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NOTÍCIAS E REPORTAGENS 

Equipes portuguesas cumprem calendário nacional antes do 
XPD Race 
14/06/07 - 15h36 

Nos dias 02 e 03/06 aconteceu na Bacia do Douro e no 
Parque Natural do Alvão a quinta das seis corridas de 
aventura previstas para temporada 2006/2007 da 
modalidade em Portugal. A segunda edição da Corrida 
de Aventura do Exército/ APCA, contou com a 
participação de 44 equipes, dentre elas quartetos de 
militares do Exército nacional. 
 
As equipes, divididas entre as categorias Mista, 
Masculina e Aventura, percorreram no total 190 
quilômetros e enfrentaram altitudes de até 5.700 
metros. A prova foi marcada por muita orientação, já 
que existiam 78 Postos de Controle distribuídos em 
oito etapas. Os participantes ainda enfrentaram trechos 
de trekking, mountain bike, run & bike, natação e 
canoagem.  
 
Na Elite Mista, a vencedora foi a ATV Megamedia E, campeã portuguesa e 
atual líder do ranking nacional. O quarteto completou 61 PCs em 22h. “Foi 
uma prova muito dura, com muito sobre e desce, mas com paisagens 
espetaculares”, disse Cristina Costa, a integrante feminina da equipe.  
 
Já na Elite Masculina, a campeã foi a BART – Bithium Adventure Racing 
Team, que ultrapassou a Clube de Praças de Armada no último momento, 
devido a um erro de orientação da adversária. A BART foi a única a cumprir 
todos os 78 PCs, terminando o percurso em 22h05. Na Aventura a 
participação dos militares foi significativa, somando oito equipes. No entanto, 
a vencedora foi a Azeméis é Vida, uma equipe civil. 
 
Preparação para o XPD - A última prova do calendário é o I Raid das Aldeias 
Xisto, que será realizada nos dias 7 e 8/07. As equipes portuguesas estão 
aproveitando essas provas para se prepararem para o grande desafio do XPD 
Race 2007, prova válida pelo ARWS. Até o momento 19 quartetos nacionais 
já se increveram para a competição, que acontecerá entre os dias 2 e 9/12, na 
Costa do Estoril.  
 

Receba as últimas notícias e os destaques da semana por e-mail. Clique 
aqui e cadastre-se gratuitamente no boletim informativo Webventure. 

 
VEJA TAMBÉM 

 
 » (25/05) Portugal XPD Race oferece desconto para equipes brasileiras 
 » (15/03) Nova regata de volta ao mundo passará pelo Brasil em 2009 
 » (08/01) Disputa acirrada também nos quadris do Dakar 
 

 
Equipes Portuguesas 
se preparam para o 

desafio do XPD Race 
Foto: Divulgação 

 

Anúncios Google 
 
Mountain Bike Tires 
High Performance Tires for Freeride Cross Country and Downhill 
www.geax.com 
 
Balonismo em Portugal 
Uma aventura aeronáutica inesquecível e impressionante 
www.viajardebalao.com 
 
Ideias Radicais 
Equipamentos Radicais, Insufláveis Actividades, Jogos Tradicionais,etc 
www.ideiasradicais.com 
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Inscrições Online 
Inscrições Abertas - 
Downhill Urbano 2008 - 
26/01/2008

Destino Aventura 
Conheça centenas de 
destinos no Brasil e 
exterior para passar as 
férias

INSCRIÇÕES ONLINE 
Inscrições Abertas - 
Campeonato Brasileiro 
de Trekking 2008 - 
22/05/2008

» Fotos Online

Iron Biker 2007

MTB 12 Horas

Adventure Camp 2007

Copa Internacional de 
MTB 2007
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