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10ª edição do Mercedes-Benz 4MATIC Experience bate recordes de participação 
 

 

Com mais de 130 pessoas e uma caravana de mais de 50 Mercedes-Benz com tecnologia 4MATIC, a 

última edição do Mercedes-Benz 4MATIC Experience, uma organização da Mercedes-Benz Portugal e 

do Clube Escape Livre, bateu todos os recordes de participação, com mais um fim-de-semana de 

convívio, aventura, todo-o-terreno, gastronomia e momentos únicos.  

 

De 21 a 23 de outubro, pelos trilhos do Alentejo, cobertos de água e lama, muitos foram os quilómetros 

de diversão fora de estrada, incluindo uma parte do troço do areal já utilizado no Rally Lisboa-Dakar, 

onde foi possível testar e desfrutar de todos os atributos da tecnologia 4MATIC e ainda conhecer o 

novo Mercedes-Benz GLC. 

 

De salientar a participação de um modelo 100% elétrico no Mercedes-Benz 4MATIC Experience, o 

novo EQB, que realizou todos os percursos em modo 100% elétrico, ultrapassando todos os desafios 

fora de estrada. 

 

Celebrando a sua 10ª edição, os participantes tiveram a oportunidade de visitar a Adega de Santa 

Vitória, onde realizaram uma prova de vinhos, a Igreja Matriz e a Ermida de Nossa Senhora da 

Assunção, em Messejana, o Centro de Ciência Viva e as Minas do Lousal, bem como a Quinta do 

Brejinho da Costa, onde ficaram a conhecer os Vinhos do Atlântico, que estagiam numa “adega” 

submersa no Oceano Atlântico. 

 

Nesta edição, que culminou no Mercedes-Benz Oceanic Lounge, nas Docas de Santo Amaro, em 

Alcântara, um novo espaço da marca focado no alerta para a preservação dos oceanos, os 
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participantes tiveram ainda uma experiência náutica no rio Tejo a bordo dos veleiros e semi-rígidos 

do Mercedes-Benz Oceanic Lounge. 

 

Graças à parceria do Escape Livre com a Terra Prima, todas as emissões de carbono deste Mercedes-

Benz 4MATIC Experience foram neutralizadas, permitindo a todos os participantes desfrutar de um 

passeio todo-terreno em plena comunhão com a natureza. 

 

 

 

 

 

 


