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Dica da Semana – O que é que 
representou para si ter ganho 
a medalha de Ouro no Campeo‑
nato da Europa de Corta ‑Mato, 
em Albufeira?
Jéssica Augusto – Represen
tou um marco na minha carreira 
e uma grande recompensa por 
anos e anos de trabalho. Para 
além disso, ganhar este título em 
Portugal foi um motivo de orgulho 
para mim, porque queria brindar 
os portugueses com a medalha de 
Ouro e conseguir que ouvissem o 
hino nacional. Estávamos a correr 
em casa e tínhamos milhares de 
pessoas a assistir e a torcer por 
nós, o que marcou a diferença em 
relação a outras competições in
ternacionais.

DS – Como é que surgiu o seu 
interesse pelo atletismo?
JA – O meu interesse pelo des
porto começou na escola, onde 
adorava a disciplina de Educação 
Física. Gostava particularmente 
de competir com um colega de 

escola (referindo
se a Eduardo, 
guarda redes da 
Seleção Nacional 
de Futebol e seu 
namorado há mais 
de dez anos). Um 
dia, ele ingressou 
no Sporting Clube 
de Braga e decidi 
acompanhá  lo, 
para poder treinar 
melhor e conti
nuar a competir 
com ele nas pro
vas que tínhamos 
na escola. A partir 
daí, comecei a treinar três vezes 
por semana e quando dei por mim, 
estava a treinar todos os dias e já 
era atleta.

DS – Se não tivesse envere‑
dado por esta área, qual era a 
profissão que gostaria de ter 
seguido?
JA – Talvez tivesse sido fisio
terapeuta ou enfermeira. Neste 

momento, provavelmente, estaria 
casada e já tinha filhos.

DS – A carreira de atleta tem 
muitas implicações ao nível 
pessoal?
JA – Sim, temos de fazer as nos
sas opções e adiar o casamento e 
o sonho de formar uma família. O 
atletismo não é um impedimento, 
mas se engravidasse agora não 
podia correr durante algum tempo 
e isso iria alterar os meus planos 
no desporto. Gostava de ter fi
lhos, mas vou esperar mais algum 
tempo para poder concretizar os 
meus projetos desportivos. 

DS – O que é que a levou a 
enveredar por provas de meio 
fundo longo e corta ‑mato?
JA – Devo reconhecer que na 
escola do que eu gostava mesmo 
era de salto em comprimento e de 
salto em altura. O problema é que 
não ganhava nessas modalidades. 
Consigo ter mais sucesso em pro
vas de longa distância, nomea
damente de 10 mil metros, meia 
maratona e maratona, daí ter op
tado por este tipo de provas. 

DS – Após sete anos no Spor‑
ting Clube de Braga e dois no 
Maratona Clube de Portugal, 
por que razão decidiu compe‑
tir como Individual?
JA – Decidi competir como Indi
vidual porque tenho o apoio dos 
meus patrocinadores, que me dão 
a possibilidade de treinar especi
ficamente para os campeonatos 
europeus e mundiais. Como In
dividual não tenho compromissos 
de representação de clubes, como 
tinha antes, em que era obrigada 
a fazer Campeonatos Nacionais de 
Estrada e Taça dos Clubes Euro
peus de Estrada. 

DS – Depois de ter chegado às 
meias ‑finais dos cinco mil me‑
tros nos Jogos Olímpicos de 
Pequim, espera melhorar nos 
Jogos Olímpicos de Londres em 
2012 e lutar por uma medalha?
JA – Este ano vou fazer a minha 
estreia na Maratona de Londres, no 
dia 17 de abril, e espero conseguir 
já os mínimos para os Jogos Olím
picos. De seguida, vou preparar
me para a prova de 10 mil metros 
no Campeonato do Mundo de Atle
tismo, que se realiza em agosto e 
setembro, em Daegu, na Coreia do 
Sul. O meu objetivo para os Jogos 
Olímpicos de Londres é competir 
na maratona e nos 10 mil metros. 
Sonhar com a medalha todos so
nhamos, porque somos atletas e 
trabalhamos para isso, mas temos 
de reconhecer que é difícil. O meu 
objetivo passa por chegar a uma 
final nos Jogos Olímpicos e depois 
tudo pode acontecer. 

DS – Quando terminar a car‑
reira no atletismo, quais são 
os seus planos para o futuro?
JA – Quero ser mãe e gostava 
de terminar o meu curso de En
fermagem. Também gostava de 
continuar a trabalhar na área do 
desporto. Enquanto atletas, trei
namos todos os dias e o treino 
acaba por se tornar um vício. O 
ano passado estive 15 dias de 
férias sem treinar nem pegar nas 
sapatilhas e quando chegava à 
hora que costumo treinar, ficava 
com dores de cabeça, sem saber 
o que fazer (risos).

Jéssica 
           Augusto
A campeã da Europa de Corta‑Mato 
fala sobre os seus objetivos 
pessoais e profissionais.

“Sonhar com a medalha 
todos sonhamos, porque 

somos atletas e trabalhamos 
para isso, mas temos de 
reconhecer que é difícil”

N.C.
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A medalha de Ouro no 
Campeonato da Europa de 
Corta ‑Mato, em Albufeira, 
no passado mês de dezem‑
bro, foi o corolário da car‑
reira que Jéssica Augusto 
dedicou ao atletismo em 
provas de meio ‑fundo longo 
(cinco e dez mil metros) e 
de corta ‑mato. Filha de pais 
imigrantes em França, a 
atleta nasceu em Paris, mas 
mudou ‑se para o nosso país 
aos seis anos de idade. Ini‑
ciou a carreira no Sporting 
Clube de Braga, onde este‑
ve entre 2000 e 2006, ten‑
do conquistado o título de 
Campeã da Europa Juniores 
de Corta ‑Mato logo no ano 
2000. Foi atleta do Marato‑
na Clube de Portugal entre 
2007 e 2008 e compete como 
Individual desde 2009. Nos 
Jogos Olímpicos de Pequim, 
em 2008, chegou às meias‑
‑finais dos cinco mil me‑

tros. Em 2010, no Campeonato da Europa de Atletismo, em 
Barcelona, conquistou a medalha de Bronze nos 10 mil me‑
tros, modalidade em que a atleta, namorada do guarda ‑redes 
da Seleção Nacional de Futebol, Eduardo, espera competir no 
Campeonato do Mundo de Atletismo de 2011, em Daegu, na 
Coreia do Sul, e nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, 
onde espera também participar na maratona.
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