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| 27-12-2009 |

XXII Marcha-Corrida no Algarve - Tôr

| 01-02-2010 |

2ª Formação MK VI Discover - inscrições abertas

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 >>

| 13-11-2009 |

Portugal XPD Race - Luta pela Liderança

É  a  recta  final  do  Estoril  Portugal  XPD  Race,  com  a
passagem pela Serra de Aire e Candeeiros e o regresso à
costa  atlântica.  Com  cerca  de  800  quilómetros  já
cumpridos, há ainda 47 equipas em competição e um bom
lote de candidatos ao título.

À  medida  que  os  dias  e  as  horas  vão  passando  os
"sobreviventes" do mundial de corridas de aventura fazem
uma viagem sem volta aos limites da resistência humana.
Desde domingo passado, estão já cumpridos cerca de 800
quilómetros a pé, de BTT e de canoa - um enorme esforço
que está próximo do fim com a chegada prevista para a
manhã de Sábado (14 Novembro) ao Baleal.

Demonstrando que apesar da competição os adeptos das
corridas de aventura têm um forte espírito de entreajuda, os
actuais Campeões do Mundo do Team OrionHealth (Nova
Zelândia) viveram momentos de grande ansiedade durante
a  progressão  da  última  noite.  Wayne  Oxenham  esteve
perdido dos seus três companheiros durante mais de uma
hora, um episódio que acabou bem mas deixou algumas
marcas. Deste modo, os defensores do título estão a perder
terreno  que  poderá  ser  irrecuperável  e  inviabilizar  a  sua
vitória.

Na  dianteira  continuam  os  norte-americanos  da
NIKE/Beaver Creek. Os suecos da Lundhags Adventure e
os  britânicos  Helly  Hansen-Prunesco  continuam  a
pressionar  os  actuais  líderes,  enquanto  os  lusos  da
Extreme Challenger/IGeoE mantêm alta a esperança de um
bom resultado para Portugal.

Mais informação em:

www.arwc2009.com
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