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AFRICA ECO RACE 2021 : MUDANÇA DE RUMO 

 

A vontade de Jean Louis SCHLESSER e da sua equipa foi sempre de seguir em frente, de continuar 
a dar vida ao todo terreno quer no plano desportivo quer no plano económico, e de satisfazer esta 
paixão pelos ralis todo terreno que nos move a todos. Desde à algumas semanas, a organização do 
AFRICA ECO RACE tem vindo a trabalhar em vários cenários, com a finalidade de poder realizar a 
13 edição. 
 
Perante a crise sanitária e os constrangimentos impostos nos últimos dias no Reino de Marrocos, 
que impossibilitam realizar os reconhecimentos previstos para Setembro, é com muita tristeza que 
o AFRICA ECO RACE tomou a decisão de não fazer passar o rali no Reino de Marrocos, no próximo 
ano de 2021, e de conduzir a organização da próxima edição para um novo formato: Senegal - 
Mauritania - Senegal “Dakar- Dakar”. É claro, sempre no espírito de Thierry SABINE. 
 
Depois das verificações administrativas e técnicas, num porto francês no final de Dezembro 2020, 
todos os veículos da caravana embarcarão num navio, em direção a Dakar. Os participantes chegarão 
à capital do Senegal no início de Janeiro 2021, para recolher os seus veículos antes de começarem 
esta grande aventura africana. 
 
De 5 a 17 de Janeiro 2021, os participantes cruzarão novas pistas através do Senegal e da 
Mauritania, para uma chegada em apoteose ao Lago Rosa, a 17 de Janeiro. 
 
Quanto à corrida, será uma oportunidade para descobrir uma parte do Senegal como poucas pessoas 
o puderam fazer, percorrendo as pistas vermelho-ferrugem de laterite, ladeadas de baobás. Na 
Mauritânia, os concorrentes e participantes do AFRICA ECO RACE descobrirão novas paisagens 
majestosas que só África pode oferecer, com pistas rolantes e percursos com mais areia. Eles irão 
progredir no coração do deserto do Saara, nas suas dunas cor de rosa, amarelas ou brancas, nos 
seus desfiladeiros sinuosos entre planaltos, oásis de vegetação entre penhascos de arenito preto. 
Um dos raros países onde ainda se pode saborear os espaços infinitos, a ilusão da liberdade 
incondicional e ilimitada. 
 
No que diz respeito às taxas de inscrição, apesar do desafio logístico e dos custos adicionais que 
isso representa para o AFRICA ECO RACE, a organização decidiu mantê-las: os preços das inscrições 
mantêm-se assim inalterados. 
 
A arquitetura deste novo percurso permitirá um controle de custos e uma maior flexibilidade 
logística, já que a quilometragem do percurso da assistência será reduzido para metade. 
 
Tudo será feito para que a edição de 2021 seja inesquecível e excepcional. Será enviada em breve, 
uma informação específica com todos os detalhes logísticos. 


