki, Rory McIlroy voltou ao
topo da sua forma, atingindo
a liderança do ranking mundial. Mas não demorou muito
a voltar a distrair-se do jogo,
com presenças em talk shows
e afins. “Não estava focado”,
confessou após um início fraco no The Barclays. Afinal, a
culpa não era da noiva...

Europa em tons
de azul e... verde?
FUTEBOL FC Porto sim, Na-

cional não e Rio Ave talvez.
O saldo das equipas portuguesas nas competições
europeias não está propriamente positivo, mas deixa
espaço para melhorias na
2ª mão, quando todas jogarem em casa. No play-off da
Liga dos Campeões, o FC
Porto foi a França derrotar o Lille, com um golo de
Herrera que tranquilizou
os portistas para o jogo de
terça-feira. Na Bielorrússia,
o Dinamo Minsk dominou o
Nacional (2-0) e quase afastou de vez os madeirenses
da Liga Europa. O Rio Ave
teve melhor sorte na prova,
uma vez que ainda marcou
um golo na Suécia, apesar
da vitória do Elfsborg (2-1).
Quinta-feira há mais.

