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14/11/09 - No final, britânicos levam o título do Portugal XPD Race

13/11/09 - Norte-americanos seguem na liderança do Portugal XPD Race

12/11/09 - Equipes se preparam para a penúltima etapa da XPD Race

11/11/09 - Baixas e disputas marcam o terceiro dia da Portugal XPD Race

10/11/09 - Trekking pega competidores de surpresa no Portugal XPD Race

09/11/09 - Competidores do XPD Race encaram 900 km de disputas

02/08/09 - Carlos Salvini conta sobre o Rally Caminho Novo

30/07/09 - Wagner de Paula conta sua experiência no Rally Caminho Novo

24/03/09 - Diário Cape Epic: Brasileiros completam o longo terceiro dia

05/12/08 - Equipe francesa vence o Portugal XPD Race

04/12/08 - Portugal XPD Race tem reviravolta na classificação

03/12/08 - Sol reaparece e Portugal XPD Race chega à metade

02/12/08 - Clima inconstante marca segundo dia do Portugal XPD Race
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Equipe brasileira conta como foi a Portugal XPD Race 2009
Por Equipe AKSA Brasil Kailash, especial para o Webventure | 16/11/2009 - Atualizada às 16:24

Salve, salve aventureiros do Brasil!!

Missão  cumprida.  Completamos  o  ARWC 2009.  Não  demorou  muito  para
nossa  equipe  (AKSA  Brasil  Kailash)  perceber,  que  quando  entramos  no
mundial, entramos rio acima,
daqueles  casca  grossa.  E  apesar  de  toda  correnteza  contra  a  equipe  -
gancheira da bike do Rafa quebrar, o pé da Luli ficar inflamado depois de
pedalar 17h sem a sapatilha e ter que ir ao hospital tomar anti-flamatório,
o  Antonio  ter  perdido  alguns  mapas,  a  Luli  ter  escorregado  e  batido  a
cabeça em uma árvore e ter aberto a testa, sono, fome - todos
os indícios de que talvez o melhor caminho não fosse para cima, era o rumo
que nossos corações e mentes nos mandavam seguir, continuem remando!

Nosso  objetivo  foi  alcançado,  e  embora  cortados,  completamos  nossa
prova. Viemos nos divertimos e divertimos muita gente também.

Saímos do Brasil com a certeza que o Trio – Luli Cox, Rafael Rocha e Felipe Fuentes – estavam integrados, porém havia o quarto
integrante – Antonio de La Rosa – não sabíamos muito bem qual seria a reação dele em correr em um ritmo diferente do que
estava habituado.

A participação do Antonio de La Rosa foi incrível, era sorriso e alto astral durante os quase sete dias de prova, não ouvimos
sequer uma reclamação ou cara feia, topava qualquer decisão que a equipe resolvesse tomar, e seguia com suas brincadeiras e
bom humor alegrando ainda mais a todos.

Apoio - Também ficamos surpresos com nossa assistência, dois meninos encantadores que sem nos conhecer toparam entrar em
uma roubada máster. Seguir uma turma de pessoas que praticam um esporte de louco, passar noites sem dormir, passar dias
sem tomar banho, dirigir por quilômetros, carregar e descarregar o carro inúmeras vezes, fazer comida, separar material.
André e João fizeram tudo isso com classe; rindo, adicionando alto astral à receita, fazendo bagunça por onde passavam e
confraternizando com apoios das outras equipes. Aprontaram tanto que provável, que tenham mais que contar do que aqueles
que correram a prova.

Conclusões que podemos tirar da experiência no mundial: engatinhamos no esporte! Por outro lado, é magnífico poder correr
um mundial de corridas de aventura! Correr o mundial, foi como ir a um show e sentar na primeira cadeira do camarote VIP. É
poder observar, falar, escutar e apreender com os melhores atletas de corridas de aventura do mundo.
Depois da última noite de prova, passando frio, tomando chuva, sofrendo de sono, fome, cansaço e exaustão, amanheceu. E
depois de uma semana nublada, o sol apareceu. Após a tempestade, veio a calmaria.

Pedalamos os últimos 30km da prova pelos campos verdes de Portugal, até chegar a uma praia de areia branca (Peniche).
Realçando a beleza do lugar, o pórtico. Ali terminava e mundial. Com a bandeira Brasileira em mãos e todos aqueles que nos
incentivaram, no coração, cruzamos a linha de chegada. Obrigado ao nosso patrocinador Kailash, Assessoria AKSA e aos amigos
que sempre nos fortalecem com mensagens positivas. Seguimos assim, sendo corredores de aventura, sabendo transformar
cicatrizes em medalhas.
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