A equipa da AMMA Magazine, a convite da Elisabete Jacinto, teve uma sessão de trabalho e
convívio para dar a conhecer o seu percurso na competição todo-o-terreno, a sua equipa, os
seus camiões, tanto o de competição como o de assistência, assim como se vive uma prova no
deserto.

Elisabete Jacinto, professora de geografia de profissão, embora não esteja no activo é autora de
vários livros escolares da mesma área e também de aventura: “Os Portugas no Dakar” em dois
volumes, “Irina no Master Rali”, e em co-autoria com Jorge Cunha “Elisabete Jacinto: 10 anos
em Camião”.

Tem como hobby, em conjunto com o seu marido, Jorge Gil, o mergulho.

Tudo começou com as motos em 1992 na prova Grândola 300, correndo no deserto desde 1997,
(estreando-se no rally da Tunísia, e um ano depois no seu primeiro Paris-Dakar).

Em 2003, e com apenas 2 meses de carta de pesados, Elisabete ao volante de um Mercedes
cumpre o Rali Dakar-Cairo .

Aproxima-se agora a sua próxima prova, o Africa Eco Race 2015, que tem a primeira fase com
as verificações técnicas e administrativas a 28 de Dezembro em Saint Cyprien, Sul de França. No
dia 29 segue a caravana para Motril no Sul de Espanha em que juntam os portugueses, espanhóis
e marroquinos para as suas verificações. A primeira etapa tem início a 30 de Dezembro no norte
de África. Terá um dia de descanso em Dakla, no Sul de Marrocos, e termina a 11 de Janeiro em
Dakar.

Vamos conhecê-la melhor, a sua equipa, os seus equipamentos tanto na conversa que
mantivemos - e a Jorge Gil (ele também membro da equipa) - como através das imagens
recolhidas.

Intervenientes:
Elisabete Jacinto (EJ), Jorge Gil (JG), Pedro Mestre (PM), Miguel Cruz Ferreira (MCF)

PM – A Elisabete estreou-se no todo-o-terreno em 1992 na prova Grândola 300, com uma
Suzuki DR350. Que influências teve para começar a correr em motociclismo?

EJ – O que me influenciou? A minha história, a grande aventura, foi tirada de uma revista. Um
dia que dou comigo e o Jorge em frente a um quiosque de Lisboa. O Jorge pega numa revista

de motos e começa a folhear e diz: “Ah isto de motas é muito giro não é?” eu disse “Ah é muito
giro acho muita graça, porque não tiramos a carta?” Eu não tinha carta nem de carro nem de
mota portanto como ia tirar a carta, tirei as duas cartas ao mesmo tempo, e ele como o pai
nunca lhe tinha dado oportunidade de tirar carta de moto, ora vamos também e tiramos a
carta ao mesmo tempo. Depois por graça tivemos que comprar uma mota para os dois, uma
125, como tinha o para-lamas alto era uma espécie de mota de motocross e nessa altura
começou a estar na moda os passeios de todo-o-terreno e decidimos inscrevermo-nos para ir
num passeio. Nessa altura em que fomos ao passeio o Jorge já tinha uma 650, pois um homem
que se preze não anda de 125 [com ironia e sorriso], e então fomos fazer o passeio, eu não
tinha experiência nenhuma de condução em todo-o-terreno e nunca tinha andado. A verdade
é que caí uma ou duas vezes, o radiador da mota abriu e perdeu a água toda e acabei por fazer
80Km do passeio, se não me engano.
JG – Aqui há uma curiosidade… ela ficou com o radiador rachado mas a mota não foi levada
de qualquer maneira, foi levada numa ambulância dos Bombeiros da Figueira da Foz e tiraram
a maca e puseram a mota, esperemos que a gasolina não tenha espalhado senão o próximo
doente ia passar mal.
EJ – Depois o Jorge fez o passeio com muita dificuldade porque a mota era muito complicada
para aquele efeito, e no final olhamos um para o outro: “Isto é o hobby das nossas vidas, isto
é muito giro” o problema é que as motas não prestam para o todo-o-terreno, então vamos
comprar motas próprias para o todo-o-terreno. Estivemos um ano inteiro fechados em casa, a
juntar dinheiro, não íamos ao cinema, não íamos almoçar fora, nem a lado nenhum, para
juntar dinheiro para comprar duas motas todo-o-terreno uma para cada um. Na brincadeira
íamos os dois, começamos a fazer grandes passeatas pelo Alentejo fora, com um grande grupo
de amigos. Era mais o tempo que estávamos na cavaqueira uns com os outros do que o tempo
que estávamos a andar de mota. E vai daí há um dia que um se lembra de fazer uma prova de
competição e influenciou os outros todos e eu vou no grupo.
JG – Foi uma das primeiras provas de competição que fizeram em Portugal, que foi o Grândola,
o troféu que depois passou para o campeonato nacional.
(retomando a Elisabete Jacinto)
EJ – E disse-me: “tu também vens”, e eu disse: “não tenho físico, não tenho técnica, não sou
capaz, ando os primeiros quilómetros e fico cansada”. E eles: “e tens que vir, há outras
raparigas, andas connosco, e tens que vir”. Às tantas dei comigo a pensar: “Será que eles têm
razão? Será que eu sou capaz?” e fui fazer a prova. A prova tinha 300Km e eu achava que não
fazia nem 60Km, porque fazia uma passeata de 50Km de fim-de-semana e ficava a morrer de
cansada.
Na volta o percurso tinha vários ribeiros e eu caí num deles, não consegui levantar logo a mota,
e entrou água para dentro do motor, o motor já não pegou e eu tive que desistir, mas se
naquela altura fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o
rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Tinha feito muito mais que aquilo que
pensava. Achava que não fazia nem 60Km, e fiz 270Km desisti quase no final da prova, foi por
muito pouco e ali começou aquela sensação de paixão, eu estava toda apaixonada pelo todoo-terreno. Fiz todas as provas para conseguir: O que é que eu faço para ganhar físico? o que é
que eu faço para ganhar técnica? Como é que vou arranjar dinheiro? Até hoje nunca mais
parei.

