
AGENDA
DESPORTIVA

AQUI FICAM ALGUMAS SUGESTÕES PARA
COLOCAR EM PRÁTICA OS TREINOS

LISBOA

Trail Lx
Monsanto
Trail na mata de

Monsanto, o pul-
mão da capital,
com um percurso
de 23 km e outro

de 12. A caminha-

da tem 12 km. ¦
Data 27 de maio

(lOhOO)

Sitewww.werun.pt
Preço: 12 euros

SEIXAL

Riverßace
-Travessia
do rio Judeu
'Prepara-te para
ficares sujo'.
É o lema da River

Race na baía

do Seixal. Tem
4400 metros

e muito lodo. ¦
Data 23 de julho

(18h30)
Sitewww.werun.pt

Preço desde: 5 euros

(8 com camisola e 16

com camisola e meias

run sox)

MAIA

5* Corrida
Fernanda
Ribeiro
Prova de 10 km

que homenageia
a campeã olímpi-
ca. Há uma cami-
nhada (4 km). ¦
Data 13 de maio

(10h30)
Site www.õcorridafer-
nandaribeiro. events-

port.pt
Preço: 12 euros (corri-

da) e 7 (caminhada)

LISBOA

15* Corrida
solidária
daAPAV
Prova noturna
de 10 km e cami-
nhada de 4 km.
Visa o apoio
à vítima. Partida

e chegada à Rei-

toria da Universi-
dade de Lisboa.»
Data 26 de maio

(21h00)
Site www.xistarca.pt

Preço desde: 8 euros

CORUCHE

das Pontes
Prova de 10 km e

uma caminhada
de 5 km. Estes

dois eventos es-
tão integrados
na FICOR, Feira

Internacional
da Cortiça.»
Data 27 de maio

(lOhOO)
Site www.tirlhoperdi-
do.com

Preço: 7,5 euros

LISBOA

17^ Corrida
do Oriente
-Casino
de Lisboa
Prova de 10 km e
caminhada de 2.

Partida e chega-
da junto à Casa

do Arboreto. ¦
Data 26 de maio

(21hOO)
Site www.xistarca.pt

Preço desde: 8 euros

SESIMBRA

Trail ultra
de Sesimbra
Provas de 45,22
e 15 km com par-
tida na Praça da
Califórnia. Per-

cursos pelas ser-
ras do concelho

nesta VIII edição
da prova.»
Data 3 de junho

(9h00)
Site www.ultrasesim-

bra.com

Preço desde: 15 euros

TRÓIA
Ultra Meli-
des-Troia
Prova de 43 km
entre a praia de
Melides e a de

Tróia sempre
pela areia. A dis-

tância mais curta

(15 km) começa
na praia da Com-

porta.»
Data Ide julho

(9hOO)
Site www.ultrameli-

destroia.pt

Preço: 30 euros

LISBOA

Corrida
do Sporting
Prova de 10 km

de homenagem
a Mário Moniz

Pereira e uma ca-
minhada de 4. ¦
Data Ide julho

(20h00)
Site www.corridados-

porting.com

Preço desde: 8 euros


