
 
 
 Lisboa, 28 de Setembro de 2010 

 Campeonatos do Mundo de Ciclismo – Austrália 
 

Nélson Oliveira e Fábio Silvestre abrem participação portuguesa 
 

 
É já na próxima madrugada que Portugal inicia a sua participação nos Campeonatos do Mundo de 
Ciclismo de Estrada. Caberá a Nélson Oliveira e Fábio Silvestre, a defesa do jersey luso no contra-
relógio individual para sub-23. A prova está agendada para as 10h00 locais (01h00 da manhã em 
Lisboa) e terá 31,6 km de extensão.  
À partida irão alinhar 41 atletas, que foram divididos em quatro séries. A primeira conta com a 
presença de Fábio Silvestre que, assim, entrará em acção quando forem 10h20 (01h20) em 
Geelong. Silvestre está “confiante numa boa prestação”, apontando os “dez primeiros lugares” 
como o “grande objectivo. Sinto-me em boas condições embora o percurso apresente subidas 
complicadas. Tentarei fazer o melhor e não defraudar os que confiaram nas minhas 
potencialidades” – afirma. 
Quanto a Nélson Oliveira, será o último atleta a partir para o contra-relógio, pelas 12h48 (3h48). 
Uma “potencial vantagem”, admite o atleta da Selecção Nacional/Liberty Seguros: “Será bom 
saber os tempos dos adversários mais directos mas o mais importante é ter capacidade para superá-
los. Os treinos têm decorrido sem problemas, o momento é bom, a adaptação ao fuso horário 
decorreu sem problemas, o mau tempo é que chegou numa altura inoportuna. Mas o percurso não 
me mete medo - é igual para todos. Vou correr para os primeiros lugares – afiança Nélson Oliveira. 
Para José Poeira, Seleccionador Nacional, “o percurso é favorável às características do Nélson 
Oliveira. Acredito que pode chegar nos primeiros lugares e, inclusive, voltar a subir ao pódio. 
Quanto ao Fábio, creio que vai ser uma boa surpresa, embora o mais importante neste momento da 
sua formação como atleta é que ganhe experiência para futuramente podermos pensar em voos 
mais altos”. Em resumo, José Poeira refere que “a Selecção tudo fez para chegar à Austrália com 
aspirações e lutar pelos primeiros lugares. Agora, é tempo de o demonstrar”. 
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