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Elisabete Jacinto faz história com o MAN TGS na 
Africa Eco Race 

Equipa portuguesa conquista o 1º lugar na África Eco Race, na 

categoria de camiões. 

A piloto Elisabete Jacinto e a equipa Bio-Ritmo® terminaram em 1º lugar, na 

categoria camiões do Africa Eco Race 2019. Foi um dia histórico para o 

desporto motorizado internacional pois é a primeira vez que uma mulher 

vence uma longa maratona de todo-o-terreno ao volante de um camião.  

Elisabete Jacinto, José Marques e Marco Cochinho cumpriram de forma 

exemplar todo este rali ao manterem um andamento sólido e consistente ao 

volante do MAN TGS 18.480 4×4 com cerca de 830cv de potência, que lhes 

permitiu figurar desde o início da prova nos lugares da frente. Na entrada na 

Mauritânia, onde se esperavam as maiores dificuldades, a equipa ocupava 

o primeiro lugar e mantiveram-se até ao final da corrida. Nesta edição do 

Africa Eco Race a equipa Bio-Ritmo® alcança também o seu melhor 

resultado de sempre na classificação conjunta com os automóveis ao 

conquistar o 5º lugar da geral. 

Na última etapa os portugueses foram o 4º camião mais rápido a cumprir os 

22 quilómetros cronometrados da mítica especial disputada nas margens do 

Lago Rosa em Dacar:  

“Estamos muito felizes com o que fizemos nesta prova. Recebemos um 

troféu enorme e pesado e não cabemos em nós com tanto orgulho. Foram 

16 anos de trabalho para chegarmos a este dia. Tudo isto é fruto de muito 

trabalho, empenho e dedicação e por isso a vitória sabe ainda melhor”, 

contou Elisabete Jacinto no final desta grande aventura. 

A determinação e empenho da equipa aliada à fiabilidade e robustez do 

MAN TGS 4x4 permitiram que a equipa mantivesse um ritmo consistente ao 

longo da corrida, superando todos os obstáculos, mesmo nos terrenos mais 

adversos.  

Parabéns Elisabete Jacinto e toda a equipa! 
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