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| 20-12-2009 |

XXII Marcha-Corrida no Algarve - Olhão

| 20-12-2009 |

Faro a Andar - Caminhada pela Ria Formosa

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 >>

| 09-11-2009 |

Portugal XPD Race- Perdidos nas aldeias do

xisto

Deixando  para  trás  a  costa,  as  equipas  que  disputam o
mundial de corridas de aventura regressaram hoje à acção
para mergulharem nas profundezas das serras da Região
Centro.  O  Estoril  Portugal  XPD  Race  invadiu  assim  as
Aldeias do Xisto, tendo como próximo objectivo a Serra da
Estrela. Para já as formações nórdicas dão cartas.

Depois  da  Costa  do  Estoril,  de  Sintra  e  Cascais,  as  59
equipas de 25 países que disputam o mundial de corridas
de  aventura  foram  reagrupadas  na  vila  da  Lousã  para
reiniciar  a  acção.  A  partir  de  agora  não  haverá  mais
paragens  nesta  invulgar  competição,  com  cerca  de  900
quilómetros  para  cumprir  em  120  horas.  A  gestão  do
esforço,  o  tempo  de  descanso  (ou  a  ausência  dele)  e
sobretudo  a  melhor  estratégia  -  além  naturalmente  da
melhor  performance  física  -  são  aspectos  chave  para  a
eleição dos novos Campeões do Mundo.

Num dia feito sobretudo a pé e de BTT, mas com algumas
pausas intensas graças a um rappel e uma surpreendente
secção de cannyoning,  a  caravana começa a  separar-se
por entre montes e vales na aproximação à montanha mais
alta do Continente. Pela noite dentro, além da orientação
mais  complicada,  também  o  frio  se  deverá  revelar  um
inimigo a combater.

Mais informação em:

www.arwc2009.com
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