
 

 

POR QUE NÃO ENRIQUECER 
O SEU CORPO?   

Alma sã em corpo são é um brocardo quase tão antigo 
como a civilização ocidental. Na verdade trata-se de 

cuidar do corpo para que ele cuide de nós. 
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Aventura - Estoril Portugal XPD Race 2007 
 
Evento terá 300 participantes de 16 países diferentes 

 
O Estoril Portugal XPD Race (2 a 9 de Dezembro) é um evento internacional que se enquadra no projecto global de 
mediatização das Corridas de Aventura em Portugal e no Mundo. Sendo uma das maiores provas realizadas em 
território nacional, merece todo o destaque por parte dos meios de comunicação social nacionais e pela imprensa 
internacional especializada neste tipo de actividade desportiva/estilo de vida. 

O evento terá 300 participantes de 16 países diferentes, pelo que os diversos canais televisivos, nomeadamente 
os canais nacionais RTP 1 e 2, SIC e TVI, pela RTP Internacional, RTP África, SIC Notícias, SportTV2, e os canais 
espanhóis Tele 5 e TVGalicia e a rede internacional Eurosport lhe vão dar a maior cobertura através de 
reportagens de 25 minutos a serem transmitidas pelos vários canais RTP e pela SportTV2 e noticiários que variam 
entre os 2 e 5 minutos a serem transmitidos por todos os outros canais referidos. 

A Eurosport garante também uma visibilidade desta prova em 54 países diferentes na Europa, Norte de África e 
Ásia-Pacífico. O Magazine YOZ Xtreme será feito em 8 línguas diferentes, o que permitirá uma maior compreensão 
do que é este evento por parte dos telespectadores, cuja audiência prevista para as reportagens e noticiários 
emitidos varia entre os 30.000 e 1.000.000 espectadores; na sua totalidade pensa-se atingir cerca de 240 milhões 
de telespectadores.  

Em Portugal, o XPD Race será noticiado em cerca de 15 sites de internet através de artigos e reportagens, 
acompanhadas na sua maioria por fotos do evento. Na totalidade, serão cerca de 50, as peças divulgadas sobre o 
evento em publicações como a BTTmania.net, Extreme.pt, InfoBTT, BTTindex, Diário do Barreiro, 
ONorteDesportivo, Portaldesportivo.com, Rostosonline, DiáriOnline, GuiadePortugal, Portaventuras, PortalBTT, 
velocipedi@, portugalecoaventura.pt, fpo.pt e fedo.es. 

A internet é o meio de comunicação permanente que permitirá um acompanhamento mais próximo do evento e irá 
satisfazer as necessidades de cerca de 440.000 aventureiros. 

A imprensa escrita também estará presente no Estoril Portugal XPD Race 2007. Diversos artigos poderão ser 
consultados em publicações como a Bike Magazine, Men'sHealth, Correio da Manhã e Record. A grande tiragem 
das revistas e o facto de os jornais diários serem dos mais vendidos em Portugal, garantirá que cerca de 205.000 
leitores poderão ter informação em papel sobre o Estoril Portugal XPD Race. 
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