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Equipe Motorola SOS Mata Atlântica participa de 

competição em solo Europeu! 
  

A equipe Motorola SOS Mata Atlântica vai participar pela 
primeira vez de uma prova fora de aventura fora do território 

brasileiro. Trata-se da 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". 

 

 

  

Também estará em Portugal o jornalista Wladimir Togumi, que 
fará a cobertura do evento para os sites especializados 

www.adventuremag.com.br e www.sleepmonsters.com.br . 
Togumi, é uma das principais personalidades das  

Corridas de Aventura no Brasil e um dos responsáveis pelo 

crescimento que está acontecendo neste esporte.  

A prova em Portugal não será a última da equipe na temporada 
2007. No dia 15 de dezembro a Motorola SOS Mata Atlântica 

estará participando da etapa final do Circuito Expedição 
Chauás, e vai tentar trazer conquistar o título do Circuito.  

A Equipe Motorola SOS Mata Atlântica foi criada em novembro de 2005 para associar a prática de esportes de aventura  com a 
preservação do meio ambiente. 

Atualmente participa em competições de Corridas de Aventura, Canoas Havaianas e Mountain Bike, e desenvolve suas ações 
ambientais nos Projetos Rede das Águas, Cidadão Consciente e ECOMOTO. 

Conheça detalhes da atuação da equipe no site www.equipesosmataatlantica.com.br. 
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