PM - Estreou-se em provas de deserto na Tunísia em 1997 e fez o seu primeiro “Paris – Dakar”
em 1998 ainda em motos. Entre uma Baja mais tradicional e uma prova de deserto, que grande
diferença de emoções encontra? Sente-se mais desprotegida no deserto? Nesses momentos
pensa mais na família?
EJ – Nessas alturas não se pensa em nada nem em ninguém, a cabeça é pouca para pensar na
navegação, na condução, na técnica toda. Eu acho que é uma limpeza ao espírito as corridas
em África, pois faz uma quebra tão grande em relação ao nosso dia-a-dia que não se pensa na
família nem em ninguém. A solidão é muito grande, e às vezes pesa imenso, estas corridas são
muito diferentes das Bajas. Eu antes de fazer o Rally da Tunísia, ainda fiz umas provas em
Espanha assim grandalhonas, mas de facto o Rally da Tunísia foi o grande choque de uma
prova em África, aquela sensação de ficar sozinha de andarmos fora, sem passar por ninguém,
nem ninguém passar por mim, dá comigo a pensar: “então há não sei quanto tempo que não
me ultrapassam, não vejo ninguém, então se eu cair, se eu me perder, o que é que eu faço? Se
eu cair e ficar inconsciente? Se ninguém passar ao pé de mim para me ajudar?” Estava
entregue a estes pensamentos e comecei a andar cada vez mais devagar e mais devagar e a
certa altura entrei em desequilíbrio e saí da mota. Essa quase queda foi ali um acordar para
me dizer: “espera aí, o que é que tu queres? Fartaste-te de trabalhar, pediste dinheiro
emprestado para ir fazer uma corrida, e agora estás aí armada em menina? Qual é o
objectivo? Chegar ao acampamento o mais depressa possível”. Concentrei-me na navegação,
concentrei-me na condução, e o tempo a partir daí começou a passar tão depressa que não
dei por ele e comecei a fazer as etapas todas certinhas de uma ponta à outra. Não há dúvida
que as corridas em África são muito diferentes das Bajas sobretudo nesse aspecto de estarmos
sozinhos, não termos ninguém, termos que contar com nós próprios em todos os aspectos.
JG – Faz um bocadinho lembrar o mergulho, o que interessa são os procedimentos. Se começa
a pensar que está a 40m e a água está muito fria, entra em pânico. Ainda não aconteceu nada
e já está em pânico. Aqui também, se começa a pensar muito no que pode acontecer, é
evidente que muita coisa má pode acontecer. O ideal é pensar nos objectivos e nos
procedimentos que levam a chegar lá.
PM - Nunca pensou a meio de uma prova, “o que estou eu aqui a fazer, porque me meti nisto”?
EJ – No princípio, quando eu fazia as provas do campeonato nacional, essa ideia aparecia-me
em todas as provas. Em todas as provas eu decidia que nunca mais voltava, todas! As dores
no corpo eram tantas que não me conseguia mexer e achava que não conseguia fazer nada
daquilo que eu queria, aquilo era extremamente difícil, que em todas as provas eu decidia que
era a última. Depois acabava a corrida, comia qualquer coisa, descansava e de repente dava
comigo já a pensar na próxima. A ideia do nunca mais volto era nos momentos difíceis, de
mais cansaço.
JG – Uma coisa que acho que conta, é que as motas na altura em que a Elisabete começou,
não tinham nada a ver com as motas de hoje. As motas de hoje pesam 140kg, ou 150Kg, na
altura pesavam 200Kg, 220Kg, eram motas muito brutas com grandes cilindros, com
velocidades de ponta de mais de 200Km/h embora raramente a Elisabete passasse dos
163Km/h que era o número que aparecia muito no contador, as velocidades eram enormes, o
peso era enorme, a mota era enorme, tudo aquilo era um desgaste a adicionar ao facto de
estar a navegar, a conduzir, e na altura havia uma coisa que hoje não há que é muita
navegação. A navegação tem-se vindo a perder ao longo do tempo, porque as pessoas, não
quer dizer que são inábeis, mas nós antes começávamos muito cedo no campo, era natural

que uma pessoa que hoje tenha 50 anos tivesse contacto com o campo. Os miúdos que hoje
em dia têm 20 e tal anos, passaram grande parte das suas vidas não no campo, na cidade, à
volta da electrónica, e no geral é aquilo. Quando se gosta de um desporto deste género, as
pessoas não terem a destreza de andar no campo e não se terem perdido e não terem sido
mordidos por um bicho qualquer, e essas dificuldades todas inerentes a andar no campo,
dificilmente chegam a África. E isso não é só para nós, é para os Franceses, Alemães… chegam
a África e não têm problemas, a navegação não é uma coisa instintiva, não olham para o Sol.
Para mim, desde miúdo ia à caça com o meu avô que era galego, e lembro-me de ele se
orientar pelo Sol e pelos sinais, navegação à vista a pedra tal, a rocha tal, a igreja tal. Se o
cérebro não está habituado a este tipo de navegação à vista e complementar, chega-se a
África e tudo se torna difícil. Os navegadores não têm que se preocupar com o que se lhes
aparece, porque as organizações com receio, e daí a grande diferença que estou a fazer do
passado, que as pessoas se percam, que as pessoas tenham problemas. Acho que as pessoas
são muito pouco desenrascadas em relação ao que eu vi no passado que eram autênticos
atletas. Realmente eram pessoas às vezes com feitios difíceis porque eram pessoas com uma
personalidade muito forte, e que se tinham que desenrascar a todo o custo. Como isso
começou a desaparecer pouco a pouco, as organizações adaptaram-se, o que é normal e
começaram a perder o seu registo de navegação. Se somar que as motas eram pesadíssimas,
a navegação era às vezes complicadíssima, os desertos dificílimos de passar, e agora encontrase desertos mais fáceis de passar, são rampas de areia, onde tem população por todo o lado e
navegação fácil, às vezes é difícil perceber as dificuldades que a Elisabete e os outros, o Paulo
Marques, e outros mais que passaram enormes dificuldades, as coisas eram outras. Não se
pode comparar a Mauritânia, o Mali, o Niger, com o que às vezes vemos por aí. São conversas.
Nós reparamos nisso quando vamos a Marrocos. A própria organização de Marrocos este ano,
facilitou exageradamente a navegação porque nos anos anteriores as pessoas que não
estavam habituadas a África, perdiam-se, mas perdiam-se escandalosamente, chegavam a
fazer 100Km na direcção errada, o que era impensável há uns anos atrás. Não estou a ver um
grande piloto nem no seu início a perder-se 100Km. Isso não existia, as pessoas tinham
sensibilidade, coisa que se começou a perder ao longo do tempo. Acho que o todo-o-terreno
mostra a dificuldade que as mulheres e os pilotos mais pequenos, falei no Paulo Marques como
podia ter falado de outros tinham grandes dificuldades. Aliás custa-me muito a ver o Belga
Gaston Rahier com um motão BMW, como é que este homem consegue andar, tinha que ter
uma força interior enorme, tinha que navegar, andar depressa, em ergues enormes, portanto
tudo isso se foi perdendo. Estou a enquadrar isto, porque acho que às vezes, se puser aos dias
de hoje é difícil perceber a dificuldade que ela teve, porque as pessoas hoje vêm direitinhas no
motocross e de repente corres-lhe bem porque as motas hoje em dia são 450cc, andam a
140/150Km/h, são leves, não têm nada a ver com a vida que se tinha, e que aliás nós em 3
anos, vimos morrer e ficar paraplégicos mais de 11 pessoas. Eu lembro-me que no Dakar em
2001 eu e a Elisabete despedíamo-nos: “vamos lá a ver como é que a gente chega ao final”.
Era assim um bocadinho duro, temos que reconhecer que vistos estes anos todos passados,
provavelmente exagerou-se. Como eu também acho que se está a exagerar na navegação,
que é a característica, qualquer dia temos autênticos rally’s e não propriamente rally raide,
ou cross-country rally como lhe chamam. A navegação é importante. Sem a navegação não
faz sentido ir para o deserto. Isto são modas, a questão da navegação é igual, começou-se a
facilitar porque as pessoas não têm jeito, não há a mesma destreza. Agora encontra-se pilotos
que não navegam grande coisa e que dão velocidade e facilmente vão lá. Facilmente
conseguem tirar bons resultados. Efectivamente existe essa consideração que é primeiro a
dificuldade dos veículos, as suspensões se são de qualidade, o peso das motas, as etapas eram

