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Adventure Race World Championship 2009 - Portugal XPD Race
Vila de Rei volta a receber uma prova desportiva de cariz internacional. Trata-se do campeonato do mundo de corridas
de aventura, o ARWC - Adventure Race World Championship 2009 - Portugal XPD Race, que decorre em Portugal entre
os dias 5 e 15 de Novembro. Para os concelhos de Vila de Rei e de Mação está prevista a realização de uma etapa nos
dias 11 e 12 de Novembro.
 
Estarão presentes 70 equipas de 28 países numa prova que terá uma extensão de cerca de 900 quilómetros. Os
participantes terão que percorrer longos percursos, de vários dias, recorrendo a várias técnicas de orientação e a
várias modalidades desportivas como BTT, trekking (corrida ou caminhada), canoagem, natação, rappel, escalada, slide,
rafting, vela, parapente entre outros desportos de natureza. Aqui o concelho vilarregense “tem todas as condições” e a
respeito da natação e canoagem “Vila de Rei está rodeado de água, por isso podem-se fazer todos estes desportos no
concelho, dai as federações nos querem acolher como parceiros para as suas actividades”, referiu Ricardo Aires, vereador
do desporto da Câmara Municipal de Vila de Rei.
 
Para este autarca “a realização deste importante evento desportivo vem demonstrar, mais uma vez as excelentes
potencialidades do nosso concelho”. “esta prova é o máximo das corridas de aventura que há no mundo”, acrescentou o
autarca e certo que este evento trará uma grande mais-valia, Ricardo Aires refere a “promoção e a divulgação turísticas”
como factores relevantes para “a consolidação de Vila de Rei enquanto ponto estratégico na realização de eventos
desportivos de natureza, posicionando-se no plano nacional, com inteira justiça, como autêntica terra de aventuras”. 
 
Recorde-se a passagem por Vila de Rei de outros eventos desportivos de relevo como foi o caso do Challenger Throfhy,
do Rainforest e do Patrol Aventura.
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