
Ano: o N."06 ASSOCIAÇÃO D E 
Novembro / Dezembro 2001 

A T L E T I S M O " L E B R E S D O S A D O ' 

E D I T O R I f i L 
A exemplo do que 

sucede noutras áreas 
da sociedade portu
guesa, o desporto 
passa também por 
momentos conturba
dos. Com efeito, no 

' recente encerramen
to do debate sobre "Atenas 04", integrado 
nas comemorações do 92.° aniversário do 
Comité Olímpico de Portugal, os represen
tantes do movimento associativo criticaram 
fortemente a falta de organização e desre
gramento do modelo actual do nosso despor
to. 

O medalhado olímpico de Judo, Nuno 
Delgado, disse que "só falamos com os mem
bros do Governo quando ganhamos meda
lhas", "o dinheiro que há é mal gasto e o sis
tema está completamente subvertido e erra
do". Disse ainda que no Centro de Alto Ren
dimento no Jamor" os quartos são piores que 
prisões e a comida não presta"! 

Também Susana Feitor criticou o estado 
da medicina desportiva em Portugal, "o 
maior cancro do sistema nacional, altamen
te burocrático, moroso e obsoleto". A termi
nar, Nuno Fernandes considera que "o bar
co anda à deriva, é necessário dar um mur
ro na mesa"! 

É visível que a grande peocupação do ac
tual ministro do Desporto se prende com os 
estádios do Euro 2004. Ainda numa recente 
entrevista a um semanário e à pergunta do 
jornalista "porque temos uma pista coberta 
armazenada em Lisboa", o ministro respon
deu com esta pérola desportiva/literária: 
"essa questão da pista coberta também é 
uma grande música. O desporto é ao ar li
vre, é aí que se forjam o carácter e a discipli
na das pessoas". Perante esta resposta es
pantosa, deixo aqui a minha sugestão ao se
nhor ministro: numa futura reunião dos mi
nistros dos desportos da U E , proponha o fim 
imediato dos Campeonatos Europeus e 
Mundiais de pista coberta. Os dirigentes da 
federação Internacional de Atletismo, não 
devem perceber nada do assunto! 

Ainda a propósito de pistas sintéticas, as 
coisas andam mesmo mal. A pista do Benfl-
ca já foi eliminada, seguindo-se a pista do 
Sporting. Há distritos que ainda não têm 
uma pista. Na entrevista feita pelo nosso jor
nal ao Presidente da AAS, ficámos a saber 
que a cidade de Setúbal aguarda a constru
ção de uma pista sintética desde 1989, ainda 
antes dos Jogos Olímpicos de Barcelona! E 
o que é grave é que há terreno e houve ver
bas disponíveis para a sua construção! Em 
Setúbal, para a autarquia local o futebol do 
Vitória é quem mais ordena. 

A terminar, este é o último número do 
"Magazine de Informação" do presente ano. 
Apesar de uma ou outra ave agoirenta, o 
nosso jornal está bem vi vo e o projecto é para 
continuar. A todos os sócios e não sócios, aos 
colaboradores do jornal, aos amantes do des
porto, os votos de um óptimo 2002, com mui
tos êxitos pes.soais e desportivos. 

Manuel Sequeira 

As influências do senhor Sequeira 
Não sendo eu pessoa muito versátil na escolha de um tema de fundo com algum interesse e qualidade 

que mereça honras de primeira página no nosso jornal, depois de algum esforço mental na procura desse 
mesmo tema e não o tendo encontrado, decidi rascunhar algumas linhas sobre "A influência do senhor 
Sequeira na participação dos seus companheiros de clube na Maratona de Lisboa". 

Tenho a certeza de que esta peça não prenderá muito a atenção dos nossos leitores, para além dos 
sócios das "Lebres", razão pela qual me penitencio, mas não deixará de ser uma situação actual para nós, 
vivida no seio do clube. 

Não me enganarei muito ao afirmar que meio pelotão em Portugal conhece o Manuel Sequeira, homem 
que vive diariamente o atletismo no mundo, seu conhecedor actualizado, corredor com mais de 20 anos de 
provas, com 99 meias maratonas, (irá realizar a 100." na 1." Meia maratona Évora-Arraiolos), com 16 
Maratonas concluídas, entre elas, as de Helsínquia, Londres, Paris e duas em Madrid e Sevilha, umas 
quantas Voltas ao Minho, Litoral Alentejano, "Nocturnas da Serra da Malcata" etc, etc. digamos que o 
Sequeira é o "senhor atletismo" em Setúbal. 