enormes, tinham etapas em ergues de 350Km e era tudo em ergue era uma loucura. Você
pense, veja no mapa, hoje em dia o Google ajuda muito a interpretar, você só vê areia e você
vê que são 300 e tal Km, sempre igual. A dificuldade que era navegar, passar a areia mole, não
tem nada a ver com isto.
PM – Professora de geografia e autora de livros escolares também na área da geografia, o que
sentiu quando passou da sala de aula para a aventura de competir no deserto? Sentiu que nesse
momento estava a pôr em prática o que ensinou aos seus alunos?
EJ – Lembro-me que o meu primeiro rally em África, o rally da Tunísia, uma das minhas grandes
preocupações era pensar assim: “Então se eu me perder?” Os meus alunos nunca mais vão
acreditar em mim, então eu estou nas aulas a ensinar os pontos cardeais e aquelas coisas, e
não vão mais acreditar. Lembro-me também de uma situação muito engraçada da primeira
vez que passei com a mota por uma daquelas dunas em forma de meia-lua que nós chamamos
as dunas de Barchan, senti uma felicidade muito grande de dizer assim, “Hei estas são as dunas
que eu via nos livros… que mostrava nas aulas aos alunos”, são boas sensações que ficaram
na memória durante estes anos, foi exactamente isso, por em prática, no terreno aquilo que
via nos livros e que lhes ensinava e que nunca tinha visto, são sensações muito boas e
especiais. Aliás eu lembro-me que quando eu tive aquela ideia maluca de fazer o Dakar eu
estava seriamente a ponderar deixar a competição, e no momento em que eu estava prestes
a dizer sim está na altura de deixar a competição, eu senti muito a pena de deixar as motas e
fazer uma prova em África e pensava comigo: “Então eu estou a ensinar na escola aos miúdos
como se formam as dunas e nunca vi nenhuma não é?” E foram aqueles pensamentos que me
deram assim aquele incentivo e fizeram crescer a vontade de fazer uma prova em África.

PM – Foi difícil trocar o ensino pelo todo-o-terreno?
EJ – Foi uma circunstância, ou seja eu como estava a dizer, o grande desafio foi fazer o Dakar,
fiz o primeiro ano, e estava convencida que era a super-mulher que a força de vontade era
mais que suficiente para chegar ao fim e não consegui chegar ao fim, e no segundo ano, já
tinha aprendido muitas coisas e tinha melhorado muito a minha maneira de estar no deserto
nas provas, parti o motor da mota e não consegui chegar ao fim e fiquei frustradíssima, e por
isso tudo depois voltei e nesse momento já tinha feito dois Dakar’s e tinha desistido, comecei
a sentir-me frustrada e comecei a pensar que para fazer o Dakar a sério tinha que me dedicar
de corpo e alma, e foi aí que tive como a primeira opção de pedir uma licença sem vencimento
para me dedicar a 100% à preparação do Dakar. Foi uma necessidade, eu queria muito fazer
o Dakar e não estava a conseguir preparar-me e organizar-me, nesse momento fiz essa opção
de deixar e ter a licença sem vencimento e ter a 3ª e 4ª tentativa e conseguir acabar.

PM – O que a fez trocar as motos pelos camiões?
EJ – Eu cheguei a uma altura em que o meu grande desafio no passado era conseguir fazer o
Dakar todo, foi muito difícil. Foi das coisas mais difíceis que eu fiz. A partir do momento em
que consegui fazer, eu queria fazer melhor, pois era os resultados desportivos. Não era só
chegar ao fim, não era sobreviver, era fazer bem. E não conseguia reunir as condições para
melhorar, isso deixou-me um sentimento de frustração para além de que o último Dakar que
fiz de mota foi uma história muito complicada, o meu carro de assistência pisou uma mina (de

Marrocos para a Mauritânia), eu fiz o rally todo sozinha, foi uma história complicada, fiquei
sozinha sem meios nenhuns sem condições nenhumas, arrastei-me até ao fim para conseguir,
naquela perspectiva de dizer assim: “Tenho um a amigo que estava aqui só para me ajudar e
ficou em mau estado ele merece toda a minha consideração e vou até ao meu limite, desisto
quando cair para o chão e não me conseguir levantar”. Com isso tudo, tomei a decisão de ir
até ao fim e não era mesmo ir até ao final, eu sabia que ia desistir, não tinha condições, perdi
tudo, o meu equipamento, ferramentas… então nessas circunstâncias era evidente que eu ia
desistir, mas ia desistir quando caísse para o chão e não conseguisse mais por uma questão de
consideração em relação à pessoa. Se eu cai 300 vezes foi 300 vezes que eu me levantei toda
partida mas consegui chegar ao fim e no meio disso tudo não tive mérito nenhum, ninguém
reconheceu o meu esforço, as pessoas todas me ignoraram, enfim nem um primeiro nem
segundo lugar nem o terceiro, não interessava a ninguém e no seguinte quando quis voltar
não tive patrocínios e isso foi uma machadada muito grande no meu orgulho e aí pensei em
abandonar a competição e andei a pensar, pensar e repensar durante imenso tempo, que era
uma opção muito difícil de fazer porque gostava muito do que fazia. Achava que ainda podia
fazer melhor, e não estava a conseguir as condições, e houve um dia de facto que tomei a
última decisão. Pensei e acabou-se a competição, vou vender as motas todas e ponto final,
acaba-se. Nesse momento senti-me bem, consegui tomar a decisão finalmente, respirei fundo,
fiquei mais leve, descontraída, e no segundo seguinte pensei assim: “Espera aí porque não faço
de camião? Nunca mulher nenhuma fez, provavelmente até é mais fácil arranjar patrocínios
do que era com a mota. Imaginei-me dentro do camião a saltar as dunas e aquela imagem fez
muito sentido para mim, que nunca mais saiu da minha cabeça… não vai ser mais difícil do
que aquilo que fiz com a mota. Se fiz de mota faço de camião. Eu ia na rua quando tomei esta
decisão, cheguei a casa e disse ao Jorge: “O que é que tu achas se eu tirasse a carta de pesados
e quem sabe algum dia eu fazer corridas de camião?”. Ele estava a fazer qualquer coisa e não
ligou muita importância e respondeu: “Pode ser uma ideia gira”. Peguei na mala, voltei a sair
e fui à escola de condução para tirar a carta de pesados. Conclusão, tirei a carta de pesados
em Outubro e sem saber como, em Janeiro estava a fazer o Dakar de camião sem condições
nenhumas, pois as coisas acabaram por se desenrolar muito depressa e acabei por passar das
motas para o camião mais depressa que achei que era possível.

PM – No seu livro, “100 imagens – Elisabete Jacinto 10 anos de camião” vemos imagens como o
camião capotado, um camião carbonizado, a passagem por terras onde os habitantes locais os
recebem em festa, as vossas noites no acampamento, como descreve uma prova deste género?
EJ – É uma prova onde há de tudo um pouco, por um lado é uma prova onde nós nos
confrontamos com as nossas dificuldades, primeiro quando estamos cansados.

