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A Revista que chega agora às suas mãos, integrada
na Revista do Atletismo é o renascimento duma ideia
de comunicação entre a Federação Portuguesa de
Orientação e os seus diversos filiados que agora se
prolonga a todos os interessados por este Desporto e
a todos aqueles que, não o conhecendo irão ter um
primeiro contacto.

Na realidade os públicos alvo desta publicação são,
por um lado, os praticantes da modalidade, que
encontrarão as notícias e os artigos da sua modalidade
preferida, e por onde passarão vários artigos não só de
provas, mas também artigos técnicos, entrevistas, etc.
e, o público em geral que não conhecendo a modali-
dade poderá ir-se familiarizando e, querendo experi-
mentar, encontrando todas as informações sobre a
realização das próximas provas.

Para organizar todo este projecto convidámos um
amigo que diariamente acompanha as actividades da
Orientação Nacional e Internacional e nos presenteia
com excelentes artigos no seu Blog.

Realmente o Joaquim Margarido, novo Editor da
Revista, e uma presença assídua nas páginas da
Revista do Atletismo, tem agora um espaço próprio
para as suas crónicas e para toda a actividade da
Orientação.

É pois com enorme regozijo que vejo reaparecer
esta Revista e espero que vá ao encontro das necessi-
dades de informação dos amantes da modalidade, e
que consiga atrair mais elementos no seu seio.

Abraços
António Rodrigues
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OVI Troféu de Ori-BTT do CPOC
trouxe de volta a Orientação em
BTT ao concelho de Alenquer.
Num Dezembro particularmente

inclemente do ponto de vista climatérico,
S. Pedro lembrou-se de fazer uma trégua,
brindando atletas e organização com dois
magníficos dias para a prática da modali-
dade. Organizado pelo Clube Português
de Orientação e Corrida e pela Federação
Portuguesa de Orientação e pontuável
para a Taça de Portugal, o evento contou
com a excelente participação de 237 atle-
tas nos escalões de competição, aos quais
se devem somar 67 atletas nos escalões
abertos. 

A primeira etapa desenrolou-se no
mapa novo da Serra da Ota. Apesar de
não possuir uma rede de caminhos parti-
cularmente vasta, as suas características
técnicas e de desnível faziam com que,
numa simples opção, se pudessem decidir
vencedores e vencidos. Tanto na Elite
Feminina como na Masculina, as dife-
renças entre os primeiros classificados
foram diminutas, deixando tudo em aberto
para a última e decisiva prova. Em femininos
venceu Maria Amador (ATV), com a espanhola
Susana Arroyo (Sotobosque) a quedar-se a
escassos 26 segundos; em Masculinos levou a
melhor  Paulo Alípio (COC) apenas 24 segun-
dos à frente do seu companheiro de equipa,
Daniel Marques. De salientar que os vence-
dores consideraram muito positivas as suas
prestações, elogiando tanto o terreno como os
percursos e considerando que foi nos
pequenos erros que os dois melhores tempos
foram decididos.

Quem ri no fim, ri melhor!
A segunda etapa, realizada no mapa antigo

da Ota (actualizado para esta prova), apresen-
tou-se com características mais “rolantes”, ape-
sar de algum desnível na zona norte do mapa e
pequenas zonas com bastante lama por motivo
das chuvas intensas dos dias anteriores. A

grande rede de caminhos, aliada ao facto de se
tratar duma etapa longa, confrontou os atletas
com um elevado número de opções; e quem
tomou as melhores… venceu! Os vencedores
foram, desta feita, Rita Guterres (ADFA) e Daniel
Marques, respectivamente nos sectores femini-
no e masculino, alcançando margens significa-
tivas para os seus mais directos adversários,
anulando assim a desvantagem trazida da
véspera e levando de vencida o Troféu.

Em termos de clubes, no que respeita aos
resultados acumulados dos atletas concorren-
do nos vários escalões, o COC – Clube de
Orientação do Centro continua imparável e
voltou a subir ao lugar mais alto do pódio. Na
linha do que vem sendo habitual, o Clube de
BTT de Loulé secundou a turma leiriense
cabendo o terceiro lugar ao ATV – Académico
de Torres Vedras, aqui praticamente a jogar em
casa.

