


“Adoro a liberdade que me dá, o 
espaço para estar sozinha e os 
bonitos países que vi.”

A AtletA olímpicA pArtilhA consigo um pouco dA suA experiênciA e 
oferece Alguns conselhos pArA quem se está A iniciAr nA corridA.
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Estreou-se na maratona em 2011 na 
Maratona de Londres e desde então tem 
competido nesta distância. Os Jogos 
Olímpicos são o próximo desafio nesta área?
JA: Fiz a minha estreia em 2011, mas depois 
passei um período menos bom com a morte 
do meu pai e acabei por deixar de parte as provas 
de pista. Este ano voltei a fazer pista e correu 
bem porque fiz mínimos para o campeonato 
da Europa, mas a minha especialidade é mesmo 
maratonas e eu quero é maratonas para a vida. 
O próximo desafio são os campeonatos da 
Europa onde farei a maratona e depois terei 
outras provas de preparação para preparar 
o grande objetivo que são os Jogos Olímpicos  
de 2016, no Brasil.

Depois desse objetivo, vai ser sempre uma 
questão de tempos? Ou existem outros 
objetivos, como trails ou ultramaratonas?
JA: Não sei. Poderei experimentar. Eu gosto 
de aventura e de grandes desafios. Não está fora  
de questão.

Das experiências que tem tido em maratonas 
internacionais, como classifica cada uma delas?
JA: Eu só participei… espere. Às vezes esqueço-me. 
Fiz Londres, Yokohama e Nova Iorque. Em Nova 
Iorque desisti. Para mim, Nova Iorque é um grande 
desafio e é muito difícil. Temos não só de ter 
preparação física, mas também preparação 
mental para o desafio. Uma pessoa deixa-se 
envolver e as emoções apoderam-se de nós. 
Lembro-me de ir para lá e pensar: ‘Espetáculo. 
Estou a correr em Nova Iorque e isso é fantástico;  
é lindo.’ E deixei-me levar pelas emoções. Comecei 
muito rápido, exagerei, perdi a concentração e não 
aguentei. Acabei por desistir.

Talvez um dia volte lá??
JA: Esse será um desafio para a última maratona 
da minha carreira! Tóquio, Boston e Chicago são 
outras das que quero fazer.

Quantos quilómetros treina por dia?
JA: Depende do objetivo. Para este campeonato 
da Europa farei 30, 32 km por dia. Logo pela 
manhã e a partir das 19h. 

Em Portugal, onde gosta mais de correr?
JA: Na minha cidade. Por acaso, vivo em Braga, 
mas agora passo mais tempo na Póvoa do 
Varzim onde comprei casa para poder treinar 
bem pois tenho mais percursos e adoro treinar lá. 
Existe um passadiço à beira-mar e gosto muito.

Que conselhos daria a quem está a começar?
JA: No meu livro dou muitos conselhos. Por 
exemplo, para as pessoas que estejam a dar  
os primeiros passos na corrida, que façam um 
check-up médico; que tenham uma alimentação 
equilibrada; que se hidratem antes, durante  
e depois do esforço; o equipamento ideal que  
não esteja muito apertado nem muito largo;  
o calçado ideal para o tipo de passada. Dou 
bastantes conselhos e dicas.

aquecer e alongar 
São vários os exemplos de 
exercícios de aquecimento 
e alongamentos que Jéssica 
Augusto partilha no seu livro Do 
Primeiro Quilómetro à Maratona.

O Livro  
“Do Primeiro Quilómetro à Maratona”
Mais do que um conjunto de tutoriais ou exposição de dicas 
e técnicas, o livro de Jéssica Augusto, editado pela Esfera dos Livros,  
é um companheiro de cabeceira com o qual poderá ter longas e úteis 
conversas sobre as suas aspirações e objetivos no mundo da corrida. 
Com várias partilhas da própria atleta, vai ser mais fácil tirar dúvidas 
e inspirar-se para esta nova etapa da sua vida. De conselhos de 
compra de equipamento, a dicas sobre alimentação, não esquecendo 
os melhores truques para as diversas provas, este “manual do 
corredor” oferece-lhe, ainda, exemplos de alongamentos, planos 
de treinos e alguns esclarecimentos sobre possíveis lesões. São 180 
páginas de informações essenciais para todos aqueles que querem
trazer os benefícios da corrida para a sua vida.

jéssica augusto
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