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Resultados e classificacoes de dezenas de competicoes

Especiais 

Futebol

Basquetebol

Andebol

Hóquei em Patins

Futsal

Voleibol

Râguebi

Atletismo

Ténis

Ciclismo

Canoagem

Desp. Motorizados

Selecção Nacional

Benfica

Sporting

FC Porto

 
Dakar 2008

Futsal Cup 2007

Futebol - Euro 2008

Notícias

Placar

Totojogos

Directório

08/12/2007 BTT 
Estoril Portugal XPD Race 
Checos disputam vitória entre si 
A Estoril Portugal XPD Race termina amanhã na praia do Tamariz, no Estoril, depois de quatro dias de 
aventura. Ao final da tarde de hoje as equipas da República Checa dominavam a classificação. O dia foi 
passado ao ritmo da BTT, patins em linha, canoagem e treeking. 
 
O terceiro e penúltimo dia da Estoril Portugal XPD Race foi brindado com um dia de sol radioso a contrastar 
com o nevoeiro dos dias anteriores. Apesar da exigência física desta primeira grande expedição de aventura 
portuguesa, apenas duas equipas optaram por abandonar até ao momento a prova. A portuguesa CAOS por 
lesão de um dos seus elementos e a brasileira Motorola, que mesmo mantendo-se em prova já está fora da 
competição, pois um dos seus membros optou por desistir por não se sentir nas melhores condições físicas. 
 
BTT, patins em linha e canoagem, com uns exigentes 37km entre o Reguengo do Alviela e a Azambuja, 
fizeram parte do lote de modalidades do dia, que se prolongou para a noite com mais uns quilómetros de 
trekking até Alenquer. Na frente, as duas formações checas: a Alpine Pro e a Team Tilak, respectivamente, 
em primeiro e segundo lugar, com todos os postos de controlo (CP) cumpridos. Fora da corrida por um lugar 
no Campeonato do Mundo de corridas de aventura, a realizar em 2008 no Brasil, ficaram os espanhóis da 
TEVA, que chegaram fora da hora limite à transição para os patins em linha, falhando assim um dos CP’s. 
Entre os portugueses, os líderes continuam a ser os elementos do Clube Praças da Armada que, como 
referem estão agora “numa fase de gestão da prova.” “Já não dá para fazer os CP’s todos, agora é gerir a 
vantagem”, admite Eduardo Sebastião, um dos elementos da equipa. 
 
Apesar do cansaço e da falta de noites de sono, não se registaram até ao momento problemas médicos de 
maior na prova. Laira Campelo, a médica da prova diz que por agora os problemas têm sido os habituais 
neste género de expedições. “Entorses, muitas bolhas, nada que não seja habitual. O mais complicado até 
agora foi uma suspeita de fractura registada ontem à noite, que se revelou falsa. O atleta acabou por ser 
medicado com um anti-inflamatório e continuou em prova”, relata a médica brasileira, que conta já com dez 
anos de experiência no acompanhamento deste tipo de provas. 
 
Amanhã as equipas vão andar por Sintra, Cascais e finalmente Tamariz, no Estoril, onde a segunda edição da 
XPD, a primeira pontuável para a Adventure Racing World Series (ARWS) terminará com uma secção de 
canoagem. No final dos quatro dias as formações terão cumprido 80 horas de prova, em regime non-stop, 
num total de 500km, onde não poderam recorrer a quaisquer ajudas electrónicas para progredir no terreno. 
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08/12/2007 BODYBOARD
Final do Circuito Mundial
Uri Valadão e Lilly Pollard vencem

 
08/12/2007 NATAÇÃO
Clubes Históricos - Clubes de Praticantes
IDP assina protocolo com Ginásio Figueirense

 
08/12/2007 NATAÇÃO
Open Eindhoven
Simão Morgado com mínimos para Europeu

 
07/12/2007 BODYBOARD
Campeonato do Mundo
Bodyboarders portugueses eliminados nos quartos-
de-final

 

Fuga & Evasão, Lda. A aventura está a um passo. Dê-o! Rafting, Btt, Rappel, Paintball ... www.fugaevasao.pt  
Controle O Seu Peso Defin Controle o peso natural definiti resultados comprovados milhões p... 
www.shapept.net/vca  
Funtastic Life Porquê escolher 1 se pode ter todos os canais? Apenas 22,99€/mês! www.tvcabo.pt  
Aventur - Canoagem Zêzere, Tejo, etc. desde 15 seguro - tel 962748550 alv. 13/2004 www.aventuralazer.com  
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