
quinta-feira, 5 de Novembro de 2009

PELO BURACO DA FECHADURA...

Uma semana recheada de emoções e da mais pura

adrenalina, é isso que espera os amantes das Corridas de

Aventura ao longo da próxima semana. O Estoril Portugal

XPD Race 2009 está aí à porta e o nosso convidado de hoje,

Alexandre Guedes da Silva, ajuda-nos a espreitá-lo pelo

buraco da fechadura.

O Estoril Portugal XPD Race está de regresso. Com mais força, mais

emoção, mais e maiores desafios e igualmente com mais

responsabilidade e outro peso, visto estar em causa o apuramento

do Campeão Mundial de Corridas de Aventura 2009. Com partida e

chegada ao Estoril, o evento decorre já a partir do próximo

domingo e tem o seu término previsto para a manhã do sábado

seguinte, dia 14. Serão 5 etapas e 21 secções para

aproximadamente 900 km e 120 horas de prova em regime

“non-stop” e em completa autonomia, o que faz deste Estoril

Portugal XPD Race 2009, indiscutivelmente, a prova mais

“extreme” alguma vez realizada no nosso país.

Alexandre Guedes da Silva é o grande mentor do projecto,

liderando uma vasta e voluntariosa equipa que o coadjuva em

funções tão importantes como o controlo de pontos de passagem, a

logística, a assistência às equipas, a segurança e muitas outras

tarefas essenciais à boa condução da prova. E foi precisamente

com ele que o Orientovar falou e cuja conversa aqui se procura

reproduzir, tão fielmente quanto possível.

Orientovar – Consegue precisar no tempo o início desta

verdadeira aventura que é o Estoril Portugal XPD Race

2009?

Alexandre Guedes da Silva - Se quisermos, este é o culminar

dum projecto que começou em 1998, quando decidimos avançar

com as Corridas de Aventura em Portugal. Alguns companheiros

desse tempo entretanto desligaram-se, muitos outros permanecem

com outros projectos e este Estoril Portugal XPD Race surge na

sequência desse movimento. Para sermos mais precisos, há quatro

anos a Junta de Turismo da Costa do Estoril lançou-nos o desafio

que aceitámos e na edição deste ano atingimos ‘la crème de la

crème’, o topo dos topos.”

Orientovar – O modelo de prova esteve sempre pensado na

sua cabeça para ser assim ou, posto doutra forma, quantas

vezes teve de reformular o projecto inicial e qual a última

vez em que o fez?

Alexandre Guedes da Silva – A primeira coisa a reter é que este

é um trabalho de equipa. E ainda bem que assim é porque, se fosse

apenas meu, o mais certo é o resultado ser um ‘aborto’ completo

(risos). O pessoal discute muito, ‘zanga-se’ mas acaba por

conseguir desafios inesquecíveis. Relativamente à edição deste ano
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