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Elisabete Jacinto
A piloto Elisabete Jacinto, vencedora  
da Categoria Camião do Rali Africa Eco 
Race, partilha com a Revista Portugal 
Activo como a prática desportiva  
mudou a sua vida!

CONVERSA 
PUXA 
CONVERSA

Portugal Activo - De professora  
de geografia a piloto de camiões.  
Como foi a transição?

Elisabete Jacinto - Eu exerci a atividade 
de professora por muito tempo. Durante 
quase todo o percurso em que corri  
de mota, dei aulas. Só depois de fazer  
o segundo Dakar, percebi que tinha  
de me dedicar de corpo e alma a este 
projeto. Pedi uma licença sem vencimento 
na escola e o terceiro e quarto Dakar já 
fiz sem exercer.  Depois voltei ao ensino 
e, entretanto, vem a ideia maluca do 
camião! Faço umas primeiras experiências 
com o camião, disse “Este é um projeto 
para ficar!” e comecei a fazer os pedidos 
de dispensa que duram até hoje. 

PA - O que é que encontrou no desporto 
que a fez mudar de direção? 

EJ - Eu acho que me trouxe uma 
quantidade incrível de coisa novas, 

de coisas boas, que eu não sei se vou 
conseguir referir todas. Como comecei  
a praticar desporto muito tarde, tive  
a noção da grande mudança que  
o desporto operou em mim. À medida 
que fui praticando desporto, comecei  
a perceber que era capaz de fazer coisas 
absolutamente diferentes daquelas que 
pensava que era capaz, que os meus 
limites não estavam onde eu pensava, 
que eu era muito mais forte, mais capaz 
e que conseguia fazer coisas fantásticas!

Isso foi uma mudança radical  
na minha vida, na minha forma de estar 
e na minha forma de ver, que nunca mais 
me deixou ficar quieta! Portanto, durante 
uma temporada muito grande eu andei 
sempre à procura de onde estavam  
os meus limites, até onde eu conseguia 
ir, o que que eu conseguia fazer e depois 
percebi que de facto os limites não 
existem! Os limites são aqueles  
que nós quisermos! 

Os meus limites não estavam onde eu pensava. 
Percebi que era muito mais forte, muito mais 
capaz e que conseguia fazer coisas fantásticas.

“
“
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Mas a educação espartilha-nos muito, 
principalmente a nós mulher, e nós 
deixamo-nos levar por esse espartilho 
ficando muito limitadas ao nosso 
cantinho. Com o desporto percebi que 
esse espartilho é imaginário, ele não 
existe realmente se nós não quisermos, 
se nós o questionarmos. Se nós 
enfrentarmos os nossos medos, as nossas 
inseguranças, nós podemos ir muito mais 
longe. Foi tudo isso que o desporto me 
trouxe. Acho que o desporto é uma coisa 
fabulosa na vida das pessoas, e que toda 
a gente devia praticar desporto! 

Digo sempre que os jovens que praticam 
desporto, quando chegam a adultos são 
muito melhores profissionais, porque 
desenvolvem todo um conjunto de 
capacidades que são úteis para a vida 
inteira, desde os métodos de trabalho, 
trabalho por objetivo, a disciplina, o rigor, 
o saber-estar, o saber conviver com os 
outros, etc. Há uma série de competências 
que se desenvolvem com o desporto, que 
à maioria das pessoas passa ao lado.  
Eu como vivi até aos 27 anos sem saber  
o que era desporto, percebi toda a diferença 
e achei que, de facto, o desporto é uma 
coisa fabulosa! É uma pena que o nosso 
país não olhe para o desporto com olhos 
de ver, que ignore, na maior parte das 
vezes, os benefícios que o desporto possa 
trazer. O investimento na saúde se calhar 
seria muito inferior, se se investisse um 
bocadinho mais no desporto, e se calhar  
o saldo era muito positivo.