“Esta prova veio encerrar um
ano em cheio”

Para Tiago Fernandes, o Director da Prova,
“como antevisto, se as condições meteorológicas
o permitissem, o terreno e o mapa proporcionari-
am duas etapas que poderiam figurar nas boas
memórias de todos os participantes, o que feliz-
mente veio a acontecer. Para o CPOC, esta prova
veio encerrar um ano em cheio. Depois de organi-
zarmos em Fevereiro o POM, não queríamos
baixar os nossos créditos junto dos participantes
de Orientação e fizemos os possíveis por incre-
mentá-los junto daqueles que só Ori-BTT fazem.”

As últimas palavras serão de agradecimento:
“A organização gostaria de agradecer os apoios
recebidos da Câmara Municipal de Alenquer,
da Junta de Freguesia da Ota, do Centro Social
e Recreativo da Ota, da Federação Portuguesa
de Orientação e do seu principal patrocinador
da equipa de Ori-BTT, a Loja das Bicicletas.” 

VI TROFÉU ORI-BTT DO CPOC

O VI Troféu Ori-BTT do CPOC encerrou da melhor forma
o ano de 2009 no que à Taça de Portugal de Orientação
em BTT diz respeito. Viveram-se na Ota dois dias de
intensa actividade e que deixaram em todos as melho-
res recordações. Que o digam Daniel Marques e Rita
Guterres, os grandes vencedores do escalão de Elite.

DANIEL MARQUES E RITA GUTERRES
VENCEM NA OTA

FOTO GENTILMENTE CEDIDAS POR GONÇALO CRUZ
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Entrados num novo ano e quase sem darmos por isso, eis
que de novo o pelotão da Orientação se faz à floresta, ao
encontro daquilo que ela tem de melhor: Ambiente, pai-
sagem, emoção, competição e salutar convívio. Da

pequenina aldeia de S. Pedro da Gafanhoeira, no concelho de
Arraiolos, veio o convite: Dois dias, três provas e uma mão cheia
de propostas irrecusáveis, a mobilizar a atenção de todos. Aí está
o I Meeting Internacional de Arraiolos, ponto culminante duma
meteórica ascensão que faz do Clube de Orientação da
Gafanhoeira – Arraiolos um caso ímpar na história da modalidade
em Portugal e um exemplo a seguir.

Com duas etapas pontuáveis para a Taça de Portugal
2009/2010, uma das quais também designada World Ranking
Event (pontuável para o ‘ranking’ mundial da modalidade), a prova
chamou a Arraiolos um número superior a 800 atletas, 640 dos
quais distribuídos por 30 escalões de competição e os restantes

participando nos escalões abertos. Um número que terá defrau-
dado em certa medida as expectativas dos organizadores - Clube
de Orientação da Gafanhoeira – Arraiolos e Câmara Municipal de
Arraiolos – sobretudo no que ao número de atletas estrangeiros
diz respeito e que se quedaram pelas quatro dezenas, entre
espanhóis, finlandeses, italianos, noruegueses e russos.

Tero Föhr confirma favoritismo
A etapa de Distância Longa teve lugar no sábado e estendeu-se

pela tarde fora. O sol fez questão de marcar presença ao longo da
jornada, colocando mais força no mar de verde que cobre os cam-
pos do Alentejo nesta altura do ano e ajudando a disfarçar as
baixas temperaturas que se fizeram sentir. O mapa de Santana do
Campo constituiu um intenso desafio aos participantes, colocan-
do à prova as qualidades físicas de cada um face à distância dos
traçados e à relativa dureza dos percursos. As capacidades técni-
cas e de interpretação do mapa foram igualmente testadas por
essa novidade chamada 'cartografia nórdica' e, tudo somado, per-
mitiu perceber quem tinha “melhores unhas para aquela guitarra.”

Confirmando o favoritismo que lhes era atribuído, o finlandês
Tero Föhr (Vehkalahden Veikot) e Patrícia Casalinho (COC) vence-
ram nos escalões de Elite respectivos, batendo inapelavelmente a
forte concorrência. No sector masculino, Föhr garantiu a vitória já
na parte final da prova, terminando os 14,4 km (30 pontos, 570 m
de desnível) em 1.28.25, um tempo muito aquém do estimado pela
organização (1.17 a 1.22) e que permite adivinhar algumas dificul-
dades ao longo do percurso. Na segunda posição, com mais 1.11,
classificou-se o também finlandês Aapo Summanen (Vaajakosken
Tera) enquanto Miguel Silva (CPOC) foi o melhor português,
alcançando um excelente terceiro lugar com o tempo de 1.30.22.
Quanto às damas elite, Patrícia Casalinho foi a mais rápida, per-
fazendo um tempo de 1.31.39 para 10,2 km de prova (25 pontos
de controlo, 405 m de desnível). Atrás de si, com mais 2.31, Maria
Sá (GD4C) acabou por marcar de forma muito positiva a sua
estreia em provas da Taça de Portugal na presente temporada. Na
terceira posição, com mais 8.39, classificou-se Catarina Ruivo
(COC). Também aqui os tempos ficaram muito longe do previsto e
que estava estimado em 1.07 a 1.12.

