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Lisboa, 14 set (Lusa) -- Elisabete Jacinto é, neste momento, a única piloto portuguesa já 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 feito o travessia para 

Marrocos.
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18:26 - Justiça: Ministério ordenou pagamento de 
dívida de 17 milhões de euros a advogados 
oficiosos 

18:22 - Futebol: Mundial2011 (Sub-20) -- Ilídio 
Vale quer que equipa "cresça" em todos os 
aspetos 

18:21 - Futebol: Mundial2011 (Sub-20) -- Ilídio 
Vale quer que equipa "cresça" em todos os 
aspetos (C/ÁUDIO e C/VÍDEO) 

18:18 - Futebol: Académica - Regresso de Enrique 
Carreño, baixa de Éder 

18:15 - Futebol: Paços de Ferreira -- Carlos Barbosa
considera "negativo" apelo do Benfica a boicote 
dos adeptos nos jogos fora 

18:11 - Futebol: Vitória de Guimarães - Bruno 
Teles pede serenidade após vitória sobre o 
Benfica. 

17:49 - Centro Materno-Infantil: Ministério da 
Saúde aposta no di logo para ultrapassar impasse 

17:46 - Constituição: CGTP quer manter proibição 
do despedimento sem justa causa 

17:44 - Polícia Judiciária: Associação Sindical diz que
repreensão a José Braz e Teófilo Santiago viola 
liberdade de expressão 

17:41 - AEP reforça ações de internacionalização 
em 2011 e aposta em pa íses com afinidades 

17:32 - Constituição: Projeto do PSD introduz 
"liberdade de escolha" na saúde 

17:32 - Futebol: Rio Ave -- Presidente reconhece 
que apelo feito aos adeptos do Benfica prejudica o
clube 

17:30 - Futebol: Mar ítimo dispensou Van der Gaag 
e toda a sua equipa técnica 

17:29 - Futebol: Académica - Vice-presidente apela
ao respeito pelos clubes mais pequenos na 
sequência do boicote do Benfica 

17:27 - Energia: Quarta central solar em Ferreira 
do Alentejo deve começar a produzir em outubro 

17:23 - Religião: Crescimento do Islão é "questão 
sens ível" -- presidente do Conselho Pontif ício 
Justiça e Paz 

17:13 - Centro Materno-Infantil: Câmara do Porto 
acredita que debate e diálogo vão permitir 
"solução justa e equilibrada para todos" 

17:12 - Futebol: Espanha - Mourinho contratado 
para Real Madrid ser campeão da Europa, diz 
Higuaín 

17:08 - Todo-o-terreno: África Eco Race -- 
Elisabete Jacinto é a única portuguesa já inscrita 

17:07 - Pol cia Judiciária: Inspetores José Braz e 
Teófilo Santiago repreendidos por escrito 
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