PA - Para quem não está familiarizado 
com o tipo de provas que faz, pode 
explicar um pouco a duração, kms,  
o seu dia-a-dia em prova?

EJ - São provas de todo o terreno, 
vulgarmente chamadas os Rali’s todo 
o terreno. São as grandes maratonas 
africanas, provas que duram uma semana 
ou quinze dias. 

O Dakar ou o África Race, é das maiores, 
dura mais ou menos quinze dias, quinze 
etapas. O número de quilómetros  
é muito grande, cerca de seis a doze 
mil quilómetros, depende de cada ano. 
Em cada dia fazemos etapas na ordem 
dos setecentos, oitocentos, e às vezes 
fazem-se etapas de mil quilómetros, 
dependendo do grau de dificuldade  
e da lentidão do terreno. Depois, há 
outras provas mais pequenas como  
o Rally de Marrocos, o Marrocos Desert 
Challenge, que duram sete dias, e em 
que as etapas são de duzentos, trezentos 
quilómetros, às vezes quatrocentos, 
não mais do que isso. Estas são provas 
mais “catitas,” ou seja, não puxam tanto 
por nós em termos de cansaço. Em 
algumas delas ficamos hospedados em 
hotéis, noutras dormimos sempre em 
acampamentos, mas são provas mais 
equilibradas. De qualquer forma são 
sempre grandes desafios, onde nós temos 
para além da condução, as componentes 
da navegação e da logística, aspetos que 
têm muita influência nestas corridas. 

Quando vamos para o meio do deserto, 
temos de ser muito racionais e muito 
inteligentes nas opções que tomamos. 

Por um lado, se partimos uma peça 
temos de a ter para poder continuar, 
caso contrário somos forçados a desistir, 
mas por outro lado, se levarmos trinta ou 
quarenta peças provavelmente andamos 
a carregar peso sem necessidade, o que 
nos vai atrasar. Portanto, esse aspeto 
da organização e gestão de equipa, faz 
muita diferença em termos de resultados 
desportivos. Eu posso ser muito boa 
condutora, mas se eu partir uma peça 
e não a tiver no camião, ou não souber 
onde ela se encontra e demorar um dia 

inteiro à procura, provavelmente não vou 
para a etapa seguinte. Este tipo de coisas 
são decisivas!

PA - Para os acampamentos vocês levam 
sempre tudo no camião?

EJ - Levamos tudo! Tenda, sacos-cama, 
colchões, lanternas de cabeça, todo  
o material…

Relativamente à comida, a organização 
serve-nos o pequeno-almoço e o jantar 
e entrega-nos uma ração para levarmos 
para o almoço. Mas nós no camião 
levamos sempre algumas coisas que 
gostamos de comer. Vamos imaginar 
uma etapa que saímos às oito da manhã 
e acabamos às quatro ou cinco da tarde. 
Vamos comendo barras energéticas 
durante toda a etapa, acabamos cheios 
de fome. Dá jeito ter qualquer coisa 
no camião  porque o jantar só vai ser 
servido às oito. As latinhas de atum,  
de feijão, de grão, as bolachinhas,  
a máquina de café, nós levamos sempre 
connosco e dão um jeitão! Fazemos 
grandes patuscadas. Depois o Jorge, nas 
cidades por onde passa, compra sempre 
fruta, pão, o que encontra que acha que 
vale a pena. Já chegou ao acampamento 
com frangos assados, por exemplo,  
e foi uma festa!

PA - Os homens e as mulheres fazem 
exatamente a mesma prova?  
E os diferentes veículos? 

EJ - Fazem. Eu sou a única mulher que 
compete nos camiões. Há duas ou três 
raparigas nas motas, duas ou três nos 
carros e mais duas ou três navegadoras.
É a mesma prova para todos, com  
o mesmo percurso. As equipas saem  
uma a uma, minuto a minuto.  
Na primeira etapa, as motas saem 
primeiro, depois os carros, depois  
os camiões. Na segunda etapa os carros 
e os camiões saem misturados.