Maria Sá recupera e vence
Desengane-se o “general Inverno” se julga ter sido ele o grande

protagonista da jornada derradeira deste I Meeting de Orientação
de Arraiolos. Fez-se anunciar aos primeiros alvores da manhã,
encheu-se de brios e deixou nos campos pequenos farrapos de
neve. Depois trouxe uma gélida chuva e, como se não bastasse,

I MEETING INTERNACIONAL DE ARRAIOLOS

Abrindo da melhor forma o ano de 2010, Tero
Fohr e Maria Sá venceram com brilhantismo o
I Meeting Internacional de Arraiolos, prova de
Orientação Pedestre disputada na vila branca
de tapetes colorida.

VITÓRIAS DE TERO FÖHR E   



açoitou a planície com um vento de cortar à faca. A verdade, porém,
é que tal não foi suficiente para quebrar o ânimo dos participantes
que tinham à sua espera uma prova de Distância Média WRE num
terreno de altíssima qualidade e num mapa superiormente dese-
nhado por Tiago Aires e Raquel Costa. A cereja no topo dum bolo
que, seguramente, irá permanecer durante muito tempo nos cinco
sentidos de todos quantos tiveram a oportunidade de o saborear.

Vincando a sua superioridade e fazendo jus ao facto de ser o
número 11 do ‘ranking’ mundial, Tero Föhr voltou a impor-se à con-
corrência. O finlandês terminou com o tempo de 37.19 (7,6 km, 28
pontos de controlo, 195 m de desnível), batendo o seu compatriota e
colega de equipa Jonne Lehto e Miguel Silva, segundo e terceiro
classificados, por diferenças de 0.35 e 2.34, respectivamente. Miguel
Silva acabou por ascender ao segundo lugar final enquanto o
norueguês Per Harald Johansen (Lillomarka OL) ocupou o lugar mais
baixo do pódio no Meeting, depois de ter sido quarto classificado em
ambas as etapas. Nas senhoras, Maria Sá virou a seu favor o resul-
tado da véspera, terminando na primeira posição com o tempo de
44.04 (5,6 km, 22 pontos de controlo, 140 m de desnível) e garantin-
do a margem necessária para levar de vencido o seu escalão. Com
mais 11.01 que a vencedora, Patrícia Casalinho não foi além do quin-
to lugar na etapa, caindo para a segunda posição final no Meeting.
Andreia Silva (COC), sexta classificada na véspera, alcançou a
segunda posição apenas a nove segundos da vencedora e ascendeu
ao terceiro lugar final.

Vitória colectiva do GD4C
Colectivamente, o Grupo Desportivo 4 Caminhos foi o grande

vencedor com um total de 3530.4 pontos. COC, ADFA e CPOC ocu-
param por esta ordem os lugares imediatos com 3375.0, 3355.8e
3302.4 pontos, respectivamente. A quinta posição coube ao Ori-
Estarreja com 2721.0 pontos.

Mobilizando por inteiro a aldeia de S. Pedro da Gafanhoeira, o I
Meeting Internacional de Arraiolos colocou novos e menos novos
unidos e solidários em torno dum ideal: Fazer desta uma prova me-
morável. E memorável será mesmo o mínimo que se poderá dizer
dum evento que teve de tudo para agradar a todos, tanto na vertente
meramente competitiva como nas componentes cultural e social.

 MARIA SÁ
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ALEXANDRE GUEDES DA SILVA, O RESCALDO DO CAMPEONATO  

“A COMPETÊNCIA DESPORTIVA  
DE 

Dois meses após a sua realização, o
Campeonato do Mundo de Corrida de
Aventuras ARWC Estoril Portugal
XPD Race 2009 continua a atrair
sobre si as atenções e a projectar
Portugal e as Corridas de Aventura
pelas quatro partidas do Mundo. Hoje
vamos ao encontro do Director-Geral
do evento, fazendo o balanço e
chamando à discussão um punhado
de assuntos julgados relevantes. 

