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Nuno Saraiva, Sergiu Oleinic, Célio Dias, Telma Monteiro, Joana Ramos, Jorge Fonseca e Miguel Vieira rumam ao Brasil
ANTÔNIO AZEVEDD/ASF

Todos lhes pedem o pódio
Seleção Nacional parte segunda-feira para o Brasil © Telma Monteiro e companhia treinaram-se

ontem, no novo tatami 1

do Estádio Universitário o Aceitam a responsabilidade das medalhas

GABRIEL/» MELO

ODOS os dias «alguém
pede uma meda Lia de
ouro» a Telma Monteiro e

a judoca mais credencia-
da da Seleção Nacion;il, que

ontem inaugurou o novo tap ete do
Estádio Universitário, em Lisboa,
assumiu estar preparada para o de -
saiio nos Jogos Olímpicos (JO) , à se-

melhança de Joana Ramos, que
também admitiu a expetativa de

subir ao pódio.
Depois dos «votos de felicidade»

do líder do Comité Olímpico de

Portugal, José Manuel Cons .anti-
no, coube ao reitor da Universida-
de de Lisboa, António Manuel Ser-
ra, pedir «o mínimo, uma medalha,
de preferência de ouro» à Seleção
Nacional, com ênfase nas duas ju-
docas, as únicas olímpicas no pas-
sado. «Todos os dias alguém me
pede uma medalha de ouro e já me
habituei. Tenho de ver isso de uma
forma positiva. É bom chegar aos

meus quartos JO com 30 anos e as

pessoas ainda acreditarem no meu
valor. É bom ter esse apoio e mo-
tivação extra» , congratulou-se Tel-
ma Monteiro, que conta com fator

psicológico - «Dou 1000 a zero» —

para se superiorizar às favoritas.

«Imagino-me nos lugares cimeiros,
no pódio. Não o vejo como um so-
nho mas uma realidade, que pode
acontecer. As vitórias acontecem
primeiro na cabeça e imagino -me
todos os dias a ganhar. »

Joana Ramos também ouve com



«naturalidade» os pedidos de me-
dalhas «porque ninguém se levan-
ta de manhã para se treinar e de-
pois perder no primeiro comba-
te». E reforçou; «É legítimo que
pense em medalhas porque de ou-
tra forma não valeria a pena. A pro-
va é muito difícil, toda a gente quer
as medalhas, mas são só quatro»,
lembrou Joana Ramos, que se con-
fessou satisfeita com o desempenho
nos recentes treinos em Barcelona
com as adversárias diretas. «Cor-
reu muito, muito bem, mas não
vou deixar que isso me iluda. Os

Jogos Olímpicos são muito dife-
rentes de tudo o resto.»

A Seleção Nacional parte na se-
gunda -feira para o Rio de Janeiro
e realizou ontem um dos últimos
treinos, a par da equipa júnior a
caminho da Taça da Europa de Ber-
lim e de Miguel Vieira, o único apu-
rado para os Jogos Paralímpicos. O
novo tatami, num investimento do
Instituto Português do Desporto e

Juventude, que desembolsou 23 mil
euros, segundo o antigo olímpico

Nuno Laurentino, representante
da Secretaria de Estado da Juven-
tude e do Desporto na inauguração,
não terá grande repercussão no
trabalho da Seleção Nacional, que
se treina no Estádio Universitário
nesta semana, mas é«sinal positi-
vo» de apoio por parte do Estado,
segundo o diretor técnico nacional,
Rui Vieira, que quer mais. «Temos
a ambição de melhorar este espa-
ço e esperemos que os JO corram
de feição e em termos mediáticos
para termos aqui a verdadeira casa
das Seleções Nacionais.»

Nuno Saraiva também avançou
que esta «reta final é como estudar
para um teste» , porque serve ape-
nas para «limar arestas» . Enquan-
to Célio Dias rematou que, apesar
das ambições pessoais, «todos os

que lá estão são muito cotados».

Sem receios
«Um tapete, adversários e um pó-

dio», nas palavras de Telma Monteiro, é

tudo quanto pedem os judocas q jando

confrontados com as carências na aldeia

olímpica. «Pedimos aos atletas que se

concentrassem na preparaçãoedeixas-
sem os problemas de natureza o -gani-
zativa para os dirigentes», contou o pre-
sidente do Comité Olímpico de Poi tupi,
José Manuel Constantino, admitindo que
os velejadores «têm de trabalhar muito

para montar as oondçõesqueespe-avam
das autoridades brasileiras». Uma infor-

mação por emafldo chefe de missíio, Jo-

sé Garcia, tranquilizou Nuno Sarahra so-

breoalqjamento. «Não estou alarmado.»

A benfiquista até confessou mais apreen-
são com a insegurança, mesmo ;e «o

povo é recetivo», devido à «crise social

a envolver os Jogos Olímpicos».
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Telma Monteiro não se sente incomodada com os pedidos diários de uma medalha de ouro e Jorge Fonseca teve o apoio de Rosa Mota