Digo sempre que os jovens que praticam 
desporto, quando chegam a adultos, são muito 
melhores profissionais, porque desenvolvem 
todo um conjunto de capacidades que são úteis 
para a vida inteira (...).

“

“
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PA - Qual a frequência das provas?

EJ - Duas ou três provas por ano.  
O África Race e mais duas mais 
pequenas, daquelas de uma semana.

PA - Onde guarda o camião?

EJ - O camião esteve até agora em 
Alverca, numa oficina e concessionário 
da MAN que se chama Hydraplan. Eles 
cederam-nos o espaço para trabalhar. 
Quando se vai na autoestrada de Lisboa 
para o Porto, passando as portagens, do 
lado esquerdo consegue-se ver  
um grande poster com o camião! 

PA - E quando querem ir para algum 
sítio, por exemplo para o Campo  
de Santa Margarida?

EJ - Pegamos no camião e vamos pela 
estrada fora.

PA - Sabemos que é muito importante 
ter uma equipa multidisciplinar, como  
é constituída a sua equipa? 

EJ - Nós temos dois camiões, o camião 
de corrida e o camião de assistência. No 
camião de corrida vai o piloto que sou  
eu, o navegador que é o José Marques  
e o mecânico, o Marco Cochinho.  
No camião de assistência vão mais três 
pessoas, um deles é o meu marido, o 
Jorge que é responsável por toda a equipa 
e que organiza que resolve todos os 
problemas difíceis, outro mecânico para 

ajudar o Marco a trabalhar ao longo  
de toda a noite se for necessário,  
uma pessoa só para conduzir o camião. 
Porque, se as coisas derem para o torto,  
e se toda a gente tiver a trabalhar 
toda a noite o condutor do camião de 
assistência, é o único que tem direito 
a ir dormir, para no outro dia fazer 
aqueles quilómetros todos. O camião 
de assistência também tem de fazer 
quinhentos, seiscentos, setecentos 
quilómetros por dia e às vezes estão 
todo o dia a conduzir. Quando as coisas 
dão para o torto até eu fico a fazer de 
mecânica, como já aconteceu um ano.

Se tivesse tirado o curso de engenharia 
mecânica tinha feito uma carreira muito 
mais gira e tinha tido resultados mais 
cedo. Nas motas senti sempre que o meu 
corpo era o meu grande adversário, era 
uma limitação enorme, a mota era muito 
pesada, pesava 200kg. Quando eu caía 
duas, três vezes, era um problema para 
a levantar do chão. No camião o meu 
grande adversário sempre foi a minha 
falta de conhecimentos de mecânica.
Para evoluir mais neste aspeto não 
poderia ter a meu cargo a parte da 
organização, da logística, do contacto 
com os patrocinadores, da comunicação 
à imprensa e de dar resposta a toda  
um série de solicitações. Acabei sempre 
por andar muito ocupada e não dediquei 
à oficina tanto tempo como queria,  
para fazer melhor. Foi o que foi possível, 
dadas as circunstâncias.

PA - Havendo verba, quem acrescentaria 
à equipa? 

EJ - Um engenheiro com muitos 
conhecimentos, para me ajudar a fazer 
grandes evoluções técnicas no camião.

PA - Como é lidar com a privação  
do conforto e das condições de higiene?

EJ - Lida-se bem. Quando se tem 
objetivos muito importantes para nós, 
tudo o que não está dentro desse objetivo 
perde importância. Nas corridas, toda  
a gente cheira mal, toda a gente tem mau 
aspeto, toda a gente anda despenteado, 
toda a gente anda sujo! A nossa sorte  

Se nós enfrentarmos os nossos medos, 
as nossas inseguranças, nós podemos  
ir muito mais longe.

“
“

Saem sempre os mais rápidos à frente  
por ordem de classificação e os mais 
lentos atrás. Isso faz com que se reduzam 
riscos por ter  poucas ultrapassagens,  
um ponto de atrito grande.

