Personalidades

As senhoras e o Karting Nacional.

Desta vez, a secção da
KeR das personalidades,
vai ser dedicada a “ELAS”.
Se não é muito habitual

haver muitas senhoras na
competição de Karting, o
normal é vê-las a acompanhar pilotos ou na “frente”

Nélia Ferreira.
A dna. Nélia, como é habitualmente conhecida, será talvez
a senhora que actualmente,
anda “nestas andanças” do
Kart há mais tempo. Esposa
de António Pragosa e fundadora do EuroIndy, Nélia Ferreira
nasceu em Fevereiro de 1955
em São Bartolomeu, Angra do
Heroísmo na terceira (Açores),
sendo uma das três raparigas
de sete filhos. Foi só quando

das organizações, pois muitas vezes, é uma senhora
que recebe os pilotos no
dia da competição.

houve um grande progresso;
no entanto os grupos organizados começaram a decair nos
últimos anos, mas os grupos
de amigos e convívios de empresas, repuseram a queda.
Alguns dias são mais trabalhosos e sempre que há provas
no fim de semana, a semana
anterior é uma “correria”. A recordação que tem das primeiras 24 horas, é de que foi uma
voltou a Portugal com António
Pragosa que conheceu o
Karting como desporto, pois
embora tivesse um negócio
de Eletrodomésticos e moveis,
aceitou o desafio do esposo
e “embarcou na aventura”
do desporto motorizado. O
seu relacionamento com os
praticantes, tem sido bastante
salutar e o respeito que têm
por si, não só advém pela sua
idade, como também pelo
facto de ser uma senhora.
Quando questionada acerca
da evolução do karting desde
o inicio do EuroIndy, acha que
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”tremenda dor de cabeça” e
que se fosse hoje, teria desistido. No entanto, também teve
momentos divertidos, como a
realização da ultima prova de
2T num dos aniversários do
EuroIndy. Às duas horas da
manhã, estavam vinte e dois
karts em pista e após a volta
de lançamento, centenas eram
as pessoas que vibravam nas
boxes. Após sete voltas, o
fumo e o nevoeiro eram tantos, que não se viam os karts
em pista. Quando questionada acerca do panorama actual
de karting no País, Nélia Ferreira acha que está bom, mas
em relação à participação de
senhoras, acha que o facto de
tão poucas estarem ligadas

ao mesmo, não tem nada a
ver com falta de jeito, mas
sim ao medo, pois as senhoras têm tendência para serem
mais cautelosas e muitas

Manuela Janicas.
Já não é novidade para ninguém, ver a Manuela Janicas
a competir “taco-a-taco” com
os seus colegas masculinos.
Questionamos a mesma
acerca da sua atividade neste
desporto e desta vez, transcrevemos todo o seu texto.
“…Nasci no tórrido Agosto
de 76, segunda filha de um
casal que gostava de ter tido
um rapaz. Não sei se terá tido
influência na nossa educação,
mas ambas gostamos de
motores. A minha irmã sempre teve mais “queda” para

as motas e eu mais para os
carros. No entanto, filhas de
uma senhora assumidamente
“mãe galinha”, nunca tivemos

13

vezes nem experimentam.
Na realidade, Nélia Ferreira
nunca andou de kart mas
gosta de os ver e de preferência… muitos.
oportunidade de explorar esse
gosto. Só após terminar a licenciatura (em Organização e
Gestão de Empresas, na área
vocacional de Finanças – no
ISCTE), e o emprego permitir
que começassem a sobrar
os primeiros Escudos, pude
“investir” as poupanças no que
melhor entendesse. Foi assim que no final de 1999, num
jantar com uns amigos que
dirigiam o grupo desportivo da
Bolsa de Valores de Lisboa,
um deles lança a discussão
“ouvi dizer que o que está a
dar é karting. Acham que se
lançasse essa actividade no
grupo a malta alinhava?”
Estava lançado o mote!
No entanto a estreia acabou
por acontecer pela mão de
outro grupo desportivo, o da
PT, que andava a visitar alguns kartódromos do país
para começar também a disponibilizar essa atividade aos
seus sócios. Foi assim que em
1999 me sentei pela primeira
vez num kart, no kartódromo
de Almeirim. Gostei tanto que

