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06/12/2007 DESPORTO 
Estoril Portugal XPD Race 
Mar alto obriga a alterações 
Ondas de cinco metros obrigaram a algumas alterações no primeiro dia do Estoril Portugal XPD Race. A 
corrida de aventuras, integrada na Liga Mundial da especialidade (Adventure Racing World Series — ARWS), 
qualificará a formação vencedora para o Campeonato do Mundo a realizar em 2008, no Brasil.  
 
Trinta equipas, dezoito das quais estrangeiras cumpriram hoje o primeiro dos quatro dias do Estoril Portugal 
XPD Race. Um arranque que ficou marcado pelas ondas a rondar os cinco metros que obrigaram a algumas 
alterações de pormenor na primeira etapa. Assim, por questões de segurança os pontos de controlo que 
deveriam estar colocados nas arribas, junto à água, entre o Guincho e a Praia Grande, acabaram por ocupar 
lugares mais seguros e, o costerering (progressão costeira com obstáculos) acabou substituído por treeking.  
 
Eram sete da manhã quando foi dada a largada para a segunda edição da XPD Race, a primeira enquanto 
etapa da Adventure Racing World Series (ARWS). De patins em linha e com os mapas da etapa — aos quais 
só têm acesso no início de cada uma das tiradas — na mão, os atletas partiram para os quatro dias de prova 
em regime non-stop. E, logo aí, começaram a surgir os primeiros problemas motivados pela falta de prática 
principalmente dos portugueses.  
 
“Este primeiro dia revelou um grande domínio da formação espanhola [TEVA] e da polaca [Salomon 
Navigator], que se vê que estão a travar uma luta renhida pela vitória”, analisa Cláudio Barreto, director da 
primeira etapa, esclarecendo que faltaram cinco equipas à partida. “Uma do mundial, que viu um dos seus 
elementos lesionar-se, e quatro do troféu APCA [Associação Portuguesa de Corridas de Aventura]”, referiu. 
 
Um dia favorávels aos portugueses 
 
Se o arranque do primeiro dia favoreceu os estrangeiros, o segundo poderá ser favorável aos portugueses. 
Pelo menos é essa a opinião de Cláudio Barreto. “Amanhã temos uma etapa onde acredito que os 
portugueses podem sobressair. Vamos ter muito trikke down-hill e, da mesma forma que as equipas 
estrangeiras se mostraram mais à vontade com os patins em linha que as portuguesas, amanhã essa situação 
irá de certeza inverter-se”, garante. “A etapa não terá um grande desnível mas será longa e isso fará com 
que se estenda para a noite, o que complicará bastante a orientação”, conclui o responsável. 
 
Hoje, as grandes estrelas do dia acabaram mesmo por ser as atletas russas da equipa Arena, a única 
exclusivamente feminina — uma excepção conseguida mediante uma autorização especial da ARWS. Com 
todas as atenções centradas em si e no seu desempenho não desiludiram e, no primeiro ponto de transição, 
na Praia Grande, chegaram em 9º lugar, entre 30 equipas. Os primeiros foram os espanhóis da TEVA. 
 
Aquela que é a primeira grande expedição portuguesa de aventura, surge como um desafio com cerca de 500 
km, divididos por cinco etapas. Ao todo serão 80 horas de acção, em terra e no mar, a cumprir de forma 
autónoma e sem recurso a meios motorizados ou ajudas electrónicas. O mesmo é dizer que a orientação no 
terreno será feita apenas com cartas militares, já que o uso de GPS (Global Position System) está proibido. 
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06/12/2007 BODYBOARD
Final do Circuito Mundial
Hugo Pinheiro, Jaime Jesus e Luís Filipe Pereira 
seguem em frente

 
06/12/2007 JUDO
Em Tóquio
2 atletas da Selecção Nacional sénior na Taça Jigoro 
Kano

 
06/12/2007 OLIMPISMO
Programa Futuro Olímpico
Atletas olímpicos vão a empresa

 
06/12/2007 NATAÇÃO
Open de Eindhoven
Três nadadores nas finais A

 

Jogos de casinos on line, Blackjack, roulette, caça-níqueis. video poker, bacara, craps, lotaria www.casinos-
pt.com  
Controle O Seu Peso Defin Controle o peso natural definiti resultados comprovados milhões p... 
www.shapept.net/vca  
Fernando P. Simões,lda Pinturas e isolamentos de prédios - Empresa especializada www.fernandosimoes.pt  
12 Hotéis no Estoril Reserve agora e pague no Hotel. Hotéis confortáveis e económicos. 
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