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A organiza ção da Africa Race apresentou a terceira edi ção da prova que ocupou o
espaço do “Dakar ” quando este foi para a Am érica do Sul e as principais linhas s ão as
grandes etapas de areia, maior navegação e a partida fora de Portugal ao contrário da
última edição.
Com dez etapas, quatro em Marrocos, cinco na Mauritânia e uma no Senegal, os
concorrentes far ão as verifica ções entre 26 e 27 de Dezembro em Chateau Lastours,
perto da fronteira com Espanha. Depois rumam a Almeria onde os concorrentes
espanhóis e portugueses proceder ão a toda a burocracia. “O objectivo passa por evitar
custos desnecess ários aos participantes”, explica Ren é Metge.
Na noite de 28 para 29, a caravana entra em África para o início da competição que
termina, no dia nove de Janeiro junto ao Lago Rosa. O dia de descanso ser á em Tan
Tan.
Mais interessados
O número de pilotos com vontade de participar é maior do que nas primeiras edi ções.
Para j á, a organiza ção conta com 36 carros inscritos, seis cami ões, 15 motos e dois
quads. Entre os portugueses, s ó Elisabete Jacinto confirmou a sua presen ça, mas há
várias equipas que j á demonstraram interesse, entre os quais está Rui Sousa, campe ão
nacional em 2004. O seu co -piloto, Carlos Silva, esteve presente na confer ência de
imprensa e admitiu que “uma participa ção é poss ível, mas a ir ser á em T2 com
o objectivo de conhecer ”.
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