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| 28-11-2009 |

Introdução Arqueologia Náutica e Subaquática

| 28-11-2009 |

Escalada para Todos

VER EVENTOS

18ºC | 28 Novembro 2009 | Faro, Portugal   TEMPO

| 19-11-2009 |

VIII Seminário de Gestão de Desporto
em Silves

No  próximo  dia  20  de  Novembro,  a
Fissul, em Silves, recebe a 8ª e ...

| 14-11-2009 |

Portugal XPD Race- Supresa britânica no
sprint final

Os  nórdicos  foram  os  primeiros  a
dominar, passando depois o teste ...

| 13-11-2009 |

Portugal XPD Race - Luta pela Liderança

É a recta final do Estoril Portugal XPD
Race, com a passagem pela ...

| 12-11-2009 |

Portugal XPD Race - Para o Centro
Geodésico de Portugal

O Estoril Portugal XPD Race já cumpriu
dois terços do traçado de ...

| 12-11-2009 |

Taekwondo: Europeu de Poomsae

O  Portimão  Arena  recebe  no  fim-de-
semana de 14 e 15 de Novembro o ...

| 11-11-2009 |

Portugal XPD Race- Primeiras baixas na
caravana

Ao terceiro dia de competição, a dureza
da montanha causou as pri ...

| 09-11-2009 |

Portugal XPD Race- Perdidos nas
aldeias do xisto

Deixando para trás a costa, as equipas
que disputam o mundial de ...

| 04-11-2009 |

A partir de hoje facebook vira radical

A equipa Algarve e:Motion aposta agora
no facebook para divulgar ...

<< ANTERIOR :: PÁGINA 1 DE 7 :: SEGUINTE >>

| 12-11-2009 |

Portugal XPD Race - Para o Centro Geodésico

de Portugal

O  Estoril  Portugal  XPD  Race  já  cumpriu  dois  terços  do
traçado  de  900  Km.  O  tempo  das  grandes  decisões
aproxima-se e os actuais Campeões do Mundo estão a ter
dificuldade em manter-se entre os lugares cimeiros. A noite
nas águas de Castelo do Bode poderá ser decisiva.

Tendo  em  conta  que  estão  já  percorridos  cerca  de  600
quilómetros do percurso, são ainda pouco significativas as
baixas no mundial de corridas de aventura - que se disputa
no Centro do país até ao próximo Sábado. Até agora estão
fora  do  Estoril  Portugal  XPD Race  apenas  nove  das  59
formações de 25 países que se lançaram nesta aventura.

Depois  da  incursão  pela  região  mais  alta  do  país,  as
equipas  iniciaram  já  a  descida  em  direcção  ao  Centro
Geodésico  de  Portugal  -  com  a  caravana  a  passar  nas
próximas horas por Vila de Rei. Antes disso, o percurso -
que alternou secções a pé com longas tiradas em BTT -
passou  por  alguns  dos  ex-líbris  do  nordeste  alentejano.
Castelo  de  Vide  e  Marvão  foram  pontos  de  passagem
obrigatórios, acabando a competição por cumprir  também
um  papel  determinante  na  valorização  destes  destinos
turísticos.

Em termos competitivos, o comando continua a pertencer
aos  norte-americanos  da  Nike/Beaver  Creek.  Entre  os
portugueses, e depois da desistência da equipa Aldeias do
Xisto, há ainda quatro formações em prova. O destaque vai
para  os  militares  da  Extreme  Challenger/IGeoE,  que 
ocupam  a 12ª posição e mantém altas as esperanças de
um bom resultado.

Mais informação em:

www.arwc2009.com
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