PA - Como se treina para uma corrida  
de camiões? 

EJ - Eu não tenho possibilidades  
de treinar muito com o camião. Treino 
fisicamente todos os dias ao longo  
de todo o ano no Estádio Nacional,  
no ginásio do alto rendimento. Vou lá 
todos os dias, das 7h30 às 9h30  
da manhã, com um treinador que me 
ajuda a fazer preparação física. 

Relativamente à parte da condução, 
tenho um mecânico que está sempre  
a montar e desmontar o camião  
e, de vez em quando, é preciso andar 
para ver se as peças estão todas no sítio, 
para o camião abanar todo, ver se há 
barulhos, e ele voltar a apertar. 

Nessas circunstâncias vamos  
até ao Campo de Santa Margarida. 
Combino com os militares com muita 
antecedência, e consigo ir lá fazer testes. 
É um campo vedado ao ar livre, um 
espaço muito aberto, com poucas árvores 
e muitos buracos. Se temos mais dinheiro 
ou se precisamos se fazer qualquer 
coisa melhor, como por exemplo afinar 
os amortecedores, pegamos no camião 
e vamos para Marrocos dez dias, uma 
semana, onde fazemos quilómetros 
com os roadbooks, fazemos alterações 
mecânicas e o que for necessário. Nestas 
situações também aproveito para treinar 
a condução, andar nas dunas… Estas 
situações ocorrem uma vez por ano  
ou de dois em dois anos.
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é que não há espelhos para nos vermos! 
O facto de não se tomar banho, não quer 
dizer que não façamos a nossa higiene. 
Eu costumo dizer “uma garrafinha 
de água das pequenas dá um duche 
maravilhoso, só não lavo o cabelo”.  
Mas o Jorge lava. Todas as noites 
tomamos “duche de dodots”, vestimos 
roupa lavada e estamos prontos para  
o dia seguinte. Ficamos com a sensação 
de termos tomado banho. É o mínimo, 
mas é razoável. O importante é chegar 
ao fim, fazer um bom resultado, fazer 
uma boa condução, gerir bem a equipa e 
poupar o camião! Essas coisas  
são importantes. 

PA - A quantas horas de sono tem direito 
durante a corrida?

EJ - Consigo dormir sete, oito horas 
porque acabo as etapas cedo. Ao longo 
do tempo a tecnologia foi evoluindo  
e os sacos-cama e os colchões 
melhoraram. Com as tendas de hoje em 
dia, é preciso abrir o fecho para ver que 
é de dia, porque já são todas escuras. 
As coisas foram melhorando e o nosso 
conforto foi aumentando um bocadinho. 
Mas, é como digo, é o preço que tem de 
se pagar para se fazer aquilo que se quer.

PA - Em condições extremas, a liderança 
faz muita diferença! Como passou  
de rapariga tímida para líder  
de uma equipa vencedora?

EJ - Passei por uma fase de viver muitos 
maus bocados e de viver muitos 
momentos de frustração, por estar no 
meio do deserto com um camião, com 
patrocínio para fazer uma boa prova, ter 
tudo e não me conseguir entender com 
a minha equipa. Passávamos o tempo a 
discutir e com mau ambiente. Tive  

de passar por isso. No fundo eu escolhia 
pessoas de quem gostava e que gostavam 
de mim. Quando o cronómetro começava 
a trabalhar, tudo corria mal. Isso mexeu 
muito comigo e fez-me refletir. Lembro-
me que comecei a comprar livros sobre 
gestão, livros dos treinadores de futebol, 
a procurar dicas e conselhos, que foram 
importantes para mim.

Acima de tudo eu percebi que,  
nas equipas, nos grupos de trabalho,  
seja onde for, onde há várias pessoas, 
tem que sempre haver um líder;  
se não houver um líder os grupos  
não funcionam. 

