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Equipa francesa ganha
Portugal XPD Race 

Corrida, caminhada, BTT,
canoagem, patinagem, trikke,
natação, surf e bodyboard
foram as actividades de uma
prova disputada durante 5
dias.

Os franceses da Outdoor Experiences foram os vencedores da

edição de 2008 da corrida de aventura Estoril Portugal XPD

Race, disputada durante cinco dias em sistema non-stop. A

prova ficou marcada pelo frio e pela chuva, que dificultaram a

tarefa das 33 equipas participantes nesta expedição de 700 km

sem recurso a meios motorizados. Além da corrida e da

caminhada, os atletas tiveram de cumprir o percurso

recorrendo também ao BTT, canoagem, patinagem, trikke,

natação, surf e bodyboard. No final da competição, Jérôme

Daille, capitão da equipa vencedora reconheceu que “foi uma

prova muito dura”, com cada atleta a dormir apenas “cerca de

uma hora a uma hora e meia por noite”, mas com “um traçado

costeiro fantástico”. 

O resto do pódio ficou completo com a formação polaca da

Navigator Suunto e com os finlandeses da Team Finland,

enquanto a Globaz.pt foi a melhor equipa lusa, ao terminar na

10º posição. “Foi uma prova muito exigente e não estávamos à

espera de terminar no top 10. Viemos para nos divertir e com o

objectivo de terminar, por isso só podemos estar satisfeitos”,

afirmou Jorge Xará, do grupo português.  

Saldo positivo

A organização da prova fez também um “balanço 110%

positivo” da competição, afirmando que o mau tempo trouxe

ainda mais emoção ao percurso, com passagens por locais

como o Parque Natural de Sintra-Cascais, a serra da Arrábida

ou a Costa de Caparica: “Foi das provas mais bonitas, com

mais variações climatéricas, maior diversidade de espaços

naturais e mais exigentes que se fizeram em Portugal”, disse

Guedes da Silva. O responsável revelou também alguns

segredos da prova do campeonato do Mundo de Corridas de

Aventura, que deverá realizar-se em Portugal em Novembro,

admitindo que “a intenção é fazer a ligação entre a Serra da

Estrela e o Parque Natural Sintra-Cascais”.
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