Orientação em Revista (OR) – No rescaldo do ARWC
Estoril Portugal XPD Race 2009, tentou lançar um amplo
debate mas as mensagens que colocou nos fóruns da
Federação Portuguesa de Orientação (FPO) e da
Associação Portuguesa de Corridas de Aventura (APCA)
ficaram sem resposta. Surpreendido?

Alexandre Guedes da Silva (AGS) - De forma alguma. São assun-
tos tabu sobre os quais todos se lamentam em ‘off’ mas que ninguém
tem a coragem de discutir de uma forma aberta e construtiva. É sin-
tomática a falta de capacidade da FPO em gerir este assunto, sobre-
tudo se ligarmos a mediatização da Orientação ao seu financiamento.

(OR) –  As suas preocupações centram-se precisa-
mente no problema da mediatização da Orientação.
Porquê? 

AGS - A resposta é simples. Quanto mais notoriedade positiva uma
modalidade desportiva conseguir gerar, maior será a sua capacidade
para angariar meios, sobretudo financeiros, para o seu desenvolvi-
mento. Ora esse é o problema crónico da Orientação que, apesar de
uma ligeira melhoria conjuntural, voltou novamente a cair num ver-
dadeiro impasse em termos de desenvolvimento. As taxas de cresci-
mento são confrangedoras e a sua capacidade de se financiar conti-
nua muito baixa e localizada. Ou seja, em vez de quimeras competiti-
vas, a Orientação devia concentrar-se num objectivo central que é o
de sair da toca e tornar-se numa realidade apelativa aos olhos dos
nossos concidadãos. 

Mundial de Corridas de Aventura… discre-
to

(OR) –  Falando do Campeonato do Mundo de Corridas
de Aventura, a sensação com que se ficou é a de que
Portugal passou ao lado dum evento fantástico…

AGS - A sensação é natural pois factores vários impediram durante
o evento a nossa presença na televisão nacional. Mesmo junto dos

restantes ‘media’ tradicionais, essa presença foi discreta e isto apesar
de termos acompanhamento quotidiano da parte de alguns deles. No
entanto, temos uma enorme vantagem sobre as restantes modali-
dades que é o carácter de intemporalidade que uma competição
deste género tem junto do público e por essa via dos meios. Isso
explica que, a mais de um mês do evento, assistamos ao pico de
reportagens em Revista com várias publicações todas as semanas. A
esta vaga de publicações seguir-se-á durante os próximos meses a
exibição de reportagens e entrevistas na televisão nacional e interna-
cional. 

(OR) –  Vêmo-lo de baterias apontadas à Federação
Portuguesa de Orientação. Quais foram, no seu entender,
os motivos pelos quais a FPO se demarcou da organiza-
ção do ARWC 2009?

AGS - Ainda hoje desconhecemos quais foram as motivações da
Direcção da FPO para recusar o convite dirigido pela APCA para a li-
derança da organização do Campeonato. Foi uma carta que infeliz-
mente nunca teve resposta, provavelmente ficou na gaveta a ganhar
mofo, o que é sintomático de uma forma de estar muito característica
das organizações nacionais. De qualquer modo importa referir que
todo o processo de lançamento e desenvolvimento do projecto do
Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura foi acompanhado
pessoalmente pelo anterior Presidente da FPO e que dele sempre
recebemos conselho e incentivo. Outro aspecto que importa referir é
que Orientação esteve em peso neste evento, quer por via dos seus
técnicos quer por via dos seus voluntários oriundos de oito clubes
diferentes.  

(OR) –  Face ao verificado, não seria mais vantajoso
para a modalidade garantir a sua própria autonomia,
demarcando-se da estrutura federativa? 

AGS - A equipa inglesa que se sagrou Campeã Mundial só o foi
porque tem dois excepcionais atletas de Orientação na sua constitui-
ção e isto é uma característica comum a todas as equipas do top-10
mundial. Mesmo que não houvessem outros argumentos, este é prova
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   DO MUNDO DE CORRIDAS DE AVENTURA

bastante de que tínhamos razão em afirmar que a competência desportiva cen-
tral das Corridas de Aventura é a Orientação. Dito isto, só nos resta continuar a
trabalhar para mudar mentalidades e comportamentos no seio da FPO. A nossa
linha será sempre inclusiva e não separatista.

