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SOS Mata Atlântica e Team Sole correrão juntas o Portugal 
XPD Race 

  - 05/12/2007 
 

lida 46 vezes 

A equipe Motorola SOS Mata Atlântica participará da prova Portugal XPD Race, em Estoril, 
Portugal, ao lado da equipe norte-americana Team Sole. O evento acontecerá no próximo 
dia 5 de dezembro. 
 
A equipe brasileira, composta por Zé Pupo e Manuela Vilaseca, terá como parceiros Paulo 
Romero e Karen Lundgren, da Team SOle. É a primeira vez que a SOS Mata Atlântica 
participa de uma prova fora do Brasil. 
 
"A oportunidade de fazer a primeira expedição fora do país com atletas experientes e 
mundialmente reconhecidos será um grande aprendizado”, disse Zé Pupo. “Esta situação 
não estava prevista, mas foi uma oportunidade, que não poderia ser desprezada", completou 
o atleta. 
 
A prova em Portugal, com 500 qulômetros de extensão, será a última que a equipe irá 
enfrentar em 2007. Ela inicia uma nova fase para a SOS Mata Atlântica que, a partir de 
2008, quer investir também em provas expedicionárias, e vai buscar experiência em corridas 
ao redor do mundo. 
 
Intercâmbio - No início deste ano, Zé Pupo esteve na Califórnia treinando com Paul e 
Karen. O brasileiro completou a Team Sole na primeira etapa do Circuito Americano de 
Corridas de Aventura e venceu a prova. 
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15 Hotéis em 
Estoril 
Reserva em linha, 
muito fácil. Hotéis 
confortáveis e 
económicos.  
www.booking.com/Estoril 

Oferta Especial 
Hoteles 

Hoteles en Costa 
Estoril desde 30€ 
¡No te quedes en 
casa!  
www.eDreams.es 

GPS e multimedia 
em um 

Pioneer AVIC-D3 
Encaixa-se no seu 
painel!  
www.pioneer.pt 

Espanha 

Variedade cultural e 
muitas ofertas em 
lazer. Tudo em um 
só sitio.  
www.spain.info 
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