MCF – Quantas horas dormem por noite?
EJ – Agora já durmo mais um bocado, mas naquela altura dormia-se muito pouco cerca de 4
horas, chegava-se sempre tarde, saia-se sempre muito cedo.
(retomando a questão)
EJ – Mas é uma prova acima de tudo onde o estarmos cansados é tudo muito difícil para nós e
as condições de vida são péssimas: dormimos em tendas, dormimos no chão, não tomamos

banho, não há casas de banho, enfim são as condições piores que possa haver. Enquanto que
noutras modalidades desportivas se tentam criar as condições ideais para os desportistas para
darem o seu máximo desempenho, ali vive-se nas piores condições e é assim que temos que
dar o nosso máximo desempenho. Esta é a base, e depois temos que enfrentar uma quantidade
de condições diferentes que são sempre uma surpresa e no fundo faz com que este rally seja
sempre uma aventura, ou seja um ano chove muito e a erva cresce por todo o lado e não se
consegue passar, de repente o ano foi muito seco ou não chove há 2 anos a areia é muito mole
e não se consegue passar, e nós temos que ser sempre confrontados com essas dificuldades, e
mais, não há hipótese de dizer assim para a organização: “Olhe eu não consigo passar,
desenrasquem-se”, nós é que nos temos que sair dali, nós temos o acampamento à nossa
espera ali a 200, 300 ou 400Km e temos que lá chegar, não é a organização que nos vai tirar
dali, somos nós, portanto temos que nos confrontar com nós próprios e com as nossas
incapacidades, temos que arranjar energia e força para fazer coisas que não pensávamos que
eramos capazes de fazer. E portanto esse confronto connosco próprios é muito grande e muito
interessante e puxa imenso por nós, é um grande desafio, um desafio constante.

PM – As populações à volta fazem sempre festa quando vocês passam?
EJ – Nós atravessamos aldeias, e nas aldeias a velocidade é controlada, e temos que passar a
30 ou 50Km/h e as pessoas claro aproveitam sempre para nos ver passar, estão isoladas no
meio do deserto, nunca veem pessoas, portanto é um motivo de festa, e as pessoas estão ali
para nos ver passar.

PM – Motivam-vos?
EJ – Sim, mas acima de tudo, deixe-me dizer, são momentos que me deixam sempre a pensar
sobre a vida, sobre a espécie humana, sobre nós próprios, quando se vê aquelas pessoas a
viver naquelas aldeias mínimas sem o mínimo recurso, e as pessoas vivem. E temos tanta coisa
e tanta coisa, e nunca nos chega. Nunca é suficiente. Estamos sempre infelizes e sempre
frustrados, faz que pensar. Eu com a minha experiência nas corridas pelo deserto houve uma
coisa que eu aprendi muito a fazer, é distinguir o que é fundamental na nossa vida e o que é
acessório. Portanto é supérfluo, não faço vida nem gasto energias com coisas que são
supérfluas. Se posso ter óptimo, se não paciência. É assim a vida portanto é assim que tem que
se aprender a viver. Com aquilo que tenho tento fazer o máximo e rentabilizar ao máximo e
acho que é esta a minha obrigação face aos recursos do nosso planeta que são limitados
muitas vezes desperdiça-se sem necessidade nenhuma.

PM – Os saltos que dá pelas dunas, a trepidação do camião, todo o piso tipicamente árduo deste
tipo de provas, a sua coluna não se “zanga” consigo?
EJ – Não, sabe porquê? É que eu tenho uma base muscular fortíssima que herdei daqueles anos
todos que fiz de mota, ou seja de mota as pessoas dizem: “Ah não sei como é que tu aguentas
da coluna” aguenta-se melhor porque se conduz em pé. Quem conduz bem uma mota conduz
em pé, portanto a coluna está sempre protegida salvo se se der uma queda e que faça alguma
torção, mas a condução em si, são as pernas que sofrem, são os joelhos que sofrem, mas
conduzir a mota com o corpo faz com que a coluna esteja sempre a dançar e aqueles

musculozinhos todos enrijecem. Eu estive anos e anos a acordar de manhã com dores nos
músculos da coluna, aqueles músculos ali à volta doíam-me sempre. Hoje vou sentada, o
camião sacode muito leve a pancada. Tenho a minha coluna muito forte e não tenho tido
problemas até agora.
PM – Tem treino de ginásio para complementar?
EJ – Sim, treino 2 horas todos os dias. Às 07h00 da manhã estou no Estádio Nacional. Tenho
um treinador que me ajuda a fazer uma boa preparação física, e eu reconheço que esse é um
dos meus trunfos. Quando toda a gente se cansa e toda a gente começa a cometer erros, eu
pareço que estou a começar do princípio e tenho sempre energia para fazer mais e melhor.

PM – Como foi a evolução técnica dos camiões com os quais já correu? A adaptação é fácil? As
afinações mecânicas são grandes cada vez que muda de equipamento?
EJ – É assim, em termos técnicos, não tive muita gente que me ensinasse. Tive uma ou duas
pessoas que me deram umas dicazinhas mas poucas, lembro-me que quando tirei a carta, que
havia uma que ia comigo para a estrada, a ensinar a conduzir o camião na estrada. Tive
pessoas que me apoiaram e ajudaram. Depois na prática a evolução é feita por nós próprios a
ver os erros que fazemos, perceber o que temos que corrigir, a jogar pelo seguro e a
defendermo-nos. Portanto fui fazendo progressos de condução a pouco-e-pouco ao longo do
tempo. O camião que eu tinha antes deste, foi o tal que viu carbonizado no livro, o MAN que
tive depois do Renault. Como o Renault era um camião difícil, aquele parecia um brinquedo,
era um camião muito simpático, muito fácil de conduzir, muito equilibrado. O camião parecia
que adivinhava os meus pensamentos, o que eu queria, ajudava-me a passar nos sítios todos,
portanto tínhamos um relacionamento excelente, dávamo-nos muito bem os dois, e eu dizia,
que por nada neste mundo eu troco o meu camião, este é o meu camão! O mecânico dizia, à
saiu o novo TGS tem o motor não sei quantos e eu dizia não. Tens que me dar um cheque muito
grande para eu trocar de camião. Aquele camião tinha era um motor muito limitado, estava
a dar o máximo e eu para conseguir chegar aos 140 era difícil. Raramente chegava aos 140 e
depois quis o destino que o camião ficasse na América Latina e que eu acabasse por ficar com
este camião. E de facto essa é muita diferença, e este camião é mais difícil de conduzir, eu
estive ali uns dias, umas etapas que tive que me adaptar, e muitos quilómetros a adaptar-me
a este camião. É mais alto, o angulo morto é muito maior, há muitas coisas que são mais
difíceis, mas consegui adaptar-me e com essa adaptação consegui fazer resultados melhores
com este camião que com o outro que já não consegui fazer com o motor pequeno e estava no
seu máximo e este camião se eu tiver condições de mexer nele, o motor tem mais para me dar,
ainda posso ir mais longe. Portanto não foi fácil, mas fui fazendo a pouco-e-pouco.

PM – Que grandes novidades técnicas e mecânicas têm para 2015?
EJ – Ao longo deste ano sobretudo nós apostámos muito nos amortecedores que é uma tarefa
extremamente difícil, e apostámos acima de tudo em construir uma caixa de carga mais leve
para ganhar no peso e conseguir andar um bocadinho mais rápido. Para 2015 com muitas
dúvidas no nosso espírito, há uma coisa a gente quer investir que é numa cabine nova, a cabine
está toda partida, e começa a dar muitos problemas, gostava muito de comprar uma nova
coluna de direcção que eu quando conduzo tenho sempre a sensação que tenho os braços

curtos, não chegam para dar as voltas ao volante com a velocidade com que eu queria,
portanto precisava de puxar o volante mais para mim, e isso implica um trabalho elaborado,
que é desmontar a cabine toda, tirar aquele tablier, voltar a fazer peças de apoio e comprar a
coluna de direcção a um especialista dos materiais de competição, isso nós adiamos este ano
para ter, mas para o ano gostava muito de a ter já. Depois tenho uma ambição antiga que
ainda não consegui concretizar até agora que é ter um amortecedor de direcção, que em
situações difíceis que se dá uma travadela forte e o camião vai muito depressa, às vezes as
rodas batem nas pedras e quando dá grandes chicotadas tenho que o largar. O amortecedor
de direcção impede essas chicotadas. Mas são tudo coisas técnicas muito difíceis de construir
que até agora ainda não foi possível. Vamos ver se para o ano consigo fazer.