As melhores pessoas, as pessoas mais 
competentes gostam de ser dirigidas, 
gostam de ser orientadas para dar o seu 
máximo de rendimento e serem um bom 
elemento. E, muitas vezes as pessoas 
não brilham tanto quanto podem por 
não terem alguém que oriente e que 
tire partido do seu trabalho. Eu percebi 
que, no meu caso, as coisas eram 
um bocadinho assim. Nós tínhamos 
três pessoas dentro do camião, todas 
dispostas a dar o seu máximo, mas 
andávamos todas à deriva. Eu achava 
que eramos todos pessoas inteligentes, 
de bom senso, que tínhamos um objetivo 
comum: chegar ao final da etapa, com  
a melhor classificação possível! Mas,  
na realidade, na prática não funcionava! 
As pessoas confundiam-se e, o fazer 

Uma das coisas que eu trago destes 
meus anos de corrida, foi uma 
evolução enorme como pessoa,  
uma experiência enorme.

“

“
bem, era mostrar que era melhor que 
os outros, era pôr o ego acima de tudo. 
Havia uma guerra de egos enorme dentro 
daquela cabine do camião. Cada um  
que tomava uma opção, queria que  
os outros estivessem do seu lado,  
e se não acontecesse, a pessoa passava  
o tempo a discutir e a apresentar provas 
em como a sua opção era melhor que  
a do outro. A certa altura percebi que 
tinha de me assumir como líder  
e o passo seguinte, foi substituir  
as pessoas. Quando entravam pessoas 
novas na equipa, explicava-lhes 
exatamente os seus papéis e até onde  
iria o seu poder de decisão. 

Que a partir de determinado ponto,  
a decisão era minha ou do Jorge. A partir 
daí os papéis ficaram todos bastante 
bem definidos, caindo-se até no extremo 
oposto de ninguém fazer nada enquanto 
eu não decidisse. Apesar disso tivemos 
sempre um sistema muito democrático, 
onde as pessoas davam a sua opinião 
e diziam o que tinham a dizer, mas 
quando era altura de acatar uma decisão, 
acatavam e íamos todos na mesma 
direção. Era isso que fazia falta na equipa 
anterior. De tudo o que eu enfrentei,  
e fiz muitas coisas difíceis, o mais difícil 
foi mesmo lidar com pessoas. 

Uma das coisas que eu trago destes meus 
anos de corrida, foi uma evolução enorme 
como pessoa, uma experiência enorme.  
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Acho que aprendi, cresci e amadureci 
imenso como pessoa. Tenho um 
conhecimento que poucas pessoas têm 
especificamente nesta área do todo  
o terreno, e gostava muito de continuar  
a tirar partido disso. 

PA - Nestes anos todos de corridas, 
em que os colegas e adversários eram 
praticamente só homens, em que  
é que ser mulher foi uma vantagem?

EJ - As mulheres e os homens são 
diferentes na maneira de ver as coisas,  
na maneira de sentir e às vezes  
na maneira de agir. Não são melhores 
nem piores, são diferentes! E o ideal é ter 
os dois géneros a trabalhar em conjunto. 
As mulheres podem dar um apor muito 
positivo à nossa sociedade, porque têm 
muita coisa boa para dar. Agora sozinhas, 
perdem uma parte importante, porque 
não conseguem fazer tudo da mesma 
maneira que os homens; ou fazem  
de uma maneira diferente. 

As mulheres trazem um apor muito 
grande na organização das coisas, 
na arrumação, na facilidade de 
manuseamento. No fundo eu fiz com  
o camião aquilo que faço na minha casa, 
e isso fez com que a equipa funcionasse 
muito bem. 