Pois o nosso amigo Sequeira homem culto, lutador acérrimo contra a co-incineração no Parque Natural 
da Arrábida, um defensor nato da natureza, com o seu pé de barro, naturalmente, como toda a gente, 
prometeu a si próprio que ao aderir às "Lebres" ano e meio a esta parte, teria que arrastar com ele uma 
vasta equipa para finalmente realizarem uma maratona. Ele melhor que ninguém e com a autoridade que 
as 16 maratonas já realizadas lhe conferem, qual psicólogo, soube influenciar aqueles que ele sentia que 
seriam mais fáceis de serem "levados", talvez pela insegurança de cada um deles, grupo em que me 
incluo. 

Fazendo um pouco de história, o Sequeira começou a fazer-nos "lavagens ao cérebro" em Janeiro do 
ano corrente tendo em vista a Maratona de Madrid. Dizia ele, que Madrid era uma prova para todos os 
níveis e cada um de nós se 
situava no grupo, dentro do 
pelotão, com objectivos para 
determinado tempo, para 
além de ser uma prova com 
vários milhares de concorren
tes; portanto, nunca existiria 
o perigo de principiantes 
como nós se verem isolados 
a um qualquer quilómetro na 
casa das 3 dezenas. 
O Gumersindo aderiu à ideia 
sem receio. Eu, meio conven
cido meio amedrontado, sim 
porque, apesar das minhas 56 
meias maratonas, os 42 kms 
para mim, como para muitos 
outros, ainda são um "papão 
que engolem as criancinhas", 
lá fui iniciando a preparação. 
O belo do Sequeira, sempre 
persistente, elaborou-nos um 
plano de treinos a ser cum
prido de forma tão rigorosa quanto possível. Pensei para com os meus botões: o "tipo" está passado, como 
é que eu durante dois a três meses vou realizar treinos de duas a três horas? In(felizmente), o joelho 
atraiçoou-me logo ao princípio dos treinos. Já me safei desta, pensei novamente. O Gumersindo conti
nuou e em Abril, ao lado do Sequeira lá cumpriu a maratona. 

Julgando já me ter visto livro do homem, eis que ele em Setembro volta novamente à carga. Persistente, 
tipo "meiga", com o seu saber e psicologia de maratonista, voltou novamente a convencer-me, agora com 
mais facilidade e com relativo entusiasmo de minha parte, tanto mais, sabendo que o Sequeira também 
tinha dado a "volta" ao Joaquim e ao Carlos Pereira. Convenceu o Nazário, outro maratonista há pouco 
tempo a correr nas "Lebres", a realizar alguns treinos longos e inclusive a fazer a prova comigo. Bem, se 
nos treinos longos dá imenso jeito ter companhia, realizar a prova com o Nazário já não me parece uma 
boa opção; é que, enquanto ele aponta para as 3h e 15m, eu... bem, eu quero é chegar ao fim. Com um 
novo plano de treinos, o Sequeira policopiou-o e distribuiu-o por tudo quanto era atleta nas "Lebres do 
Sado". 

Se as influências do Manuel Sequeira resultarão saber-se-á no dia 2 de Dezembro, por volta das 13,00 
horas. Uma coisa é certa: a treinar para a maratona encontram-se o Joaquim Pereira, o Napoleão Leal, o 
José e o seu irmão Rui infante, o Fernando Ganhão e eu, todos virgens na função. A estes caloiros ainda se 
juntam o Bernardino Cruz, um tradicionalista na maratona de Lisboa, o seu irmão Alberto Cruz, o Joa
quim Nazário, o José Galveia e o Luís Torrão homem das ultramaratonas que já realizou na Africa do Sul 
os 89,9 km das "Comrades Marathon". 

Ganhar não ganhamos; desistir? à partida não está nos nossos planos. O ideal será mesmo chegarmos 
ao fim e, se isso acontecer, pelo menos para nós, os principiantes, será ou não será uma grande vitória? 

Terei eu, teremos nós o prazer de um dia, com vaidade do nosso ego, podermos contar aos nossos netos 
as peripécias de uma maratona? 

Se assim acontecer... então, Sequeira, ganhaste a aposta e deixa-me dizer-te. "Erraste na profissão, és 
um grande psicólogo ou então, davas um "bom" primeiro ministro"! 

Alberto Carolino 


