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A piloto portuguesa Elisabete
Jacinto manteve ontem o ter-
ceiro lugar da classificação geral
na categoria de camiões, no final
da 10.ª etapa da Africa Eco Race,
prova todo-o-terreno que liga
Marrocos ao Senegal.

Elisabete Jacinto (MAN)
cumpriu os 403 quilómetros
da etapa em 2:12.03 horas, o
20.º registo, tendo mantido
para a 14.ª posição da classifi-
cação conjunta auto/camião, a
7:29.16 horas do líder, o cazaque
Kanat Shagirov (Toyota), e a
3:26.55 horas do primeiro dos
camiões, o russo Anton Shiba-
lov (Kamaz).

«Antes de sairmos para a
etapa tínhamos noção de que
este seria o percurso mais difícil
de todo o rali. E assim foi. A pri-
meira parte foi muito rápida e
fizemos vários quilómetros sem
problemas. Mas, assim que che-
gámos às dunas ficámos logo
enterrados. Tivemos uma su-
cessão de problemas que nos
atrasou bastante e não nos dei-
xou evoluir mais na classifica-
ção final», revelou Elisabete Ja-
cinto. 

Ricardo Leal dos Santos (Nis-
san), que na terça-feira compro-
meteu as aspirações à luta por
lugares cimeiros nos automó-
veis, depois de uma etapa re-

pleta de problemas mecânicos,
terminou ontem em nono entre
os automóveis, sendo agora 17.º
da geral (14.º entre os automó-
veis), a mais de 15 horas do líder
da prova.

«Foram-nos propostas dunas
incríveis para serem ultrapas-
sadas. Eram dunas de areia
mole, muitas das vezes quebra-
das e com um enorme degrau à
saída. E quando falo de enorme
estou a falar de paredes com
mais de um metro de altura»,
referiu o piloto.

Em motos, José Fernando
Sousa Jr. e José Fernando Sou -
sa, ambos em KTM, termina-
ram em 3.º e 5.º lugar, respeti-
vamente. Na classificação geral,
José Fernando Sousa mantém-
-se em 7.º, a 08:06.39 horas do
líder, o norueguês Pal Anders
Ullevalseter (KTM), enquanto
José Fernando Sousa Jr. está
um posto abaixo, a 08:07.57.

Prova chega
ao Senegal

Hoje disputa-se a 11.ª e pe-
núltima etapa do Africa ECO
Race que liga Akjoujt, ainda na
Mauritânia, a  Saint Louis (Se-
negal), numa distância de 545
km. Recorde-se que a compe-
tição que começou (com uma
partida simbólica) no Mónaco
(Fran ça) termina amanhã com
a ligação entre St. Louis e Dakar
(292 km). |

Elisabete Jacinto mantém
pódio entre os camiões

Ricardo Leal dos Santos terminou na 9.ª posição nos automóveis
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Elisabete Jacinto em bom plano apesar das dificuldades da etapa
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