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SECÇÃO: Desporto

Eles andaram por aí!
Os bravos das corridas de aventura

Pela primeira vez, o nosso país recebem o Campeonato Mundial de Corridas de Aventura. Parte do percurso decorreu no distrito de
Castelo Branco.

Para Castelo Branco, a meio da última semana, estava reservado o desafio “patinagem extrema”. Quem não se deu conta, de atletas
e atletas a “comerem” quilómetros de patins em linha?
Pois bem: foi o Campeonato do Mundo de Corridas de Aventura “Estoril Portugal XPD Race”, exigente prova que durante sete dias
obrigou as equipas (iniciaram 59), de 25 países, a percorrerem 900 quilómetros em 128 horas “non stop”.
Exigindo uma capacidade de resistência extrema, este desafio para formações de quatro elementos, dos quais obrigatoriamente uma
mulher, foi ao encontro, entre 8 e 14 de Novembro, de algumas das paisagens mais belas do país profundo. Arrancou na costa do
Estoril e levou a caravana a explorar os trilhos das serras da Lousã, Açor, Estrela, São Mamede, Aire e Candeeiros.
O percurso, realizado nos mais variados meios de progressão não motorizados, desde o pedestrianismo ao cannyoning, passando
pelo BTT, kayak, patins em linha, trekking, natação, canoa e outros, teve várias incursões pelo território distrital.
O Mundial concluiu-se esta 2ª feira, na Praia do Baleal (Peniche), onde os derradeiros “sobreviventes” chegaram a pé e de BTT.
Antes tinham feito a nado a travessia da Lagoa de Óbidos. Das 59 equipas que iniciaram o Mundial e que na maioria passaram por
Castelo Branco, apenas 40 conseguiram terminar classificadas. Uma taxa de abandono, ainda assim, considerada “bastante baixa”,
dada a extensão e as dificuldades impostas ao longo do percurso.
Com uma média de idades de 37 anos e uma médica do Exército, os britânicos da Helly Hansen-Prunesco conquistaram o título
mundial de corridas de aventura. Os norte-americanos da Nike e os suecos da Lundhags Adventure completaram o pódio.
O Adventure Racing World Championship é um verdadeiro teste à resistência, estratégia e capacidade de superar os mais variados
obstáculos, ao longo de uma semana alucinante. Portugal recebeu pela primeira vez o evento, que teve equipas de todo o Mundo, da
África do Sul ao Brasil, da Nova Zelândia à Rússia. Seis equipas eram lusas.
Alexandre Guedes da Silva, da Associação Portuguesa de Corridas de Aventura, fez o balanço da organização: “não podíamos estar
mais satisfeitos. Conseguimos estabelecer um marco em termos internacionais. A qualidade da organização foi reconhecida e em
termos competitivos também nunca se viu nada assim”.
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