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Notícias

Vitória Francesa em prova muito dura

Globaz.pt, na 10ª posição, foi a melhor equipa portuguesa
VITÓRIA FRANCESA EM PROVA MUITO DURA 

 

O Estoril Portugal XPD Race acabou como começou: com chuva. Hoje na Cidadela de Cascais, onde
se concluiu esta grande expedição de cinco dias e 700km em sistema non-stop, sagraram-se
vencedores os franceses da equipa Outdoor Experiences. Entre os portugueses, a Globaz.pt foi a
melhor classificada com um brilhante 10º lugar entre 33 equipas.

 

A equipa francesa Outdoor Experiences foi a grande vencedora do Estoril Portugal XPD Race 2008.
À chegada à Cidadela de Cascais os participantes desta grande expedição - que integra a Adventure
Racing World Series (ARWS) e que durante cinco dias levou 33 equipas a percorrerem sem recurso
a meios motorizados um percurso de grande exigência física - vinham cansados, necessitados de
um banho quente e de uma cama para finalmente dormir, mas felizes por terem cumprido com
sucesso esta grande aventura.

 

"Terminar é sempre uma vitória", garantia Aurélio Olivar, membro da Castilla y Léon es Vida, a
equipa que envergava o dorsal nº1 de vencedora da edição de 2007, na altura com a designação
TEVA. E não podia estar mais correcto. Numa edição onde existiu mais um dia de prova do que em
2007 e onde as condições climatéricas não colaboraram com os atletas, chegar ao fim torna-os a
todos, como refere Alexandre Guedes da Silva, coordenador da prova, "uns verdadeiros heróis."

 

"Foi uma prova muito dura. Apanhámos sempre muito mau tempo, muita chuva e isso fez com que
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andássemos muito tempo molhados, o que complica tudo", refere Jérôme Daille, capitão da equipa
vencedora. "Dormimos muito pouco. Cerca de uma hora a uma hora e meia por noite e, um de nós
ficava sempre de vigia para acordar os outros, caso contrário não acordaríamos", conta Daille, que
se juntou à equipa apenas dois dias antes da prova, já que o elemento que deveria capitanear os
Outdoor Experiences fracturou um dedo em vésperas do arranque da prova. "Telefonaram-me de
urgência para que assegura-se o lugar. Costumo fazer parte da equipa, mas não era para estar
nesta prova", explica. De tudo o que viveu nestes dias recorda com especial agrado a secção de
caiaque no primeiro dia. "Foi um arranque fantástico... os caiaques com as ondas.... Era muito
técnico, mas um tipo de desafio que gostamos. Todo o percurso costeiro foi fantástico."

 

Igualmente satisfeitos e também surpreendidos com o seu desempenho estavam os portugueses do
Globaz.pt. "Foi uma prova muito exigente! Não estávamos à espera de terminar no top 10. Viemos
para nos divertir e com o objectivo de terminar, por isso só podemos estar satisfeitos", refere Jorge
Xará, salientando que o resultado ainda é mais satisfatório dado que tiveram inúmeros
contratempos. "As bicicletas deram-nos muitos problemas. Andámos boa parte do tempo sem
mudanças."

 

Da parte da organização o balanço da prova que passou pelo Parque Natural da Arrábida, o
Estuário do Sado, Montejunto, a Arriba Fóssil da Costa de Caparica, Montejunto e Parque Natural de
Sintra-Cascais, não podia ser melhor. "É 110% positivo. Foi das provas mais bonitas, com mais
variações climatéricas, maior diversidade de espaços naturais e mais exigentes que se fizeram em
Portugal", garante Guedes da Silva. Em 2009 será em Portugal que decorrerá o Campeonato do
Mundo de Corridas de Aventura. "A nossa intenção é fazer a ligação entre a Serra da Estrela e o
Parque Natural Sintra-Cascais. estamos em negociações nesse sentido", adianta.

 

Classificações:
1º Outdoor Experiences (FRAN)
2º Navigator Suunto (POL)
3º Team Finland (FIN)
(...)
10º Globaz.pt (PORT)

 

Mais informações: www.portugalxpdrace.com
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