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Mais de trinta equipas na primeira semana de inscrições 

EDIÇÃO 2008 JÁ ESTÁ A MEXER 
 

Trinta e quatro equipas de 15 países disseram presente na primeira 

semana de abertura das inscrições para a edição 2008 do Estoril 

Portugal XPD Race. A oito meses do arranque da prova, mais de 

metade do limite das inscrições já está preenchido.  
 

Após uma edição amplamente elogiada por todas as equipas participantes, o Estoril 

Portugal XPD Race 2008 já começa a dar que falar. O motivo prende-se com a 

enorme adesão de equipas internacionais logo na primeira semana em que as 

inscrições foram abertas. Trinta e quatro formações de um total de 15 países 

garantiram já um lugar nesta etapa da Adventure Racing World Series (ARWS), a 

qual dará novamente a qualificação — desta feita não apenas ao vencedor mas aos 

três primeiros classificados — para o Campeonato do Mundo de Corridas de 

Aventura que em 2009 decorrerá em Portugal. 

 

Com mais de metade das vagas já preenchidas, a organização não podia estar 

mais satisfeita. “A adesão superou todas as expectativas sobretudo pela 

diversidade e qualidade das equipas já inscritas. Merece destaque, por 

exemplo, a presença de duas das equipas já apuradas para a final do 

Campeonato do Mundo que este ano se realiza no Brasil: os espanhóis da 

TEVA, vencedores da última edição do XPD Race, e os polacos do Team 

Navigator Suunto vencedores da etapa polaca da ARWS e também eles 

qualificados para o Brasil”, salienta Alexandre Guedes da Silva, presidente da 

Associação Portuguesa de Corridas de Aventura (APCA), a organizadora do Estoril 

Portugal XPD Race. “Este ano o objectivo é atingir as 60 equipas”, frisa o 

responsável.  

 

Entre 30 de Novembro e 4 de Dezembro, a Costa do Estoril e o Parque Natural 

Sintra-Cascais receberá assim mais uma edição desta grande aventura disputada 

em regime non-stop. Com uma enorme variedade de modalidades e sem 

recorrerem a quaisquer meios motorizados, os atletas verão a sua resistência física 
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e psicológica testada até ao limite ao longo dos 600km do percurso. No entanto, as 

dificuldades terão este ano um incentivo extra para serem superadas. É que no 

final as equipas que não chegarem ao pódio terão a oportunidade de participar 

num sorteio que lhes poderá abrir as portas do Mundial de 2009.  

 

EQUIPAS INSCRITAS  
12  Portugal  

3 Grã-Bretanha  

3 Dinamarca  

2 Holanda 

2 Espanha 

2              Brasil 

2              Finlândia 

1              Africa do Sul 

1              EUA 

1              Japão 

1              Polónia 

1              Itália 

1              Uruguai 

1              Eslovénia 

1              Estónia 

 

Para mais informações e inscrições: www.portugalxpdrace.com 
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