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A moda,lldnde do otlefrgmo tem vindo a gcnhar

uraior dimensfi,o mobilizando um nfimero crescento

do participantos e adeptos. Esso crecimento devess

ao ava,ngo da capacidade t:ecnica" quo actualmente so

tcm verifrcado, oom alguns recordes obtidos pelos

nossos ctletos.
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f&ecgntemente etiveram ne nosse redacgeo dols

atleta.s que participaram nas Espartaquiadas ?9, rea.

lizadas na cidade de Moscovo no passado dia 21 do

Julho, Pedro Mulomo e Constantino Reis, ambos atle-

tas do Clube Fenoviirio de Maputo e da selec@o
Nacional ds atlstismo, falaram i <ISMPO''.
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Pedro Mulomo d€ 24 anos de
idade, que recentemente bateu
dois recOrdes Nacionais nos 5 000
e l0 000 metros, nurn torneiro In-
gernacional realizado em Mosco-
vo, comegou por nos dizer:

cQuando fui a Moscovo pela
primeira vez, plrticipei nas Jor-
rrafl.B5 Olimptcas.

Nesta prova corri com atle-
tas oe craveira internacronal e
que t€m muita experiOncia neste
trpo de provas de alto nivel tec-
nrco. Hrtrei nas provas dos 5 000
metros e l0 000 metros onde ob-
tive os tempo de 14,5 e 30,58 mi-
nutos fespectivamente.D

UI\4A PISTA DE ATLETISMO
FEITA DE BORR,ACHA

.rA pista de atletismo em Mos-
covb d uma pista muito diferen-
re da nossa - diz Pedro Mulomo.
E uma pista artificial, toda ela
feita de borracha muito dura.
Quando um atleta corre nela n6o
se sente muito cansado e ajuda
muito no seu rendimento.

Quanto b nossa chegada a Mos-
covo para mim foi muito boa.
Fomos bem recebidos. Eles j6 es-
tavam b nossa e.spera e atd pa-
recia que jd nos conheciam h6
muito tempo. No dia segUinte
mostraram-nos as pistas dos trei-
nos e aquela em que fariamos as
competig6es.l

Da segunds vez que 16 fui, par-
ticipei nas Espartaquiadas-?g.
Desta vez j6, era diferente da pri-
meira vez. Havia mais paises a
partieipar, por isso n6o consegui
manter as minhas nrarcas. Tive
dificuldarles ern corr€r com.aile-
tas que est6o mais hsbituados 

-a

este tipo de provas.
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Momento so lene do sessdo de aber tura das . t i r ra is  das Espar taquiadas-79



Os nossos adversdrios nas com-
petig6es empurravam-nos e nds,
como n6o temos experiOncia em
correr com atletas de alta com.
petig6o, piordmos os nossos tem.
pos.

Neste momento estou I prepa.
rar-me para participar nas Olim-
piadas-8O e se n6o tiver nenhum
contratempo estarei presente
nest'e festival desportivo onde
peru;o tazet melhores temXlos.u

Pedro Mulomo e,omegou a pra-
ticar desporto nas modalidades
de futebol, levantamento de peso
e boxe. Como n6o obteve bons
resultados desistiu.

<Um dia, na brincadeira, parti-
cipei nos torneiros dos trabalha-
dores em stletismo. Foi ali que
fui contactado para correr e tam-
bdm vl que tinha possibilidades
de ir muito mais longe. O treina-
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Desl i le  dos estados par t ic ipar t l .es .  d is t . ingu indo-se bandei ras de a lgur ts  pr ises
a l r lcanos

<<Et i t  Moscouo t iuetnos cot t tac tos cot t t  uar ios  o t le tas dc crauei ra  in ternac ionc l .u
Constant ino Reis  (a  d i re i ta l  e  a  esquerda Per l ro  Mulomo.  At le tas n toqambicanos

que par t ic iparam nas Espar taquiadas-79

*
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dor que me acompanhava de per-
to e:rplicou-me como deveria fa-
zer para ser run bom atleta. Foi
a partir daquele momento que
comecei a gostar do atletismo e
custa-me imenso passar um dia
sem treinar.

