
UM DIA NO “TREINO” DA ASICS 

 

Programado já há alguns dias, rumei cedinho para Lisboa,(Belém) local onde se iria realizar o 
Asics Fémina Running Tour.Cheguei muito antes das 10 H, para apalpar terreno, (convém) e 
dirigi-me ao balcão de informações e perguntei: A que horas começa o evento? A menina que 
me atendeu nem pestanejou: desculpe, MAS ISTO É SÓ PARA MULHERES!!! 

Engoli em seco, mas disse para o que ía. Venho fazer a reportagem do Evento.´Peço-lhe 
desculpa, disse a moça, para logo a seguir me indicar uma cadeira para eu me sentar. 
Desculpe, disse-lhe, mas eu não estou cansado,e além disso ainda sou jovem,rematei antes 
que novo “ ataque “ pudesse surgir. Entretanto iam chegando as participantes , algumas dando 
a ideia de sentirem frio, que não estava, embora pairassem algumas nuvens carregadas de 
água, mas que não molharam. 

Pouco passava da hora prevista quando foi dado o sinal do começo do treino  de aquecimento, 
seguindo-se uma corrida de 4 Km(na estrada junto ao rio) e por último uma sessão de 
alongamentos. A corrida, em si, era composta por três “dificuldades” dependendo do nível de 
endurance,ou seja, iniciada,intermédia e avançada. Recorde-se que o lema da campanha é: 
«CORRER  LIBERTA  MAIS  QUE  O  SUOR! » 

Após chegarem os atletas ao ponto de partida, quisemos ouvir algumas opiniões de quem teve 
pernas para correr,como por exemplo, da  Cláudia Pargueira, que vem de Lisboa e nos diz que 
... tenho andado um pouco lesionada, magoei-me na S.Silvestre de Lisboa, estou ainda na 
recuperação, e vim também para experimentar uns “ténis” que não me satisfizeram no todo. Há 
cerca de ano e meio que comecei a correr ,sabe, fui sempre mais  de “ginásio” e tenho adorado 
correr  ao ar livre, dá uma liberdade muito maior, e vou tentar continuar na estrada.   

A Maria Helena Coelho, de Carnaxide, achou um pouco difícil a corrida porque... não tenho 
treinado ultimamente e sofri um pouco, mas tudo bem, e vou continuar a correr.  

A terceira atleta entrevistada (cujo nome é imperceptível no gravador) vem da Quinta do 
Conde, acha que a corrida foi algo cansativa, estava á espera de ir só até á Ponte (25 de Abril) 
mas foram mais uns metros,mas de qualquer maneira, correu bem. Treina três vezes por 
semana, sempre que os  deveres profissionais o permitam e, diz,  ter pernas para correr.  

Já em “fim de festa”não podia deixar de entrevistar o Director-Geral da ASICS em Portugal, 
Rodger Martins, que muito simpàticamente  acedeu ao nosso convite: 

AMMA:- Como começou este género de treino no nosso País?  

RODGER MARTINS: Esta ideia surgiu há dois anos, numa altura em que implementámos 
a nossa marca, isto num acompanhamento internaciona l, e depois de uma análise  de 
mercado, reparàmos que havia atletas ,só que a maio ria eram homens, e o atletismo não 
é só para homens, mas também para senhoras. Então, pensámos uma maneira de pôr as 
senhoras a correr. Inventámos este “Running Fémina Tour” que, supomos, incentiva  as 
senhoras a conviver entre elas e a praticar uma act ividade salutar como é a corrida ao ar 
livre.  

AMMA-  Hoje, a corrida é só para mulheres? 

R.M:-   Exacto, no entanto ninguém vai impedir que algum ho mem  se “introduza “ na 
corrida, mas hoje os “miminhos” são para elas. 

AMMA:- Estavam previstas, no máximo, 170 atletas. Porque não, 1.700 por exemplo ?  



R.M.- 1.700?. Não. Até por uma questão de  gestão de  est rutura. Tivemos essa 
experiência o ano passado de termos 300 pessoas em Leiria, e foi um caos. Por isso 
decidimos que era preferìvel termos um tecto máximo   de 170 praticantes, número 
perfeitamente aceitàvel para podermos gerir com  ab soluta segurança . 

AMMA:- Este género de provas tem alguma divulgação na Comunicação Social, ou ainda está 
um pouco escondida? 

R.M.:-  Nós fazemos um grande esforço em termos de “Press R elease” excepto 
Televisão, mas damos conhecimento no nosso “site”, no Facebook, na via “rádio” pois 
somos parceiros da MEGA FM e via “Imprensa”também . 

AMMA:- Próximos eventos? 

R.M.- Olhe, vai haver mais um “ASICS FÉMINA RUNNING TOUR”   em Lisboa, outro na 
cidade do Porto, outro ainda  em Albufeira, iremos a Coimbra e Braga. E, curiosamente, 
são, agora, as próprias autarquias que nos contacta m para receberem estes eventos, 
que nos deixam muito satisfeitos. 

AMMA:- Um balanço final? 

R.M.:- A nível do evento, este é o ano 2, e se o ano 1 já foi bom , 2011  está a ser muito  
melhor, e estamos com grandes  perspectivas positiv as para o próximo ano, investindo 
em tudo o que é “RUNNING” e com grandes surpresas. Mas por agora, fico-me por aqui. 

(e eu também) 

José Carlos Pinto 

 















 

                               

 

 