A saída de “cena”?

(OR) –  Algum tempo antes do evento, anunciou a sua retirada
das lides organizativas, mal desse por encerrado este ARWC
2009. A ideia mantém-se ou vamos vê-lo mais doze anos à frente
de grandes eventos de Corridas de Aventura?

AGS - Doze anos permitiram percorrer um longo e apaixonante percurso, co-
nhecer novas pessoas e lugares, explorar territórios interiores que desconhecia
e sobretudo, divertir-me com os amigos. O ARWC 2009 foi o culminar desse tra-
jecto, foi a oportunidade de aplicar tudo o que aprendemos, foi também uma
lição para todos nós e sobretudo foi uma enormíssima responsabilidade que
aceitámos por Portugal. Fiquei orgulhoso do resultado obtido e determinado em
partilhá-lo da forma mais abrangente possível para criar as sinergias e as moti-
vações que permitam continuar o caminho. Retirar-me da competição foi uma
decisão imposta pela saúde, retirar-me da organização é uma decisão racional
que pretendo cumprir quando entender que o testemunho estiver devidamente
entregue. Por isso, não será de imediato mas a médio prazo que abandonarei
em definitivo as lides organizativas e por essa via o associativismo desportivo.

(OR) –  No dealbar duma nova década, quer atrever-se a pedir
um desejo para os próximos dez anos?

AGS - Que seja possível a todos nós ter um dia o mesmo orgulho que senti
no Dr. António Capucho quando em 2008 me disse emocionado: - "Sabe que o
Surf já é o segundo desporto em Cascais!!!!" Como seria fantástico poder dizer
daqui a dez anos o mesmo da Orientação num qualquer município deste País.

 CENTRAL DAS CORRIDAS
AVENTURA É A ORIENTAÇÃO”

FOTOS GENTILMENTE CEDIDAS POR APCA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORRIDAS DE AVENTURA
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CALENDÁRIO DE PROVAS 

VI TROFÉU ORI-BTT DO CPOC – Alenquer, 12
e 13 de Dezembro de 2009 – RESULTADOS
ELITE MASC. – 1º Daniel Marques (COC)
1994,24 pontos; 2º Paulo Alípio (COC) 1919,53 p;
3º Mário Guterres (ADFA) 1837,45; 4º Davide
Machado (.COM) 1836,50 p; 5º José Marques
(ADFA) 1721,37 p. RESULTADOS ELITE FEM. –
1º Rita Guterres (ADFA) 1962,19 pontos; 2º Maria
Amador (ATV) 1916,89 p; 3º Joana Frazão
(CIMO) 1739,35 p 4º Susana Arroyo (Sotobos-
que) 1677,86 p; 5º Sónia Rodrigues (COA)
1214,08. VENCEDORES OUTROS ESCALÕES –
FORMAÇÃO H/D – João Santos (CN Alvito) e
Ana Margarida Rocha (CIMO); H 17 – Tiago
Baltazar (GDU Azóia); H20 – João Palhinha (CPA
- Abrunhos); H/D 21 A – Marco Meira (BTT Loulé)
e Paula Brandão (ADA Desnível); H 21 B – Nuno
Marques (COAC); H/D 35 – Carlos Simões
(COALA) e Ana Gomes (BTT Loulé); H 40 –
Leandro Silva (CN Alvito); VET M B – Luís Nunes
(GC Figueirense); H/D 45 – António Neves (GDU
Azóia) e Luísa Mateus (COC); H 50 – Albano João
(COC); H 55 – Armando Santos (Clube EDP);
OPT1 Curto – Vânia Moura (Clube EDP); OPT2

Médio – Daniel Luís (Individual); OPT3 Longo –
Miguel Gaspar + Paulo (BTTRUPE - ADCPM).
POR EQUIPAS – 1º COC 2081,9 pontos; 2º BTT
Loulé 1683,9 p; 3º ATV 1627,0 p; 4º ADFA 1615,7
p; 5º CN Alvito 1614,3 p.

