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Vitória britânica no Estoril Portugal XPD 
Race 2009  
Notícias de Desporto > Modalidades  

Os britânicos da Helly 
Hansen-Prunesco foram 
os grandes vencedores do 
Estoril Portugal XPD Race 
09, prova do Campeonato 
do Mundo de Corridas de 
Aventura (ARWC). 

Britânicos festejam título mundial conquistado em Po

Depois de 128 horas de progressão sem parar e mais de 900 quilómetro
percorridos a pé, de bicicleta todo-o-terreno e de canoa, ficou entregue 
título de 2009 do ARWC, com o Estoril Portugal XPD Race a revelar-se o
desafio supremo no que respeita à resistência e estratégia. 
 
Das 59 formações de 25 países que partiram do Estoril, apenas 40 
conseguiram terminar classificadas. Uma taxa de abandono ainda assim
considerada bastante baixa, dada a extensão e as dificuldades do percur
Entre os portugueses, a melhor formação chegou ao Baleal no 23º lugar

Exigindo uma capacidade de resistência extrema, este desafio para equi
de quatro elementos (obrigatoriamente uma mulher) foi ao encontro de 
algumas das mais belas paisagens do país profundo. Arrancou na Costa 
Estoril e levou depois a caravana a explorar os trilhos das serras da Lou
Açor, Estrela, São Mamede e Serra d’Aire e Candeeiros.  

Pelo caminho ficaram os cenários do Zêzere, do Parque Natural do Tejo 
Internacional e da Barragem de Castelo do Bode. Depois da travessia a 
da Lagoa de Óbidos, a meta foi colocada na praia do Baleal, onde os 
derradeiros sobreviventes chegaram a pé e de BTT, ainda durante a ma
de sábado. 

Com uma média de idades de 37 anos, os britânicos da equipa Helly 
Hansen-Prunesco surpreenderam com uma enérgico sprint final e 
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conquistaram, desta forma, o seu primeiro título mundial, de corridas de
aventura. 
 
“Na verdade viemos a Portugal sem expectativas exageradas e assim nã
colocámos demasiada pressão na equipa. A nossa estratégia resultou e 
se decidiu nas últimas horas da corrida”, comentou na meta Tom Gibbs,
da equipa. 
 
Os norte-americanos da Nike (2º) e os suecos da Lundhags Adventure (
completaram o pódio. Por sua vez, longe da luta pelos lugares cimeiros,
seis equipas lusas à partida, apenas três conseguiram terminar a prova,
classificadas. 

Os portugueses tinham, sobretudo, como objectivo, chegar ao fim. José 
Marques, o líder da melhor equipa nacional (23ª) neste Estoril Portugal X
Race, mostrava-se, no final, bastante satisfeito com a prestação alcança

“A equipa funcionou muito bem e no terreno evidenciamos sempre uma 
enorme coesão, mesmo nos momentos mais complicados. Podíamos ter 
mais além, chegámos a andar perto do Top10, mas o cansaço e um erro
orientação, que nos deixou perdidos no terreno durante três longas hora
foram fatais”, explicou. 

Já Alexandre Guedes da Silva, da Associação Portuguesa de Corridas de 
Aventura, fez, no final, o balanço desta organização; “Não podíamos est
mais satisfeitos, pois conseguimos estabelecer um marco em termos 
internacionais. A qualidade da organização foi reconhecida e em termos 
competitivos também nunca se viu nada assim”, garantiu. 

Artigos relacionados: 
 • Encontro de Desporto Adaptado em Cascais 
 • Estoril Surf Festival 09: Ben Skinner e João Veríssimo campeões de Longboard 
 • Cascais Activo é Desporto na Escola: Mais de 100 alunos no “Cascais Boulder” 
 • Câmara Municipal de Cascais: Deliberações da Reunião de 16 de Novembro 
 • Encontro Nacional do Desporto Escolar decorreu em São Pedro do Estoril 
 • Estoril Portugal XPD Race: Etapas finais põem à prova resistência das equipas 
 • Nacional e Europeu de Longboard encerram “Estoril Surf Festival” 
 • Estoril Portugal XPD Race partiu de Cascais para 172 horas de aventura 
 • Cascais homenageia atletas do Troféu de Atletismo 2008/2009 
 • Circuito Nacional de Surf Esperanças: Campeões encontrados no Estoril 
 • Encerramento dos atravessamentos de nível das estações de Caxias e Estoril 
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 • Estoril XPD Race com 58 equipas de 26 países 
 • Praia de São Pedro do Estoril acolhe Circuito Nacional de Surf Esperanças 
 • Campeonato da Europa de Padel – Cascais 09: Equipas lusas entram a vencer 
 • “Dragões” invadem águas de Cascais 
 • Campeonato da Europa de Padel – Cascais 2009: Portugueses em bom plano 
 • Europeu de Natação Adaptada: Nelson Lopes a três centésimos do bronze 
 • Cascais acolhe Europeu de padel 
 • Triatlo do Estoril consagra Joana Marques e Bruno Pais os campeões de 2009 
 • Selecção Nacional em Reykjavik: Nelson Lopes aposta nos 50 metros costas 
 • Estoril volta a receber a finalíssima do Campeonato Nacional de Triatlo 
 • Eleições Autárquicas 2009: Resultados no Concelho de Cascais 
 • Rali Portugal Histórico termina em Cascais com vitória belga 
 • António Capucho eleito a "Personalidade do Ano" na Gala da Quinta dos Lombos 
 • Grande Prémio de Portugal 2009: Rossi e Lorenzo em luta pelo título no Estoril 
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