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NOTÍCIAS E REPORTAGENS 

Portugal XPD Race oferece desconto especial para equipes 
brasileiras 
por Da Redação 
25/05/07 - 16h37 

A edição de 2007 do Portugal XPD Race, válida pela 
ARWS (Adventure Racing World Series), acontecerá 
entre os dias 6 e 9/12, na Costa do Estoril, em 
Portugal. Nesta sexta a organização divulgou uma boa 
notícia para as equipes brasileiras, um desconto de 
35% no valor normal da inscrição, caso se inscrevam 
em conjunto. 
 
Os brasileiros precisam somar no total cinco equipes, 
assim o valor da inscrição passa para 1.000 € para 
cada uma, ao invés de 1.200 €, preço promocional 
para os interessados em geral até 15/06. O desconto 
será válido apenas para as cinco primeiras que 
conseguirem se organizar. Segundo a organização, 
esta será uma boa maneira de estreitar ainda mais o 
relacionamento dos dois países no que diz respeito à 
corrida de aventura. 
 
Até o momento vinte equipes já estão inscritas, dentre 
elas 15 portuguesas, duas espanholas, uma finlandesa, uma irlandesa e outra 
dinamarquesa. O limite de vagas é de 60 equipes, sendo que o período de 
adesão será encerrado em 15 de novembro. Em 2006, o único quarteto 
presente na prova foi o da Quasar Lontra 
 
A prova - Os competidores da XPD percorrerão no total 450 quilômetros na 
zona mais ocidental da Europa, por zonas costeiras, florestais, agrícolas, 
montanhosas e fluviais. O coordenador do evento Alexandre Silva alerta os 
atletas para trechos florestais longos e de difícil navegação e ainda promete 
visuais lindos nos trechos de costeira e canoagem. Serão no total 11 
modalidades. Mais detalhes do percurso serão conhecidos apenas no briefing, 
que será realizado no dia 05/12.  
 

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) Desconto para Copa Endurance MTB vão até dia 25 
 » (24/05) Circuito SS de Aventura abre inscrições com desconto 
 » (19/05) Quebras e desistências marcam o dia dos brasileiros em Erechim 
 

 
A equipe brasileira 
Quasar Lontra, na 
edição passada do 

XPD 
Foto: Wladimir Togumi 

 

 
Navegação da prova 

será difícil 
Foto: Wladimir Togumi 

 

Anúncios Google 
 
Águas 
Água mineral natural. Experimente e veja a diferença! 
coolpoint.pai.pt 
 
Bebedouros 
Todo o tipo de fontes de água com garrafão ou ligada à rede 
www.azura.pt 
 
AquaAmbiente 
Adaptamos a qualidade da água às suas necessidades 
www.aquaambiente.com 

SERVIÇOS 
 

 Imprimir esta notícia  Enviar para um amigo 
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» Webventure

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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