I MEETING INTERNACIONAL DE ARRAIOLOS.
Arraiolos, 09 a 10 de Janeiro de 2010 – RESUL-
TADOS – H21ELITE – 1º Tero Föhr (Vehkalahden
Veikot) 2000.00 pontos; 2º Miguel Silva (CPOC)
1914.07 p; 3º Per Harald Johansen (Lillomarka
OL) 1830.87 p; 4º Biel Raforls (GD4C) 1766.09 p;
5º Joaquim Sousa (COC) 1722.14 p; 6º Jorge
Fortunato (Ori-Estarreja) 1704.77 p; 7º Alexandre
Alvarez (CPOC) 1684.89 p; 8º Marko Vapa
(Ounasvaaran Hiihtose) 1658.51 p; 9º Celso
Moiteiro (COC) 1646.73 p; 10º Mikko Vapa
(Ounasvaaran Hiihtose) 1623.23 p. D21ELITE –
1º Maria Sá (GD4C) 1973.27 pontos; 2º Patrícia
Casalinho (COC) 1800.00 p; 3º Andreia Silva
(COC) 1771.23 p; 4º Catarina Ruivo (COC)
1756.87 p; 5º Zoya Tikhonova (Omega Club
Moscow) 1737.26 p; 6º Lídia Magalhães (ADFA)
1550.25 p; 7º Adelindina Lopes (COA) 1380.85 p;

8º Albertina Sá (ADFA) 1370.29 p; 9º Céu Costa
(GD4C) 1306.88 p; 10º Débora Silva (CMO
Funchal) 1284.70 p. OUTROS VENCEDORES –
H/D13 – António Ferreira (COC) e Beatriz Moreira
(CPOC); H/D15 – Diogo Barradas (CPOC) e
Carolina Delgado (GD4C); H/D17 – Miguel
Ferreira (CPOC) e Vera Alvarez (CPOC); H/D20 –
Rafael Miguel (Ori-Estarreja) e Mariana Moreira
(CPOC); H/D21A – Antonio Hernandez (Frontela-
O) e Tânia Covas Costa (.COM); H/D21B – Bruno
Fundo (OriMarão) e Cristina Antunes (ATV);
H/D35 – Alberto Branco (CP Armada) e Susana
Pontes (CPOC); H/D40 – Santos Sousa (ADFA) e
Erminia Farenfield (CAOS); Vet M/F B – Paulo
Fernandes (Lebres do Sado) e Sónia Saramago
(ATV); H/D45 – Manuel Luís (CP Armada) e Luísa
Mateus (COC); H/D50 – António Alves (ADFA) e
Margarida Rocha (GD4C); H/D55 – Jacinto
Eleutério (ADFA) e Maria São João (CLAC);
H/D60 – Francisco Coelho (Clube TAP) e Beatriz
Leite (GD4C); H70 – Joaquim da Costa (GD4C).
POR CLUBES – 1º GD4C 3530.4 pontos; 2º COC
3375.0 p; 3º ADFA 3355.8 p; 4º CPOC 3302.4 p;
5º Ori-Estarreja 2721.0 p.

FEVEREIRO

06.07 A indicar Cóz - Alcobaça COA

06 Mexa-se Mais 2010 Pç. Maratona - Jamor CPOC

06 II Taça CLAC – 2ª Prova Entroncamento CLAC

07 4º Troféu OriAlentejo - 4ª Prova S. Torpes - Sines Clube EDP

07 II Open Ori-BTT Amigos da Montanha Feitos - Barcelos A Montanha

13-16 Portugal “O” Meeting 2010 Figueira da Foz COC, GCF

15 Orientação de Precisão no POM 2010 Figueira da Foz COC. GCF

20-21 Norte Alentejano “O” Meeting 2010 Crato GD4C

27 XIV Meeting Évora Património Mundial Évora ADFA

27-28 IV GP de Orientação de Porto Santo Porto Santo CA Madeira

MARÇO

06-07 XVIII Troféu Ori Estarreja Cantanhede Ori-Estarreja

06 II Taça CLAC – 3ª Prova Ourém Oeste CLAC

13-14 XVIII Troféu de Orientação do CPOC Cascais – Sintra CPOC

20-21 II Raid “ Pelos Caminhos da Egitânea” Idanha-a-Nova ADFA

20 Troféu Sintra, Orientação Para Todos A difundir CAOS

20 Mexa-se Mais 2010 Pç. Maratona - Jamor CPOC

21 III Encontro de Primavera de Orientação Lamas de Olo OriMarão

21 4º Troféu OriAlentejo - 5ª Prova S. Pedro Gafanhoeira GafanhOri

27-28 Campeonatos Nacionais de Ori-BTT Oliveira de Azeméis Ori-Estarreja


