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música. Nesta dualidade, Micheline foi o pa- Campeonatos da Europa de 1950, ainda 
radigma desse carisma familiar pois nunca conseguiu uma medalha na prova dos 80 
exteriorizou uma inclinação única pelo des- metros barreiras, dando por finalizada a sua 
porto, uma apetência repartida pela arte mu- vida desportiva, no ano seguinte. Ainda 
sical. Prova disso, o tempo que dedicava ao inserida no universo desportivo haveria de 
treino atlético em comparação com as muitas contrair matrimónio com um homem do 
horas que diariamente consumia nessa outra desporto, um futebolista internacional libanês. 
paixão da sua vida – o piano, instrumento por Durante muitos anos as suas conquistas só 
quem demonstrava uma inclinação muito viriam a ser igualadas e ultrapassadas por 
acentuada – relatam que “teclava” cinco horas Marie-Jose Perec.  
por dia, não só para satisfação pessoal como Micheline Ostermeyer, ainda muito nova, 
até profissional. acompanhou os pais na sua migração para a 
Frequentou o Conservatório de Música onde Tunísia, país onde deu início à sua apren-
acabou por fazer parte integrante da sua dizagem musical, tinha quatro anos de idade. 
“equipa docente”. Esta disparidade de tempo O seu primeiro recital aconteceu aos doze 
que dedicava às duas coisas da sua vida, o anos, uma vocação continuada e aperfeiçoa-
desporto e a música, foram sempre uma da um ano depois no Conservatório de Paris 
constante preocupação dos seus amigos e até mas, infelizmente, os estudos foram in-
dos seus admiradores pelo escasso tempo terrompidos pela guerra. 
que dedicava ao treino desportivo, nem Ainda foi tocada pelo basquetebol e até jogou 
sempre diário. numa equipa que venceu o campeonato Norte 
Essa característica de repartir a sua vivência Africano. 
entre o estádio e os salões da música foi A sua entrada no fenómeno desportivo ficou a 
comprovado nos Jogos Olímpicos de Lon- dever-se, muito, à influência paterna. 
dres, de 1948, os segundos acontecidos na 
capital britânica pois já lá se haviam realizado 
em 1908. 
Então, Micheline deu livre escape à tal “dupla 
habilidade”- durante o dia, em pleno Estádio 
de Wembley, a francesa entregava-se à com-

“Dupla personalidade”! petição no desempenho das provas da sua 
especialidade e, à noite, deliciava uma deter-

ma interpretação habitualmente co- minada franja social com o seu talento musi-
notada e associada a vertentes do foro cal, tocando o piano nas melhores clubes no-Upsíquico, imagens do comportamento cturnos.

