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13.11.2009 - 21:46 

Chegada do ARWC Portugal 2009 
será em Peniche. Equipe campeã 
ainda está indefinida. 
 
O final da corrida se aproxima e as equipes tentam correr atrás do prejuízo de qualquer maneira. A área de 
assistência em Avados estava bastante movimentada durante a noite desta sexta-feira com equipes 
espalhadas pelo gramado e corredores da Pousada da Juventude da cidade.  
 
Na parte exterior do prédio as equipes separavam seus equipamentos com a ajuda dos apoios e após se trocar e
se alimentar, os atletas buscavam refúgio na parte interior para tentar dormir um pouco antes de seguir em 
direção a chegada montada em Peniche, no litoral português. 
 
A canoagem noturna a partir de Penedo Furado foi bastante gelada. Antes de colocar os barcos na água, eles 
tinham que ser carregados por aproximadamente 1 quilômetro até o local ideal para que os competidores 
pudessem remar com facilidade. Mesmo durante o dia o caminho não era fácil e os barcos tinham que ser 
levados por pedras e mata fechada.  
 
A equipe brasileira AKSA Brasil Kailash decidiu entrar na água antes do ponto ideal e acabaram perdendo tempo
até que conseguissem realmente remar. 
 
A canoagem de 49 quilômetros terminava em Aldeia do Mato, de onde os competidores partiram de mountain 
bike (44 km) até Bairro, onde tinham que chegar antes das 14h00 para evitar o corte. 
 
As favoritas Nike Beaver Creek e Orionhealth.com terminaram a canoagem com apenas alguns minutos de 
diferença e fizeram a transição bem próximas uma das outras. Expectadores e câmeras alternavam o foco de 
sua atenção a cada momento para saber o que cada equipe faria dali para frente.  
 
Na noite anterior o atleta Wayne Oxenham, da Orionhealth.com, se perdeu de sua equipe e foi “resgatado” 
pelos seus concorrentes da Nike. Após seguir em direção oposta ao restante do seus integrantes, o atleta ficou 
mais de uma hora esperando que eles retornassem à sua procura quando a equipe EUA/NZ passou e ele decidiu
acompanhá-los. Sua equipe não percebeu o ocorrido porque outra equipe andava próxima a eles e concluíram 
que Wayne estava por ali também. 
 
Enquanto a Nike iniciava sua jornada para passar pelo horário de corte em Bairro, os neozelandeses fizeram 
uma transição mais lenta, tiraram suas roupas molhadas e montaram os mapas seguintes no chão para decidir o
que fazer. 
 
Pouco depois do meio-dia os norte-americanos da Nuun-Feed the Machine terminou a canoagem e o capitão 
Cyril Jay-Rayon comentava que finalmente, após 5 dias correndo, tinha conseguido entender a dinâmica deste 
formato de prova. Acostumados com o formato tradicional a equipe tentava buscar todos os postos de controle 
possíveis e depois percebeu que seria melhor deixar alguns de lado para entrar na seção seguinte mais cedo 
para compensar os que foram deixados anteriormente. 
 
Outro detalhe que deve ser destacado é que o horário de corte não coloca a equipe em uma classificação 
diferente e sim faz com que deixe de conquistar alguns PC’s e automaticamente caia na classificação. 
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A situação entre as primeiras colocadas se inverteu ao final do mountain biking, quando as equipes passaram do
corte e a Nike ficou quase uma hora procurando caminhos e traçando estratégias no mapa espalhado no chão.
 
Quem teve azar nesta seção foi os canadenses da ATP/Salomon que a cerca de 3 quilômetros de Bairro tiveram 
um pneu furado e não conseguiram passar pelo horário de corte. Já conformados com a situação, os atletas 
aproveitaram para se alimentar enquanto faziam o reparo. 
 
Com a computação dos postos de controle conquistados até a Etapa 5 – Seção 4, a liderança passou para a 
equipe britânica Helly Hansen Prunesco, mas a briga está longe do fim pois ela possui apenas 3 PC’s a mais que
a Nike e a diferença de tempo entre elas é de menos de 1 minuto.  
 
Quem está com uma grande torcida são os suecos da Lundhags Adventure que tem seu terceiro lugar 
acompanhado literalmente de perto pelos compatriotas que estão fora da corrida, mas presentes nas áreas de 
transição e de assistência dando força para a equipe. 
 
No meio do trekking para Alvados a equipe brasileira, um pouco desanimada, parou em um café da cidade para 
se alimentar e se aquecer e quando estavam de volta ao percurso foram alcançados pela Nike Beaver Creek. 
Correr ao lado de uma das melhores equipes do mundo foi a motivação para fazerem força montanha acima e 
chegar na transição ao lado deles. 
 
Enquanto Luli mostrava o vídeo de seu supercílio sangrando após a queda no trekking para alguns staffs da 
prova e equipe de resgate, Antonio de La Rosa descrevia o momento do acidente, dizendo que seu olho não 
abria pela grande quantidade de sangue que escorria mas ela falava para seus companheiros: pega a câmera, 
pega a câmera! 
 
Antonio passou a seguinte ordem para a equipe: vamos comer, dormir e marchar. E olhava para a Luli e 
reforçava que deveria dormir de qualquer maneira aproveitando a estrutura do local, pois ela sentia sono 
sempre nos piores locais, como no alto da Serra da Estrela – uma das regiões mais frias por onde a prova 
passou – e também durante a canoagem feita nesta última noite, quando a equipe teve que parar para dormir 
no frio e debaixo de chuva. Com seu jeito irreverente, Antonio dizia que se a situação estava ruim e difícil, Luli 
sentiria sono, arrancando risadas de quem estava por perto. 
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