PM – Que objetivos e sonhos tem para o seu futuro como piloto?
EJ – O meu sonho enquanto piloto de camião, foi sempre chegar ao topo da classificação geral.
Ser encarada e respeitada por todos como um bom piloto esse foi o meu sonho, foi algo que
eu não consegui com a mota. E como o camião foi “tapar o buraco” deixado pela mota, eu
tentei chegar lá, demorei muitos anos mas agora quando parto para uma prova eu sei que sou
uma das candidatas ao pódio, e se não ficar no pódio fico lá perto. Mas confesso, o meu último
sonho era um dia conseguir um camião competitivo e um dia deixar a competição por pensar
assim: “bom eu cheguei a este nível e não consigo melhorar mais”, não sei se vou conseguir
realizar estes dois sonhos, as circunstâncias são extremamente difíceis e provavelmente não
vou conseguir lá chegar.

PM – Ainda tem alguma prova que faça parte dos seus sonhos para vir a correr?
EJ – Havia muitas provas que eu gostava de fazer e acabo por não conseguir fazer. Este ano
não houve, mas tem havido uma prova na Rússia que tem imensos camiões que eu gostava
imenso de participar. Havia um rally muito muito difícil que era o rally do Dubai que imagino
se seria capaz de o fazer, mas acabo por fazer sempre provas que são aqui à porta de casa, a
começar pelo de Marrocos e o Africa Race que também está aqui à porta ou o rally da Tunísia,
mas ir para o Dubai ou para a Rússia são logísticas muito muito complicadas. Há também uma
prova na China ou vai começar agora na China, que é muito engraçada que já me convidaram
para participar mas é complicado.

PM – Quando vai para a estrada qual é a reacção da família?
EJ – Os meus pais já se habituaram, a fase difícil foi a fase da mota, que eu chegava a casa
toda partida, cheia de gesso ou canadianas aí eles sofriam um bocado, agora o camião dá-hes
mais confiança. Vou e volto, não tenho tido problemas, não há acidentes não há nada, eles
sentem-se mais confiantes não têm tanto receio, ficam sempre na espectativa agarrados à
televisão a ver se me veem, normalmente raro, mas sempre à procura de notícias, mas já
encaram com alguma naturalidade, estão familiarizados com isto.

MCF - Tem planos para um dia que termine as corridas?

EJ - Não tenho uma data definida para terminar, mas um dia que deixe de correr posso voltar
ao ensino.

Vamos agora conhecer os meios à disposição de Elisabete Jacinto para a competição:

1) O Camião de Competição

A Elisabete Jacinto começa com uma breve explicação pelo facto de o camião ser de série, com
standard de qualidade NATO, tem muita electrónica, na cabine temos o RollBar, cintos com 5
apoios, bancos e volante de competição e atrás do seu banco a sua companheira (a girafa de
peluche).

Continuamos a visita com as palavras da piloto:
EJ – O IRITRACK é um aparelho de localização, emite um sinal de GPS e a organização sabe a
nossa localização. Serve também para as pessoas acompanharem as equipas através do site
da organização. Ele tem funções muito específicas, que se eu capotar e ficar com as rodas
viradas para cima ou se eu der um impacto forte, ele emite um sinal de alarme e a organização
sabe que aquele piloto, tem aquele aparelho, que eles são todos numerados, teve um acidente.

(neste momento o aparelho não está colocado, é fornecido pela organização na altura da prova)

Se eu achar que necessito de assistência médica, esse aparelho tem três botõezinhos, um
vermelho, um verde e um azul, se necessitar de assistência médica carrego no botão vermelho
e chamo os médicos, e a organização ou por helicóptero ou se tiver algum carro perto, vem ter
connosco. Mas imagine que eu assisto a um carro que capota à minha frente e que o aparelho
fica todo destruído e ele não tem como chamar socorro, eu carrego no botão verde e a
organização sabe que eu piloto x estou a chamar apoio para outra equipa que eles não sabem
qual é, ou podem eventualmente através do sistema deles perceber qual é. E tem um botão
azul muito engraçado que se carrega nele, e não sabe nem como nem porquê uma voz fala
connosco vinda não sei de onde, faz um bocadinho papel de telefone e consegue-se falar,
portanto quando houve aquele acidente com o camião Renault, que eu e o Jorge estávamos a
falar há bocadinho, eu fiquei assim ao final da tarde, já estava escuro no meio do deserto e
claro a primeira coisa que se faz é carregar no botão e a senhora que está em França em Paris,
eventualmente penso eu, e sou o piloto nº tal e tive um problema com o camião que não posso
resolver e preciso que o camião vassoura passe aqui ao pé de mim, ela diz: “Está bem Elisabete,
tens que esperar que o camião está a não sei quantos quilómetros de distância” e depois eu
esperei mais não sei quantas horas e o camião não vinha e voltei a carregar e ela diz “Elisabete
o camião estava cheio porque muita gente desistiu, muitos motards tiveram problemas e
foram levar as pessoas não sei onde e tens que esperar mais tempo” e eu esperei, foram duas
noites e três dias à espera que o camião vassoura passasse ao pé de mim, naquela etapa houve
tantos problemas que de facto foi complicado. Portanto esse aparelho tem essa função muito
simpática que ninguém mais se sinta sozinho no deserto. Hoje em dia aquela imagem de
insegurança que tornou o Dakar tão popular aqui há uns anos atrás, isso hoje em dia já não
se põe da mesma maneira porque os sistemas electrónicos permitiram um aumento da
segurança muito grande nas corridas.

(caixa de carga do camião)

Mostro aqui a trás, só por curiosidade, esta caixa foi feita este ano, porque acima de tudo
queríamos tornar o camião mais competitivo mas não temos como, então assim que acabei o
África Race, telefonei para a Alemanha a perguntar o que podia fazer, se podia puxar o motor
para trás, se podia pôr o radiador atrás, para tornar o camião mais equilibrado em termos de
peso, e cheguei à conclusão que tantas coisas, ou seja o trabalho era tanto que não
compensava, aquilo que ia ganhar não compensava, por essa razão achamos que a única coisa
que nós podíamos fazer para tornar o camião um bocadinho mais competitivo era de facto ter
uma caixa de carga um bocadinho mais leve, portanto esta caixa de carga não tem fundo nem
nada, é toda aberta e depois nós construímos todos estes apoios que estão aqui para levar
todo o material que nós temos que levar: três caixas de alumínio onde vão as peças, e já

levamos muito menos peças que antes, porque o camião é fiável e nós fazemos uma boa
manutenção, temos aqui estas placas pretas, que se mete debaixo da roda na situação em que
ele está atascado na areia, as pás para nós cavarmos, o meu record foram quatro horas a
cavar na mesma etapa, o que foi horrível, foi há dois anos. Não foi este último Africa Race foi
o outro exactamente. Escavei uma temporada grande, tirei o camião, e quando vou a passar
ao lado a duna ao lado, voltei a ficar tal e qual e voltei a ter que cavar tudo.