humano, uma componente de juízo médico. A propósito dessa cumplicidade musical Mi-
Porém, relativamente ao título acima ex- cheline costumava desabafar com os seus a-
presso poderíamos aceitar, plenamente, a de- migos fazendo menção de que o  “piano era a 
signação visto que a atleta, alvo desta evo- continuidade  da  prática  desportiva e que a 
cação, denunciou uma capacidade totalmente sua movimentação de braços lhe permitia o 
distinta da que demonstrava nos estádios - treino e a força suficiente para bater nas suas 
uma faceta bem diferente, a da música, uma teclas ”. 
pianista de valor: Micheline Ostermeyer. A sua prestação no estádio foi notória logo 
Marcou a sua passagem no desporto francês nessa primeira semana dos Jogos, demons-
e mundial numa modalidade que, na época, ia trando uma superioridade muito evidente em 
desafiando já o aguçado apetite feminino: o relação às suas adversárias com a obtenção 
atletismo – dedicava-se ao lançamento do de marcas superiores e sair mesmo vence-
peso, do disco, os saltos e até provas de dora de algumas. 
velocidade (alguma!). Descansou uma semana e voltou ao estádio 
Micheline Ostermeyer, francesa, revelou-se para vencer novamente, beneficiando da au-
uma atleta muito versátil ao arrecadar nos sência nos Jogos das atletas russas, na altura 
Jogos Olímpicos de Londres de 1948, o ouro detentoras dos melhores tempos mundiais. 
no lançamento do peso, do disco e o bronze Os seus êxitos foram tão importantes e 
no salto em altura. significativos que, um dia, festejou na Em-
Referem-na no tiro, mas sinceramente, baixada francesa, tocando Beethoven ao 
desconheço!  piano. 
Nasceu em Rang-du-Fliers, França, em De- O seu êxito desportivo não se quedou pela 
zembro de 1922, e pertencia a uma família participação nos Jogos Olímpicos de Londres 
com ligações muito íntimas ao desporto e à em 1948 porque, dois anos volvidos, nos 
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de pais ricos, a fim de custear os lugar! Tinha beneficiado da 
estudos, foi obrigado a procurar desclassificação do italiano 
ou garantir a sustentabilidade da Dorando Pietri acusado de não 
sua vida como operário nas obras cumprir o percurso marcado e 
dos túneis do Metro de Nova haver beneficiado de uma boleia 
Iorque, uma tarefa dura. móvel.
Quando foi atraído para a prática Já campeão olímpico Johnny 
desportiva escolheu as provas de revelaria à comunicação social 
fundo e mesmo antes de alinhar que não voltaria a cometer o erro 
na Maratona de Londres, dois de não ingerir alimentos e bebida 
anos antes, em 1906, havia durante a Maratona – apenas 
obtido um sexto lugar na beneficiou do pequeno-almoço e 
conhecida Maratona de Boston e durante o percurso e foi-se 
terceiro na de Yonkers, em 1907. refrescando com água - de vez 
E seria novamente na de Boston em quando molhava a boca com 
em 1908 que arrancaria um um golo de brandy sem o beber! 
segundo lugar a chave que lhe Diz que no álcool residiu o 
abriu a selecção para os Jogos segredo do seu triunfo! 
Olímpicos de Londres desse Se a moda pegasse!
mesmo ano. Ironia do destino, a especulação 
Curiosamente iria correr a prova haveria de reinar e ser 
que havia sido dotada de uma aproveitada por alguns 
nova distância, 42, 195 Km, com promotores desportivos que 
o intuito de agradar à Família organizaram duas maratonas no 
Real: a de ter o seu início nos Madison Square Garden de Nova 
jardins do Castelo de Windsor e a Iorque em que participaram o 
chegada em frente ao camarote italiano e americano, em 1908 e 
real no Estádio Olímpico de White 1909, foram vencidas pelo … 
City. Assim sendo, a nova italiano, o Dorando Pietri!
distância haveria de, No futuro, Johnny Hayes tirou 
posteriormente, merecer a dividendos do seu êxito nos 
respetiva oficialização da Jogos Olímpicos de Londres e 
Federação Internacional de acabaria por ser nomeado 
Atletismo Amador (IAAF), em técnico da equipa de atletismo 
1921. dos Estados Unidos nos Jogos de 
Johnny Hayes foi, à luz das 1912. Já diplomado seguiria a 
regras da organização, declarado carreira de professor de 
vencedor apesar de haver educação física.
cortado a meta em segundo 

arpou dos Estados Unidos de 1908, em Londres, iria ser 
com destino aos Jogos marcada por alguma estranheza.
Olímpicos de Londres Johnny Hayes era natural de Z

disposto a correr a Maratona, Nova Iorque, integrava uma 
uma prova que desde a primeira família de emigrantes irlandeses 
edição de Atenas em 1896 se que haviam buscado novas 
apresentava com um grau de condições de vida. Não teve uma 
exigências muito superior. vida farta como muitos outros 
Os Jogos Olímpicos da Era meninos, uma condição que o 
Moderna estavam ainda numa animou sempre na sua luta por 
fase inicial, adornados de uma uma condição económica 
certa inexperiência e as duas diferente. Concluídos os estudos 
edições efectuadas haviam já preparatórios, ingressou na 
denunciado comportamentos universidade, tendo como alvo a 
anormais e ausências de licenciatura em educação física. 
regulamentos desportivos - esta Obviamente que não sendo filho 
















































