No início havia ferramentas e peças 
espalhadas por todo o lado, e de repente 
havia um que gritava “onde é que está 
a peça não sei quantas?” “onde é que 
está a ferramenta tal?” e ninguém sabia. 
Então, depois de arrumarmos o camião 
todo, de fazermos listas com o material, 
os locais onde estavam arrumados e de 
todos saberem onde estava cada coisa, eu 
estabeleci uma regra! Cada um que usasse 
uma peça ou uma ferramenta, e não  
a arrumasse no sítio onde estava e, 
quando for provado que foi ele que 
não arrumou no sítio certo, paga uma 
almoçarada aos outros todos. E de facto 

chegámos a ir comer um almocinho  
a borla. E a partir daí eles começaram 
a perceber a vantagem de saber onde 
é que estavam as coisas, o tempo que 
poupavam, e a facilidade de não ter de 
andar meia hora à procura de uma peça 
que é importante, quando essa meia hora 
poderá ser aproveitada para dormir  
ao final do dia. E todos começaram  
a ser muito corretos na arrumação.

A parte da estética, tem sido sempre  
uma guerra, cada vez que o camião  
é decorado para ficar bonito nas 
fotografias para as pessoas gostarem  
de o pôr nas revistas e nos jornais.

Outro exemplo: uma vez eu andei  
uns 100/200 km atrás de um camião  
a tentar ultrapassá-lo. Ninguém gosta  
de ser ultrapassado e quando viam  
que era uma mulher, piorava. Cheguei 
a ter os meus parceiros a insistir para 
passar em diversas aberturas, mas eu 
dizia que não era a altura certa, que 
podia tornar-se perigoso. E eles não 
compreendiam. De repente no momento 
certo, eu faço a ultrapassagem  
em segurança e sem correr riscos. 

O aspeto do bom senso das coisas,  
o trazer um certo equilíbrio para  
a equipa, o trazer o bom ambiente,  

de inspirar confiança. Tudo isso fez  
com que o facto de a equipa ser mista  
a fizesse muito mais rica!

Costuma-se dizer que as mulheres têm 
um papel importante para estabelecer 
a paz no mundo. Provavelmente se 
houvesse mais mulheres em cargos  
de decisão, evitavam-se muitos atritos 
e muitas guerras. E eu, ao longo destes 
anos todos percebi isso. Uma equipa 
com pouco dinheiro, com uma estrutura 
muito limitada, que tinha tudo para não 
vencer, com uma mulher a conduzir, 
que começou tarde, sem conhecimentos 
técnicos para desenvolver um camião, 
com um camião de série, um orçamento 
muito baixo, etc. Mesmo assim, fez-se 
melhor do que os outros todos nesta 
prova, que tinham camiões muito mais 
competitivos, orçamentos muito mais 
elevados e muito mais pessoas na equipa. 
Portanto, isso prova que de fato,  
as equipas mistas trazem um grande 
ganho.

PA - Alguma vez se sentiu insegura?

EJ - Não, nunca me senti insegura. 
Enquanto piloto de mota fiz questão  
de nunca pensar no assunto, porque  
de fato estava sozinha e se pensasse  
era capaz de ter medo, e eu não queria 

1992 1999 2001 2001 2001 2003 2010 2010 2019

1º CORRIDA
DE MOTA

CAMPEONATO 
NACIONAL

1º LUGAR
TAÇA DAS SENHORAS 

NO DAKAR

2º LUGAR
NA COPA JIMNY

1º LUGAR
NO RALI DA TUNÍSIA

1º LUGAR
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CATEGORIA DE CAMIÃO
RALI AFRICA ECO RACE

