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Últimas notícias 

 20.12 - Equipe Gantuá é tri-
campeã baiana de corrida de aventura 
  
 
 18.12 - Uma Atenah brasileira junto 

a três espanhóis no Estoril Portugal 
XPD Race 
  
 
 17.12 - Corrida de 50 quilômetros 

na Praia Grande encerrou o Circuito 
Chauás 2007 
  
 
 17.12 - Brasil Wild Extreme 2008 

terá até 650Km e passará por 4 
estados do nordeste brasileiro 
  
 
 14.12 - Resultados da última etapa 

do Circuito Ecoman de Corrida de 
Aventura 
  
 
 14.12 - Resultado final do 

Campeonato Pernambucano de 
Aventura 
  
 

 Mais notícias   

  
 

  

 

 
INTERNACIONAL / GERAL

4.12.2007 | 20h35  

Motorola SOS Mata Atlântica participa do Estoril 
Portugal XPD Race 
Wladimir Togumi 
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A equipe Motorola SOS Mata Atlântica 
vai participar pela primeira vez de uma 
prova de aventura fora do território 
brasileiro. Trata-se da Estoril Portugal 
XPD Race (www.portugalxpdrace.com), 
prova de caráter expedicionário com 
500Km de extensão, com largada 
prevista para o próximo dia 05 de 
dezembro na cidade de Estoril, cerca 
de 20km de Lisboa. 

A equipe será composta por Zé Pupo, 
Manuela Vilaseca e dois ilustres 
convidados, Paul Romero e Karen 
Lundgren, da equipe americana Team 
Sole. A prova não contará com equipes 
de apoio.  

Será a terceira prova do Zé Pupo com 
os amigos californianos. Nas duas 

oportunidades anteriores, Pupo integrou a Team Sole em terreno americano: "É um grande 
prazer correr ao lado do Paul e da Karen, e desta vez, um grande orgulho em poder contar com 
eles defendendo a nossa bandeira. Espero que tenhamos o mesmo sucesso das provas 
anteriores". 

Esta prova inicia uma nova etapa no projeto da equipe paulista que associa Ação Ambiental e 
Esportes de Aventura, de acordo com o planejamento traçado inicialmente. A partir de agora, a 
equipe irá investir também em provas expedicionárias, e vai buscar experiência em corridas ao 
redor do mundo.  

Para Manuela Vilaseca, "Esta prova será uma grande oportunidade de ganhar experiência 
internacional. Estou muito feliz e realizada em poder fazer parte deste projeto, e ansiosa em 
conhecer melhor nossos parceiros Paul e Karen." 

Todo trabalho da equipe, que em 2 anos teve muitas conquistas esportivas e ambientais, está 
sendo cuidadosamente planejado e avaliado para que nenhuma etapa seja descartada. Para 
Pupo, "A oportunidade de fazer a primeira expedição fora do pais com atletas experientes e 
mundialmente reconhecidos será um grande aprendizado, e possibilitará uma transição 
harmoniosa. Esta situação não estava prevista, mas foi uma oportunidade, que não poderia ser 
desprezada". 

Notícias regionais 
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Mudasti? 

Ainda estás a tempo de mudar! Prova que mudasti 
e ganha prémios.  
www.mudasti.com 

 14.12 - Capitão da Oskalunga Sundown 
participou de corrida de aventura na China 
  
 
 11.12 - Aventuras com Renata Falzoni - 

Bastidores Ecomotion 2007 
  
 
 4.12 - Motorola SOS Mata Atlântica 

participa do Estoril Portugal XPD Race 
  
 
 4.12 - Organização já visita regiões 

candidatas a receber o Ecomotion/Pro 2008 
  
 
 23.11 - Mariza Souza relata sua 

participação no Ecomotion Pro com a equipe 
Brasil 500 Anos Quimera 
  
 

 

 

Anúncios UOL 

Clube Dieta 
Receba todo dia dicas de dieta.  

Você perde peso e fica em forma!  
www.DietaBrasil.com 

Melhores Jogos 
Faça o download dos melhores 
jogos  java para seu celular! 
Agora!  
www.melhoresjogosgratis.com.br 

Consulta CPF/ CNPJ Online 
Verifique as pendências de sua  

academia. Consulte as restrições  
www.CCFacil.com.br 

Profissionais do Esporte 
Anunciem seu currículo pela 
Catho.  Mais de 200 mil anúncios 
de vagas  
www.catho.com.br 
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