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São Silvestre de Lisboa teve como vencedor um triatleta que até
conseguiu ser o campeão da Guerra dos Sexos, ao ultrapassar Dulce Félix

João Pereira bateu
todos os ftuulistas
Foi do triatlo que surgiu a
grande figura da São
Silvestre de Lisboa. João
Pereira deixou o pelotão
dos especialistas de
atletismo a longa distância, sendo o primeiro na
meta nos dois sexos
AUGUSTO FERRO

João Pereira, na sextavez
que participou na São Silvestre de Lisboa, conseguiu uma
proeza notável, por não ser
normal um especialista de
triatlo bater os corredores de
fundo, algo que nem Vanessa
Fernandes conseguiu. O triatleta do Benfica, quinto nos
Jogos do Rio'16, tem nacorrida
o melhor desempenho dos
três da sua modalidade, mas
bater por quase um minuto o
melhor fundista português
nos 10 000 metros da época
finda, Samuel Barata - tendo
28m24s, esteve presente nos
Europeus de Berlim -, é inesperado e notável.
João Pereira, com 29m30s,
conseguiu mesmo ganhar a
Guerra dos Sexos, ultrapassando Dulce Félix, vencedora
feminina, que partiu 3m53s
antes dos homens.
"Foi por um bocadinho que
não consegui manter a vantagem. Dei tudo o que tinha, andei sempre na frente, mas faltou alguém que estivesse ao
meu nível para continuar
num ritmo elevado. No último quilómetro, o João apareceu muito forte e conseguiu
ultrapassar-me", referiu Dul-

Dulce Félix é felicitada pelo surpreendente vencedor nos dois sexos, João Pereira

Dulce Félix
venceu pela

sexta vez e
João Pereira
conseguiu
fazê-lo na
sua sexta
participa-

ção, isto
num ano
que teve
9440 na
meta dos
10 km

ce Félix. Já João Pereira adiantou: "À sexta foi de vez! Finalmente triunfei. Desta vez
consegui chegar aqui sozinho
e isso deu-me mais força para
lutar pelo triunfo."
Em 2019, as mulheres - que
foram igualadaspeloshomens
nos cinco triunfos - partirão
com 3m58s de avanço.

29m30s
1.° João Pereira Benfica
2.° Samuel 13a tata Benfica
30m28s
3.° Hermano Ferreira EACoimbra30m34s
1.° Dulce Félix Benfica
2.° Susana GodinhoSporting
3.° Ercília Machado individual

33m32s
34m48s
35m275

"Dose de leão" no Porto
e grandes em todo o lado
Hoje, a partir das 18hoo, a 25.a S. Silvestre
do Porto vai colocar is mil a mexer, tendo
dois leões em destaque: Rui Pedro Silva
vai procurar alargar o seu recorde para
nove vitórias, Sara Moreira tentará a
quarta. Mas já ontem o Sporting venceu
em Ponte de Barca, com Ricardo Dias Lara Silva (Águias Alvelos) foi a primeira
mulher -, tendo um dia antes ganho em
Ermesinde, com Mariana Castanheira;
nos homens venceu Pedro Ferreira, do
Benfica. Em Vila Real brilharam Luís
Saraiva (Braga) e Clarisse Cruz (Gretas).