(caixa de ferramentas e equipamento para desatascar)

PM – Com muito esforço de braços.
EJ – Sim, e nós agora já não temos tanto esse problema porque descobrimos que há um sistema
que se achava que não se podia usar, e de facto não podia, mas depois nós conseguimos
adaptá-lo que é uma espécie de anel que se mete na jante entre os dois bordos do pneu, e isso
permite-me baixar muito a pressão dos pneus, ficam mais flexíveis e maleáveis, é melhor para
andar na areia e como o camião é muito pesado à frente e o que acontecia quando me
acontecia isso era que o pneu saía fora da jante, e depois perdíamos muito tempo a tentar pôlo, e por isso andávamos com a pressão muito alta e às vezes tínhamos dificuldade a subir
dunas ou então a passar quando a areia era mole. Este sistema agora evita que o pneu deslize
na jante porque o prende, faz ali um rebordo grande e é uma espécie de um anel que fica ali
encaixado e funciona muito bem e nunca mais tivemos esse problema, conseguimos andar
certinhos com a pressão baixa sem ficar presos.

(a partir da cabine, pode-se dar instruções ao camião para encher ou vazar a pressão dos pneus)

PM – E agora tem aquele sistema no camião que pode encher…
EJ – Esse sempre tiveram porque o camião não pode passar as dunas sem baixar a pressão.
PM – E depois tem o aparelho que enche automaticamente os pneus.
EJ – Exactamente é, se eu chegar à areia com os pneus duros o camião simplesmente não anda.
PM – Atasca?
EJ – Um carro ainda pode fazer esforço. Ele fica preso e começa a afundar, portanto nós temos
mesmo que baixar a pressão. Quando andamos em pista não conseguimos andar com a
pressão muito baixa, porque com a pressão baixa temos que andar devagar, o pneu fica mole
e faz aquele efeito mola, e andamos sempre a saltitar e o camião fica muito inseguro e não dá
muito jeito. O que é que ainda não falei, foi aqui destas almofadas, que estão aqui um
bocadinho escondidas desta armação, que são umas almofadas de borracha que nós
enchemos quando nós atascamos, por exemplo o camião afunda e o camião fica com o chassi
assente na areia, nós temos que tirar areia debaixo do eixo e pomos estas placas juntamente
com estas tábuas que temos aqui, para as borrachas não se estragarem, pomos umas tábuas
por baixo e outras por cima, enchemos a almofada de ar, e levanta o camião e nós como pomos
areia por baixo das rodas o camião já não fica assente e conseguimos sair, portanto são esses
truques. Levamos 2 pneus suplentes, este é um kit completo para mudar pneus que é a tábua,
o macaco e os desmontas e a haste de por o macaco a funcionar, tudo completo, os nossos
extintores, a cinta de reboque para o caso de precisarmos de ser rebocados, termos o mínimo,
porque o nosso objectivo é irmos sempre leves.

(as várias ferramentas essenciais na caixa de carga, mais algumas para desatascar, segurança e suplentes)

PM – No livro “100 imagens Elisabete Jacinto 10 anos em camião” vemos uma situação em que
o camião capotou.
EJ – Sim virou para o lado.

PM – Foi muito complicado repô-lo?
EJ – É sempre muito complicado, porque os camiões são muito pesados, e por vezes um só
camião não é suficiente para por o outro de pé.

PM – Necessitaram do de apoio?
EJ – Naquele caso não levamos o camião de apoio lá para o sítio, pedimos foi ajuda de
tractores. Então com vários tractores e com muito trabalho de braços, conseguimos escavar e
arranjar uma forma de por o camião em pé, mas é muito complicado. Isso já me aconteceu
duas vezes, uma em Marrocos e no meu primeiro Dakar. Nas primeiras dunas da Tunísia
durante a noite, o camião ia muito carregado e era um camião muito velho, foi a primeira
experiência, com pneus em cima, má distribuição de peso e comecei a subir nos trilhos dos
outros. Não inventei nada, como não tinha experiência, fazia o que os outros faziam nos trilhos
dos outros e de repente o camião desequilibrou, eu acho que foi por causa da distribuição de
peso que era péssima, e caiu para o lado e ninguém queria parar, ninguém queria ajudar e
tive que esperar pelo camião vassoura…
Sobre a caixa de carga, disse as coisinhas todas, este instrumento também é para tirar areia,
este rodo, temos esta almofada um pouco mais pequena que aquela, muitas vezes pomos uma
sobre a outra, para ajudar a subir o camião e tirá-lo da areia quando ele fica preso.

PM – Vocês têm especificações técnicas obrigatórias nos camiões?
EJ – Sim, algumas coisas sim, limites de peso, amortecedores… há pouco dizia que a
configuração básica é de série, mas depois há coisas que se muda, e o que nós temos acima de
tudo, a nossa grande aposta tem sido nos amortecedores, a suspensão, que é isso que nos
permite andar um bocadinho mais depressa. Os nossos amortecedores são feitos cá em
Portugal, a caixa de carga também é feita cá em Portugal, portanto nós temos aquele orgulho
de dizer, bom, quando começamos nisto não sabíamos nada, o camião era feito, ou era todo
preparado lá fora, a partir do momento que compramos este, nós assumimos a
responsabilidade de construir tudo cá. Não é nada fácil, mas ele está bastante bem e tenho o
orgulho de dizer que este camião se calhar é o único camião verdadeiramente aerodinâmico
tanto quanto a palavra o permite em termos de camiões, porque os camiões não são nada
aerodinâmicos têm uma caixa quadrada ali contra o vento, mas toda a caixa de carga que nós
fizemos foi o João Sabino que fez. Tem uma forma de empurrar o vento que enrola ali na
traseira e segundo o Luís que é um estudioso da aerodinâmica, impulsiona o camião para a
frente e o faz andar mais depressa, mas a verdade é que nos filmes se vê muito bem o pó ali a
enrolar e a esteira de pó vai toda junto ao chão, não faz aquela nuvem de pó muito larga, vai
toda juntinha ao chão e de facto acredito que ele tem razão que o camião tem alguma
facilidade aerodinâmica.
EJ – Tem dois depósitos de combustível de 420 litros cada, a gasóleo.
… Há algumas peças que tivemos que fazer mais robustas, porque o camião salta muito e
depois não suportavam. O caso do apoio dos amortecedores por exemplo, mas quando digo
configuração de série é o motor está no sítio dele, a caixa é de velocidades é de origem, a caixa
de transferência é de origem, está tudo na mesma posição, tudo certinho, mesmo se virem o

tablier é de origem, se bem que nós agora vamos ter que comprar uma cabine nova que esta
está muito partida, muito soldada, muito torta e se calhar já não pomos os plásticos todos já
vamos arranjar uma maneira de simplificar.

PM – Em termos de equipa, no seu camião vai a Elisabete, o mecânico e o navegador?
EJ – Exacto, somos seis no total, vão três pessoas no camião de competição e outras 3 no
camião de assistência. A trabalhar no camião ao longo do ano inteiro somos só três: eu, o
Jorge, e o mecânico que trabalha sempre. No camião de competição vou eu, o mecânico e o
navegador. O navegador é o José Marques, que é um militar já reformado mas que tem muita
experiência de todo-o-terreno, e que faz corridas há muitos anos. É uma pessoa muito
concentrada e rigorosa e que aquilo ali nada falha, e eu tenho aquela confiança que quando
ele me diz que há um buraco, mesmo que eu não o esteja a ver, tenho a certeza que ele está
lá e que ele vai aparecer mais tarde ou mais cedo, que é uma das grandes armadilhas de
Marrocos que o navegador assinala um perigo 3, a gente não acredita porque não o está a
ver, mas ele aparece, e quando aparece não se tem tempo para travar.

