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TT: Africa Race fora de Portugal
Elisabete Jacinto é, até ao momento, a única piloto portuguesa inscrita na África 

Eco Race

14/09/2010 votar:  0 votos 1 de 10 em Todo-o-Terreno «anterior  seguinte»

Elisabete Jacinto é, até ao 

momento, a única piloto 

portuguesa inscrita na África 

Eco Race, prova que foi hoje 

apresentada em Lisboa e que, 

ao contrário deste ano, não 

partirá de Portimão.

Na segunda edição da prova, 

que saiu do Algarve, Elisabete 

Jacinto foi a única portuguesa 

na prova, ao volante de um 

camião MAN, sendo que para a 

edição de 2011 há mais 

equipas portuguesas 

interessadas em participar.

A edição deste ano terá as verificações e o arranque em Chateaux de Lastours, no sul 

de França, mas os pilotos portugueses e espanhóis podem fazer as verificações em 

Almeria, onde será feita a travessia para Marrocos.

De acordo com o director desportivo da prova, René Metge, a África Eco Race terá, 
este ano, quatro etapas em território marroquino, cinco na Mauritânia e uma no 

Senegal, onde terminará, no Lago Rosa, em Dakar.
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