1º VEZ
CAMPEÃ

TAÇA DO MUNDO
TODO O TERRENO

1º PROVA
CATEGORIA

CARRO

1º PROVA
CATEGORIA

CAMIÃO

1º LUGAR
CLASSIFICAÇÃO GERAL
DE CAMIÃO NO RALI

DE MARROCOS
1 1

1
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ter medo de coisa nenhuma para poder 
fazer o que fazia. Portanto, nunca 
coloquei esse problema a mim própria. 
Depois, quando comecei a andar  
de camião, aí pensei que de facto corria 
riscos. Pensei nesses riscos de forma 
a defender-me um bocadinho mais 
no sentido de me salvaguardar, de ter 
sempre o passaporte comigo, ter sempre 
dinheiro. Os camiões eram sempre  
os alvos dos assaltos, porque eram 
sempre as pessoas que levavam mais 
dinheiro, para o gasóleo, entre outras 
coisas. Mas, nunca tive nenhuma 
situação que me fizesse sentir insegura, 
que me fizesse sentir frágil, passei 
algumas noites no deserto sozinha,  
mas nunca tive problemas. 

PA - E falando nos abastecimentos, como 
é que se abastece um camião no meio 
do deserto?

EJ - A organização obriga-nos a termos 
autonomia, por exemplo, para oitocentos 
quilómetros, e quando chegamos ao final 
da etapa há sempre uma estação de serviço 
algures. Normalmente, vão todos os 
camiões para a fila. Para colocar 800 litros 
num camião, demora-se muito tempo.  
E por isso as filas de espera eram grandes. 
A forma que encontrei de contornar este 
problema foi instalar um depósito extra  
no meu camião de assistência e desta 
forma era ele que parava nas estações  
de serviço e atestava. Quando eu 
acabava a etapa, ia diretamente para 
o acampamento e passava gasóleo do 
camião deles para o meu. Assim, ganhei 
uma hora ou duas ou três de descanso.

PA - O que leva sempre consigo? 

EJ - O canivete suíço é daquelas coisas 
que vai sempre para as provas.  

E o telemóvel vai para todo o lado! 
Agora já começa a haver rede em quase 
todo o lado. As organizações já têm a 
preocupação de ter wi-fi. Temos de pagar 
a bom preço, mas já temos. Costumava 
dizer que tudo o que não levamos  
é o que nos vai fazer falta!
 
A nossa cabeça é a nossa melhor aliada, 
ela leva-nos até onde a gente quer!  
O segredo do sucesso está nas nossas 
mãos e nós podemos fazer na vida aquilo 
que quisermos. Só temos de acreditar  
e de nos dedicar!

PA - E as imagens, são vocês  
que compram as imagens?

EJ - Sim, compramos as imagens 
às organizações a preços às vezes 
assustadores, para disponibilizarmos 
às televisões para o caso de fazer um 
bom resultado, as televisões poderem 
pôr imagens minhas. Desta forma dou 
retorno aos patrocinadores, porque  
no fundo, vivi estes anos todos  
com patrocínios e os patrocínios  
foram pagando as corridas.

PA - O que falta para o todo o terreno 
receber a atenção dos média que 
recebem outras modalidades?

EJ - Falta os jornalistas se convencerem 
que as pessoas gostam de heróis, 

O segredo do sucesso está nas nossas mãos  
e nós podemos fazer na vida aquilo que 
quisermos. Só temos de acreditar e de nos 
dedicar! Só temos de acreditar  
e de nos dedicar!

“

“
precisam de heróis e que os heróis 
precisam de ser mostrados, e que não  
há que ter medo de dar visibilidade  
a um desportista, porque não se perde 
com isso, só se ganha! E nós vivemos 
em Portugal, uma mentalidade que não 
valoriza o desporto de forma nenhuma. 

Achamos que quando se dá destaque  
a um desportista, se está a dar destaque 
às marcas que o patrocinam e acha-se 
que não se deve fazer isso. E ou não  
se mostra ou apaga-se os patrocinadores. 
No fundo só se está a destruir um bem, 
porque o desporto é um meio de negócio 
enorme. E é cego quem não quer ver 
isso, não é.

PA - Projetos paralelos? 

EJ - Já fiz dois livros de banda  
desenhada, um livro de aventuras  
e, agora, estou a fazer mais um livro  
de banda desenhada, que sai em 
princípio no final do ano. Também  
vou fazendo palestras motivacionais.


