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| 25-04-2010 |

Por Caminhos do Parque Natural

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 >>

| 14-11-2009 |

Portugal XPD Race- Supresa britânica no sprint

final

Os nórdicos foram os primeiros a dominar, passando depois
o testemunho aos norte-americanos. Mas na recta final do
Estoril Portugal XPD Race os mais fortes foram mesmo os
britânicos  da  Helly  Hansen-Prunesco  -  que  tomaram  de
assalto o título.  Entre os portugueses a melhor formação
chegou ao Baleal no 23º lugar.

Depois de 128 horas de progressão sem parar e mais de
900  quilómetros  percorridos  a  pé,  de  bicicleta  todo-o-
terreno  e  de  canoa,  ficou  entregue  o  título  de  2009  do
Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura (ARWC) -
com o Estoril  Portugal  XPD Race a  revelar-se  o  desafio
supremo no que respeita à resistência e estratégia. Das 59
formações de 25 países que deixaram o Estoril  no último
Domingo (8 Novembro),  apenas 40 conseguiram terminar
classificadas  -  uma  taxa  de  abandono  ainda  assim
considerada  bastante  baixa,  dada  a  extensão  e  as
dificuldades do percurso.

Exigindo  uma  capacidade  de  resistência  extrema,  este
desafio para equipas de quatro elementos (entre as quais
obrigatoriamente uma mulher) foi ao encontro de algumas
das mais belas paisagens do país profundo. Arrancou na
Costa do Estoril  e levou depois a caravana a explorar os
trilhos das serras da Lousã, Açor, Estrela, São Mamede e
Serra d’Aire e Candeeiros. Pelo meio ficaram os cenários
do Zêzere,  do Parque Natural  do Tejo Internacional  e da
Barragem de Castelo do Bode. Depois da travessia a nado
da Lagoa de Óbidos, a meta foi colocada na praia do Baleal
- onde os derradeiros sobreviventes chegaram a pé e de
BTT, durante a manhã.

Com uma média de idades de 37 anos, os britânicos da
Helly Hansen-Prunesco surpreenderam com uma enérgico
sprint  final  e  conquistaram  assim  o  seu  primeiro  título
mundial de corridas de aventura. Os norte-americanos da
Nike  (2º)  e  os  suecos  da  Lundhags  Adventure  (3º)
completaram  o  pódio  -  terminado  por  uma  escassa
diferença.
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