PM – Quando está a saltar uma duna, não sabe o que está do lado de lá?
EJ – Normalmente não sabe, mas aí nas dunas já sabe que são várias seguidas e temos que ir
devagar e temos que fazer uma condução diferente e aí estamos preparados para isso.
(retomando sobre a composição da tripulação)
Ainda em relação ao camião de competição temos o Marco que é o mecânico, normalmente
as pessoas interrogam-se muito porque é que vai uma terceira pessoa. Todo o trabalho no
camião é muito para duas pessoas só. Por exemplo, mudar um pneu. Só o pneu pesa quase
100Kg e é um trabalho para três, e trabalhando os três, de uma forma muito coordenada e
organizada, o nosso record foram 12 minutos, mas é raro que as coisas corram muito bem, é
sempre de 15 para cima. Portanto acaba por se perder sempre bastante tempo. O mecânico
vai sempre connosco porque qualquer problema que se tenha nós não podemos ter ajuda de
ninguém a não ser de outros concorrentes inscritos em prova, e é claro que não é um piloto de
moto ou de carro que nos pode ajudar, portanto nós temos que ser autónomos, temos que ter
tudo o que precisamos, por isso levamos peças, levamos ferramentas e o mecânico vai
connosco para o caso de haver algum problema. Porque se o camião de assistência for visto
perto de nós a meio de uma etapa, nós somos logo desclassificados. Ou seja há sítios
específicos em que podemos ter assistência e normalmente é no acampamento ao final de
cada dia, portanto eu faço um percurso e o Jorge faz outro e encontramo-nos ao final do dia,
ou a meio da noite, consoante as circunstâncias da etapa, no acampamento e é aí que eu posso
ter acesso a tudo o que eles levam, ferramentas, trabalho mecânico e tudo.

PM – O camião de assistência faz menos quilómetros que o camião de competição?
EJ – Às vezes faz mais.

PM – Mas tem estradas diferentes para conseguir chegar lá mais rápido?

EJ – Por vezes vão por estradas de alcatrão, quando não há estradas de alcatrão e há boas
pistas. Eles fazem as pistas melhores, e nós vamos sempre pelos piores caminhos.

PM – Chegam sempre primeiro que vocês?
EJ – Às vezes… Eu rezo sempre para eles chegarem antes de mim, porque dá-me um gozo muito
grande chegar e eles já lá estarem, poder ir logo a correr comer, e ter a tenda e poder trocar
de roupa, e aquelas coisas. Às vezes quando as etapas são muito longas para eles, como o
camião é lento, é um camião que vai a 100Km/h, não mais depressa que isso, eles chegam
mais tarde que nós, e às vezes temos que ser nós a esperar.

PM – A vossa velocidade média em deserto por norma quanto?
EJ – Na competição, o camião está limitado a 150. Não pode ir a mais que 150Km/h, foi uma
medida por questões de segurança, para travar um camião de 10 toneladas é preciso espaço
e quanto mais depressa, pior. Portanto essa foi uma medida, mas normalmente são poucos os
sítios onde se consegue dar velocidades tão altas, é preciso o piso ser muito bom, para se
conseguir dar com o pé a fundo um bom bocado porque se há uma vala, uma pedra, se estou
sempre a tirar o pé, ele não embala o suficiente para chegar aos 150. A maior parte das
velocidades é entre os 60, 70, 80, 90 por aí. Às vezes ir muito muito depressa é ir a 20 à hora,
quando o piso é realmente muito mau de facto.
A equipa do outro camião, é o camião de assistência, em que vai o Jorge, que é responsável
por toda a parte de logística, resolução de problemas, de chatices, coisas difíceis, é tudo para
ele. Ele é que tem que se aguentar à bronca com tudo. Vai o Pedro Azevedo que é quem conduz
o camião, que é aquela pessoa que chega ao acampamento e que tem que se deixar descansar
e dormir toda a noite, mesmo que haja grandes encrencas, é suposto ele não fazer nada para
no outro dia estar desperto para conduzir os 600, 700, 800Km o que tiver que fazer no dia
seguinte. E vai o Helder Anjos que é mecânico aqui da Hydraplan que utiliza as suas férias para
trabalhar connosco e é ele que depois é suposto fazer a manutenção do camião de competição,
durante a noite, o tempo que for necessário. Só que entretanto o Marco (que é o mecânico
que vai comigo) como o camião “é dele”, é ele que trabalha no camião ao longo do ano, ele
não consegue deixar o outro a trabalhar sozinho e acaba de trocar o fato de competição pelo
fato de trabalho, e trabalha com ele as horas todas que forem necessárias, portanto chega ali
a um determinado momento do rally que sabemos que ele anda ali com um cansaço numa
situação extrema que já não se pode dizer tudo o que nos dá na cabeça porque ele já se ofende
com muita facilidade, anda ali com os nervos no limite. No fundo andamos todos porque o
cansaço é muito e as condições de vida são muito duras porque no acampamento não se tem
o conforto de um hotel, uma cama quentinha, de um duche quente, essas coisas. É muito giro
quando se arranca e depois passa uma etapa, passa duas, quatro, cinco e o pessoal começa a
arrastar as pernas, os pés, começa a ficar cansado, e às vezes desmotivado. É o cansaço que
desmotiva, e as etapas não correm tão bem como se gostava e há problemas e essas coisas
todas que acabam por chatear muito.

2) O camião de assistência

EJ – As primeiras corridas que fiz de camião, não tinha qualquer assistência, portanto era
suposto o mecânico chegar ao final do dia e fazer o trabalho no camião, e como estava tão
cansado, não dormia e se tínhamos problemas, tínhamos que parar no meio da etapa. Depois
houve um ano em que consegui que o Jorge fosse de carro e me ajudasse em pequenas coisas,
e mais tarde é que conseguimos, quando passei para a MAN, em associação com o
concessionário da zona de Lisboa, comprar este camião para assistência. É um camião de
origem militar, que já tem mais de 30 anos, muito antigo, com uma tecnologia muito antiga,
mas como é um camião de concepção militar por isso é que tem esta configuração um bocado
estranha, tem o motor atrás da cabine, em vez de estar por baixo, que era para ser baixinho
para poder passar por debaixo das pontes, mas entretanto tem uma grande altura ao solo,
portanto é um camião que foi construído para ter uma grande eficácia no todo-o-terreno, e de
facto tem mecanismos excelentes. Apesar de ser um camião velho, acho que se pode dizer
assim, é um camião que está muito adaptado a esta tarefa de ir pelo meio do deserto porque
qualquer coisa que se estrague arranja-se com muita facilidade, não há electrónicas não há
nada. Depois nós tivemos que lhe construir uma caixa de carga enorme, e estragamos o
princípio básico de ser baixinho para passar por baixo das pontes, mas tivemos que construir
uma caixa de carga para levar tudo aquilo que precisamos. E de facto este camião é a nossa
base porque nós levamos aqui tudo o que precisamos.

