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

“
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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!
Leia a entrevista completa em
www.portugalactivo.pt
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" A nossa cabeça é a nossa
melhor aliada, ela leva-nos até
onde queremos ir! O segredo
do sucesso está nas nossas
mãos. Só temos de acreditar
e de nos dedicar! "
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EJ - São provas de todo-o-terreno, as
grandes maratonas africanas, competições
que duram uma semana ou quinze dias.
O África Race, é das maiores, dura mais
ou menos quinze dias, quinze etapas. O
número de quilómetros varia entre os 6
mil e os 12 mil km, dependendo do ano.
São sempre grandes desafios onde, para
além da condução, temos as componentes
da navegação e da logística. Quando
vamos para o meio do deserto, temos de
ser muito racionais e muito inteligentes
nas opções que tomamos. Esse aspeto
da organização e gestão de equipa faz
a diferença em termos de resultados
desportivos.
PA - Para os acampamentos a equipa leva
sempre tudo no camião?
Portugal Activo - O que é que encontrou
no desporto que a fez mudar de direção?
Elisabete Jacinto - Trouxe-me uma
quantidade incrível de coisas novas e boas!
Como eu vivi até aos 27 anos sem saber
o que era o desporto, tive a perfeita noção
da grande mudança que operou em mim.
À medida que fui praticando desporto,
comecei a perceber que conseguia fazer
coisas absolutamente diferentes daquelas
que pensava que era capaz. Os meus
limites não estavam onde eu pensava.
Percebi que era muito mais forte, muito
mais capaz e que conseguia fazer coisas
fantásticas! Percebi que os limites não
existem!
A nossa cabeça é a nossa melhor aliada,
ela leva-nos até onde nós queremos!
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!

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.
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
ginásio do alto rendimento do Estádio
Nacional. Vou lá todos os dias, das 7h30
as 9h30 da manhã, com um treinador
que me ajuda a fazer a preparação física.
Relativamente à parte da condução de vez
em quando vamos ao Campo Militar de
Santa Margarida. Se temos mais dinheiro
ou se precisamos de fazer qualquer coisa
melhor, vamos para Marrocos alguns dias,
onde fazemos muitos quilómetros e as

alterações mecânicas que forem precisas.
Nestas situações também aproveito
para treinar a condução. Estas situações
ocorrem uma vez por ano ou de dois em
dois anos.
PA - Qual a frequência das provas?
EJ - Duas ou três provas por ano. O África
Race e mais duas mais pequenas, de uma
semana.
PA - Sabemos que é muito importante
uma equipa multidisciplinar, como é que 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 e o mecânico. No camião
de assistência vão mais três pessoas,
uma delas é o meu marido, o Jorge que
é responsável por toda a equipa, outro
mecânico e uma pessoa só para conduzir
o camião.
PA - Havendo verba, quem acrescentaria à
sua equipa?
EJ - Um engenheiro mecânico com muitos
conhecimentos, para me ajudar a fazer
grandes evoluções técnicas no camião.
Se tivesse tirado o curso de engenharia
mecânica tinha feito uma carreira muito
mais gira e tinha tido resultados mais cedo.
PA - Como é que é lidar com a privação
do conforto e das condições de higiene?
EJ - Lida-se bem, porque quando se tem
objetivos que são muito importantes para
nós, tudo o que não está dentro desse
objetivo perde importância. Nas corridas

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.
PA - Para quem não está familiarizado
com o tipo de provas que faz, pode
explicar-nos um pouco a duração, kms,
o seu dia-a-dia em prova?
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toda a gente cheira mal, toda a gente tem mau aspeto,
toda a gente anda despenteado, toda a gente anda sujo!
A nossa sorte é que não há espelhos para nos vermos!
O facto de não se tomar banho, não quer dizer que
não façamos a nossa higiene. Todas as noites tomamos
“duche de dodots”, vestimos roupa lavada e estamos
prontos para o dia seguinte. O importante é chegar ao
fim, fazer um bom resultado, fazer uma boa condução,
gerir bem a equipa e poupar o camião!
PA - Em condições extremas, a liderança faz muita
diferença! Como é que passou de ser uma rapariga
tímida a líder de uma equipa vencedora?
EJ - Passei por uma fase de viver muitos maus bocados
e muitos momentos de frustração por ter tudo e não me
conseguir entender com a minha equipa. Passávamos
o tempo a discutir e com mau ambiente. 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.
Acima de tudo eu percebi que, nas equipas, nos grupos de
trabalho, seja onde for, tem que sempre haver um líder.
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 as oriente e
que tire partido do seu trabalho. A certa altura percebi
que tinha de me assumir como líder! 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 decidir, acatavam a
decisão e íamos todos na mesma direção.
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. O ideal é ter os dois géneros a trabalhar
em conjunto. As mulheres trazem um apor muito
grande na organização, na arrumação, na facilidade de
manuseamento.
1º VEZ
CAMPEÃ

“

No fundo eu fiz com o camião aquilo que faço na minha
casa, e isso fez com que a equipa funciona-se muito
bem. O facto de estar tudo organizado em prateleiras
e compartimentos dentro do camião e todos saberem
a localização exata de cada coisa, fez a diferença nas
horas de sono ou em se conseguir progredir para a etapa
seguinte. Na parte da estética o ser mulher também
ajuda. Cada vez que o camião é decorado, intervenho
imenso para ficar mais bonito nas fotografias para as
pessoas gostarem de o pôr nas revistas e nos jornais.
Também na questão de diminuir as probabilidades de
risco e garantir a segurança, somos mais cautelosas.
O aspeto do bom senso das coisas, o trazer um certo
equilíbrio para a equipa, o trazer o bom ambiente,
inspirar confiança. Tudo isso fez com que o facto de a
equipa ser mista a fizesse muito mais rica!
PA - O que falta para o todo-o-terreno receber a
atenção dos media, como acontece com outras
modalidades?
EJ - Falta que os jornalistas se convençam que as pessoas
gostam de heróis, 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
nada com isso, só se ganha! São exemplos de vida.
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. Vou
fazendo palestras motivacionais.
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