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MAN TGS de Elisabete Jacinto  
conquista pódio no Africa Race 2013 
 
 
O Team Oleoban/MAN Portugal completou ontem a sua participação em 

mais uma edição do Sonangol Africa Eco Race, tendo conquistado o 

terceiro lugar do pódio na categoria de camiões e o sétimo posto 

absoluto da classificação geral auto-camião. 

Robusto e bastante rápido em pista, o MAN TGS de Elisabete Jacinto 

conquistou uma vitória na sua categoria na quarta etapa disputada em 

solo marroquino, feito que se voltou a repetir na oitava especial deste 

mítico rali, já na Mauritânia onde, apesar das dificuldades habitualmente 

sentidas ao rolar na areia mole, o MAN TGS impôs-se face seus 

adversários mais diretos, a equipa russa Kamaz e o Tatra pilotado pelo 

checo Tomas Tomecek, vencedor das duas anteriores edições da prova. 

Ao longo deste Sonangol Africa Eco Race a formação lusa, composta 

por Elisabete Jacinto, José Marques e Marco Cochinho brilhou na 8ª 

etapa onde para além da vitória entre os camiões conseguiu ainda um 

segundo lugar absoluto tendo o seu tempo neste dia sido apenas 

superado pelo buggy pilotado por Jean Louis Schlesser, o vencedor da 

competição auto. Para além das duas vitórias já referidas a equipa 

conquistou ainda por quatro vezes o segundo lugar, num total de dez 

etapas disputadas ao cronómetro. 

Foram onze dias de prova que cruzaram as mais belas pistas de 

Marrocos, Mauritânia e Senegal, ao longo das quais o potente e fiável 

MAN TGS de série enfrentou os camiões protótipos dos seus 

adversários, numa luta muito animada, após a qual a formação lusa está 

de parabéns já que conseguiu cumprir os objetivos propostos de 

alcançar um lugar de pódio entre os camiões e de ficar entre os 10 

primeiros da classificação geral auto/camião. 
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1.722 caracteres (incl. espaços) 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN 

Truck & Bus  

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a 

aumentar. Simultaneamente, a redução dos recursos energéticos a 

longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de 

autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus tem um importante 

contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos 

transportes. A MAN oferece um abrangente programa de eficiência, 

com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A eficiência 

dos transportes, consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no 

condutor e nas competências futuras, ajuda a proteger o ambiente e 

representa valor acrescentado para os nossos clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

 

Com sede em Munique, Alemanha, a MAN Truck & Bus AG é a maior empresa do Grupo 

MAN e uma das líderes no fornecimento internacional de veículos comerciais eficientes e 

soluções de transporte inovadoras. No ano fiscal de 2011, a empresa, com cerca de 34.000 

funcionários, declarou vendas superiores a 77.600 camiões e mais de 5.700 autocarros e 

chassis de autocarros das marcas MAN e NEOPLAN, no valor de nove mil milhões de euros. 

 

 


