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São Silvestre da capital corre-se hoje e homens querem alcançar registo
vitorioso das senhoras. 12 mil pessoas igualam o recorde do evento
_ \r
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Guerra dos sexos
pára Lisboa esta tarde
Dulce Félix e Jéssica
Augusto são candidatas
maiores no lado feminino,
mas vertente masculina
realçou vontade de
trabalhar em conjunto
para contrariar poder do
género rival
FREDERICOBÁRTOLO

••• A 11.a edição da corrida
São Silvestre de Lisboa decorre
hoje, às 17h 00. Os 10 km de
percurso, com começo e término na Avenida da Liberdade, têm uma disputa saudável
entre homens e mulheres.
Sem que na primeira edição
tenha sido estipulada essa
condicionante, a vertente
masculina quer igualar os cinco triunfos femininos e, para
isso, terá de recuperar 3m53 s
para as rivais, tempo com que
estas partem de avanço. Hermano Ferreira (Escola deAtletismo de Coimbra), vencedor
absoluto em 2011e 2015, indica a dificuldade: "Os homens
vão ter de se ajudar. Queremos
apanhá-las em vitórias, mas
sabemos que recuperar entre
22a 24 segundos por quilómetro não é fácil." Ricardo Ribas,
EmanuelRolim,SamuelBarata (vencedorem 2017) fecham
o lote masculino.
O lado feminino não promete
tréguas.Ana Dulce Félix (Benfica) já ganhou três vezes em
termos absolutos, cinco no
género, e Jéssica Augusto
(Sporting) superou os homens
duas vezes. Ambas vão à competição e Dulce, principal-

Samuel Barata, Ercília Machado; João Pereira, Melanie Santos, Hermano Ferreira, Dulce Félix e Ricardo Ribas
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mente, está num grande momento após ser quinta na
Maratona de Valência, a sete
segundos do recorde pessoal.
"Só penso em correr rápido e
vencer", garantiu na apresentação da prova, em plena Cãmara Municipal de Lisboa.
Ercília Machado, Susana Godinho, Silvana Dias, Doroteia
Peixoto e Vera Nunes compõem o restante elenco feminino. 12 mil pessoas estão
confirmadas, igualando o recorde de 2015 e 33% são mulheres, o máximo histórico.

Picardia antecipou a ecologia
Os triatletas do Benfica também vão competir e fizeram
as maiores provocações. "Esqueçam, vai ser das mulheres", atirou Melanie Santos. João Pereira respondeu: "Fiz
pódio cinco vezes, mas mais do que ganhar a solo, quero
é ter os homens a vencer." O duelo gerou risos antes de a
preocupação ecológica ser relevada. Foram reduzidos
em 83 000 os sacos e embalagens plásticas, encurtada a
promoção em papel e aumentados os pontos de reciclagem. Os carros de apoio são integralmente elétricos,
sendo esta uma prova que passa assim a merecer a
afirmação de ser verde.

