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Estoril Portugal XPD Race começa dia 8 em
Cascais

Foi apresentado à imprensa na Casa

Santa Maria, em Cascais, a edição

de 2009 do "Estoril Portugal XPD

Race" competição que vai reunir 58

equipas em representação de 26

países e que este ano vai atribuir o

título mundial. O início será em

Cascais no dia 8 (domingo) e

termina dia 14, na região Centro do

País.

Progressão a pé, BTT, escalada, natação, patins em linha, costeering,

canyoning, canoagem, trikke, surf, corda, espeleismo, mergulho em

apneia, “dirt jumping”, tiro com arco e orientação são as modalidades

presentes neste mundial de corridas de aventura, que vai ter partida

em Cascais no dia 8 (domingo) prolongando-se até ao dia 14.

Ao longo de cinco etapas vão ser percorridos mais de 900 quilómetros

sem a ajuda de motores. A maioria do traçado será feio a pé, de

bicicleta todo-o-terreno e de canoa - sendo a gestão dos tempos de

descanso um assunto da exclusiva competência das equipas. Um

desafio para ser superado no máximo em 127 horas de progressão

non-stop.

VIAGEM NO ESPAÇO E NO TEMPO

Numa organização da APCA - Associação Portuguesa de Corridas de

Aventura - com supervisão da Federação Portuguesa de Orientação,

esta expedição irá visitar algumas das mais belas reservas ecológicas

portuguesas. O percurso é secreto e irá passar pelos Parques Naturais

de Sintra-Cascais, da Serra de São Mamede, do Tejo Internacional, da

Serra da Estrela e do Serra de Aire e Candeeiros o que faz desta prova

uma enorme descoberta dos segredos bem guardados do Centro de

Portugal. Neste campo, destaque para a passagem pelas Aldeias do

Xisto, que irão guiar os participantes numa verdadeira viagem no

tempo em que estes povoados marcavam o ritmo de uma região

ímpar.

As equipas são constituídas por quatro elementos, obrigatoriamente

mistas (com a participação de pelo menos uma mulher) ou

excepcionalmente femininas, caso da equipa Russa ARENA,

patrocinada pelo Município da Pampilhosa da Serra.

Toda a informação pode ser obtida em: www.portugalxpdrace.com
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