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Expedição 

Aventura sem parar na Estoril XPD Race 
  

Nove actividades diferentes esperam os concorrentes de um 
desafio (500 km em quatro dias) que exige a superação dos 
limites 

Resistência, espírito de sacrifício e muita perseverança para ultrapassar as 
adversidades é o que não vai poder faltar às 37 equipas participantes na 1ª 
edição da Estoril Portugal XPD Race, uma corrida de aventura sem 
paragens que entre 6 e 9 de Dezembro promete animar a Costa do Estoril. 

A prova integra o calendário do circuito mundial da especialidade e a 
formação vencedora (quatro elementos) garante a qualificação para o 
Campeonato Mundial, a disputar em 2008 no Brasil - em 2009 caberá a 
Portugal e ao Estoril essa organização. 

O desafio é de monta: 500 km para cumprir em quatro dias e 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 - a 
orientação no terreno será feita apenas com cartas militares e o uso de 
GPS está proibido. 

A expedição parte de Cascais e termina no Tamariz (Estoril) e cada etapa 
terá um conjunto de modalidades a ela associada. Os participantes vão 
assim ter de usar/fazer patins-em-linha, coastering (progressão costeira 
com transposição de obstáculos), BTT, trekking, trikke (um veículo de três 
rodas de balanço impulsionado pelos movimentos de quem o conduz), 
escalada, rappel, canoagem e mergulho em apneia. 

Os interessados em recolher mais informações podem fazê-lo no site 
www.portugalxpdrace.com. 
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