Quanto a Constantino Rei;s re-
cordista dos 400 metros ele tem

possibilidades de lr mais tonge
mas tem dificuldades devido
aos estudos. f)edica-se muito ao
desporto mas simultaneamente
n6o pode deixar os estudos por
causa do atletismo. E este tam-
tr6m o caso de Fernando Marino,
recordista dos I 500 metros, de
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Em pe (da esquerda
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Fernando Marino atteta dos 1500
{ c tmr l i< ln  dos  10  m i l  l ne t ros
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{Jm aspecto do encerra,'t?tento aas Espartaquiadas-79. Etn primeiro plano o€'se

o urso Micha que seraira de rnascate d"os iogos Olimpicos d'e 1980. A grande

festa do desporta nru.ndial efectuar-se.d no prdxirno ano na URSS nas cidades
d.e Moscorto, Kieu, T'alin e Minsk

perangas - diz*ros ainds aquele
atleta. Sou um aiteta' estuuauce.
- Para participar nas O[mpia-

das i necessdrio ter muitos tlet-
nos. Praticamente terr.tro poucas
esperangas de participar lx)rque
terei de faltar as aruas pero me-
nos durante tres meses. ̂ tl o nos-
so pais tem dificuldades em Br-
ranJar condigOes para que.os
atletas estuctantes possun pra[i-
car desporto sem , prqiudimr os
estudos.

Temos aqut atletsE que t€rn
possibilidacles de representar o
nosso Pais nos torneiros Interns-
cionais. E o caso do Pedro Mu-
lomo.

Todos esses atletas t€m que ter
apoio das nossds Federag6es. O
auletismo d uma modalidade que
exige constantes con[acros lrrr"€r-
nacronais. Embora estejarrlos nos
primeiros passos arnoa estamos
muito atra.sados. O Fernando Ma-
rino, o David Nhampule, o AbrJul
Ismail e o Stdlio Craveirinha s6o
tam'Udm atletas com grande's iror-
sibilidades.

Quanto I rninha sittra46o no
atletismo, J6 falei com os nossos
responsdveis para que a resolvarn
porque nds, os atletas estudantes,
deviamos ter apoio da Federa,gSo
nlas o que acontece d que hd sem-
pre dificuldades. O atletismo 6
uma modalidade que exige muito
treino. Pelo menos duas vezes
por dia.

fsso foi uma 4as experl€ncias
que colherlos dos atletas de cra-
velra internacional em Moscovo:
n6,o hd um atleta que se treine
urna vez por dia. T€m gue ter
pelo menos dois trehos e nds n6o
nos podemos comparar com es-
ses atletas porque s6o muito
mais e:rperientes e com forte
apoio.l

<Durante os poucos anos de
atletirsmo que tenho veJo que es-
te ano d um dog ianos em que o
atletismo tem arrangado porque
iremos ter mais contactos inter-
rncionais.

Texto de
Amflndio Guerrreiro

Fotos do arquivo
e Ag6ncia <NOVOSTI"
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Davide Nhampule nos 100 e 200
metros e de Abdul Ismail.

SENTIMOS BASTANT1T CI CL.I.
MA

Constantino Reis falando das
Esparraquiadas-?9 diz-nos:

<Pratico desporto d.esde os
meus 8 anos. Ja pratiquei grnds-
tica aplicada nataq6o e futebol
durarrte 3 anos. No futebol veri-
tiquei que tinha mpis possibilida-
des para o altetismo, pois eu era
um rndividuo com murta raPidez
e velocidade. Muitas pessoas, in-
clusive o meu professor de edu-
eagao fisica, mfie Bconselharam a
que praticasse o aHetismo. Foi
essa a taz6o porque me virei Para
c atletismo, no qual rr]o encontro
ha dois anos.

Quando da ida a Moscovo, on-
de participei nas Espartaquiadas-
-79 ganhei uma grande experiOn-
cia. Tivemos contactos com v5-
rios atletas de craveira interna-
cional. Nh,o s6 esse contacto foi
valioso como tamb6m adquiri-
mos e aprendemos muita tdcni-
ca, que n6s aqui em Moqambique
ignoramos. Fomos bern recebi"
dos. A organizaq6o de 16 € muito
boa. Assim que chegd,rnos fomos

apresentados ao intdrprete gue
nos iria acompantrar durante a
nossa estadia em Moscovo,r)

Sobre a sua chegada a Mosco-
vo Constantino Rers diz-nos:

(A data da nossa chegada a
Moscovo estava prevista para ter-
mos tempo de nos adaptarmos
ao clima, eue d muito oit'erente
do nosso. Mas partimos daqui no
18, so cheg6.mos llo dia 19. As
provas inicraram'se no dia 21 de
Julho e tivemos sd um dia para
treinarmos que n6o foi suficiente
para nos adaptarmos e faaermps
oons tempos poirs todos nds adoe-
cemos inclusive os treinadores.
Sentimos basta.nte o clima. Isso
afectou-nos bastante porque ne-
nhum de nds melhorou as suas
marcas.

Constantino Reis s6 participou
numa prova dos 400 rnetros na
qual se classificou em 6." lugar
logo na primeira elirninat6ria on-
de ficaram apurados os quatros
primeiros classificados.

ATLETA E ESTUDANTE

<Quanto Ls Olimpiadas-80 te-
nho muitas possibilidades de fa-
zer boas marcas lnas poucas es-
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