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Novos Parceiros do Estoril Portugal XPD Race 

 
 Informação #6 - 19.10.2008 

 
Caros aventureiros, 
 
Como todos sabem a equipa do ARWS Estoril Portugal XPD Race tem trabalhado para tornar 
este evento reconhecido não só a nível nacional, mas também internacional. Como tal temos 
procurado estabelecer parcerias de qualidade que nos permitam atingir esse objectivo.  
 
É com prazer que comunicamos que foi dado mais um passo neste sentido desta feita com a 
parceria estabelecida com reputada marca de equipamentos técnicos TrangoWorld 
(http://www.trangoworld.com/ss08/index.asp )  
 
A Trangoworld será em 2008 a marca oficial de equipamentos técnicos do ARWS Estoril 
Portugal XPD Race, parceria esta que esperamos continuar na próxima edição que, como 
sabem, decorrerá em 2009 e será o Campeonato Mundial de Corridas de Aventura. A 
Trangoworld irá equipar a organização e oferecerá quatro conjuntos de equipamentos técnicos 
à equipa campeã da edição deste ano do Estoril Portugal XPD Race.  
 
Para além desta marca desportiva importa salientar os apoios generosos que recebemos dos 
município de Cascais, Sintra, Sesimbra, Vendas Novas, Cartaxo e Alcácer do Sal sem os 
quais seria impossível realizar este imenso desafio desportivo. 
 
Um outro parceiro media que se juntou este ano à aventura foi a Rádio Capital que irá cobrir a 
prova apresentando três relatos diários e muitas novidades sobre a edição deste ano da maior 
prova de aventura jamais realizada em Portugal. 
     
Aproveitamos também a oportunidade para relembrar que, quem não participar nesta edição, 
poderá acompanhar bem de perto os atletas no nosso site (www.portugalxpdrace.com), onde 
serão disponibilizados os percursos das equipas, reportagens, fotos e também com transmissões 
em directo no nosso canal XPDRACE_TV que poderá encontrar em 
http://www.portugalxpdrace.com/estoril08/en/media.php?page=xpdtv . 
 
Os melhores cumprimentos, 
Alexandre Guedes da Silva, 
Coordenador Geral do XPD 
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