PM – É a oficina móvel?
EJ – É, todo o tipo de peças suplentes, desde caixa de transferência, caixa de velocidades,
cabeça do motor, todo o tipo de ferramentas. Temos um torno, um compressor, temos
geradores, temos as molas, temos tudo o que nos faz falta, até temos uma máquina de café,
e um pequeno frigorífico, que é excelente. Este camião, quando chega ao pé de nós, sentimonos felizes, sentimo-nos em casa. Deve imaginar quem está no meio do deserto, depois de um
dia inteiro sem nada, quando chega este camião, que se tem tudo, é como se a nossa casa
chegasse ao pé de nós e ficamos muito felizes, e gostamos deste camião e por essa razão

tivemos aquela ideia de dizer, este camião merece um destaque especial e decidimos
conjuntamente com o Museu do Caramulo, fazer tudo o que era necessário para que tivesse
estatuto de veículo histórico. Então neste momento tem a homologação e temos ali a chapinha
na cabine a provar que é um veículo de interesse histórico e de facto é um camião que tem
uma história longa, e continua a ser um veículo eficiente, capaz de nos ajudar, é claro, a
eficiência que nós precisaríamos de o camião ir ter connosco a meio de uma etapa isto neste
momento é muito difícil pois tem uma carga super pesada e há pisos muito complicados por
onde passamos que ele eventualmente com este peso todo em cima não conseguirá, mas eu
espero nunca precisar de uma situação dessas.

(no interior do camião de assistência e o certificado de veículo com interesse histórico)

EJ – Pior do que não ter o material, é ter o material e ele não estar acessível, ou não saber
onde é que está. Portanto, um dos grandes pontos deste camião, é a organização e a
arrumação das coisas por um lado, porque o camião a andar, qualquer peça que não esteja
bem arrumada sai do sítio, vibra, parte, portanto tem que estar tudo muito bem arrumado e
bem acondicionado e outra coisa é se saber sempre onde é que tem cada uma das coisas que
precisa, e depois como o espaço é muito limitado, tivemos que acima de tudo, tentar
rentabilizar muito o espaço para ter tudo muito organizado.

PM – As caixas estão numeradas, e sabe o que tem em cada uma delas?
EJ – Temos listas com tudo o que está em cada caixa, fizemos esta configuração deste pequeno
corredor atrás, mas fechamos o corredor aqui e neste espaço que agora está livre é onde nós
levamos a nossa bagagem, os nossos sacos. Temos a bancada com algumas ferramentas. Esta
bancada, é uma bancada de trabalho e nós fechámo-la e aqui é a parte mais me interessa a
mim que é a parte onde nós temos uma caixa com latas de conserva, uma caixa com fruta e
com pão, uma caixa com a máquina do café, a outra com as bebidas, portanto aqui é a parte
da nutrição, que é a parte mais importante. O frigorífico, temos aqui o compressor, e depois
aqui atrás, depois aproveitámos este espaço aqui, para as caixas onde levam as baterias
suplentes, que vamos por em cima da cabeça do motor, portanto este espaço é um espaço que
aproveitamos para pôr muitas coisas na rede, o caso dos amortecedores, temos um chão falso
onde temos aquelas peças que são difíceis de arrumar, as barras de torção, as barras disto e
daquilo, os jerricãs para levar os óleos, os líquidos refrigerantes. Levamos um conjunto
completo de amortecedores suplentes para o camião, o radiador, depois temos aqui os
geradores, aqui atrás a caixa de velocidades, cabeça do motor, caixa de transferência, molas,
placas para desatascar…

(área onde está o torno, da nutrição, da bagagem, o compressor…)

(caixas com ferramentas / equipamentos e secção de peças sobresselentes, gerador e sistema de extintores)

PM – Tem caixas com material deste camião?
EJ – Sim, algum material deste, se bem que esperamos sempre que este nunca avarie, mas a
questão é, no meio de ter este camião cheio de peças com tudo aquilo que faz falta, quando
nós temos um problema naquele, há sempre uma peça que se precisa que não tem, que dá
raiva. Mas eu já tenho aquela filosofia de dizer assim: “Não, vamos levar para não precisarmos
dela”, porque eu acho que quando não se tem, é que precisa mesmo.

PM – Jorge, quando a Elisabete está em prova, vai neste camião e pensa: “Será que ela está a
precisar de mim”?
JG – Ao princípio sim, hoje em dia não. É normal porque há uma grande autossuficiência
relativa, mas existe uma autossuficiência deles, levam o mecânico principal no camião, não é
como no tempo da mota, aí a pessoa andava mais atrapalhada. Leva um grande amigo, o José
Marques, um grande navegador, e grande amigo o que me dá algum conforto também, e a

Elisabete tem uma enorme experiência em África, aliás, hoje em dia dificilmente se encontra
algum piloto com mais experiência que ela. Deve ser nos camiões em conjunto com o Tomas
Tomecek a pessoa que mais experiência que tem em África, e isso dá algum conforto.
EJ – Ele diz isso, mas anda sempre agarrado ao telefone, a mandar mensagens para saber onde
é que eu estou… [risos]

PM – Vocês podem comunicar entre si?
EJ – Não, não podemos, mas a mulher do navegador está cá, em frente ao computador, e
manda sempre uma mensagem ao Jorge a dizer, já passaram pelos pontos.

PM – Então têm uma equipa de terra?
JG – Isso é um facto, se não não íamos para as corridas. Saber qual é a situação dela, até que
nós temos a consciência que a equipa seja muito experiente, e a Elisabete, o Marco e o
Marques são de facto uma equipa muito experiente, o camião tem limitações inerentes ao
facto de ser, como a Elisabete já disse muitas vezes, de ser um camião de origem (de
construção militar), é feito em fábrica de origem, e os outros, a maioria deles, para não dizer
quase todos hoje em dia dificilmente já se encontra veículos nestas situações. Nós evoluímolo, é um bom camião pela fiabilidade, é aí que nós apostamos nele, e nestas corridas longas
isso é um grande tributo que nos presta, mas quando estamos em pistas rápidas, ou a
navegação é pouca, é evidente que temos grandes dificuldades em acompanhar protótipos
que são camiões construídos de raiz, como o Scania como o Iveco, há uma grande dificuldade
em acompanhar. Nós por exemplo agora temos 10 camiões no Africa Race, eu diria que o nosso
camião estaria em 7º ou 8º lugar a nível de performance, não quer dizer que não tenha outros
atributos, mas performance pura, cavalos e peso e depois tem que ser a equipa a rentabilizálo e a fiabilidade também, e se tivesse noutra corrida qualquer acontece o mesmo. No
Marrocos deste ano, estavam lá 11 camiões e dificilmente a Elisabete se punha acima (equipa
sim) mas o camião as performances dele vão diminuindo, mas continua a ser um camião
interessante, por isso nós temos mais curiosidade em acompanhar, e quando ela ganha uma
especial, nós sentimos que há trabalho de toda a equipa, mas houve de certeza uma condução
e uma navegação que foi diferente porque conseguiu rentabilizar ao máximo o camião que
tem uma base mais tradicional.

PM – Em termos de arrumação no camião de assistência, todas as peças que são usadas são logo
arrumadas no seu lugar?
EJ – É suposto a pessoa tira a peça, arruma. Utiliza durante o tempo que precisar, e depois é
suposto arrumá-la, mas esta foi uma conquista que foi difícil, porque claro pois acima de tudo
os homens têm menos cuidado com estas questões de arrumação e não veem a parte prática
da arrumação. A parte útil, porque lá em casa há uma espécie de milagre que as coisas
aparecem todas no mesmo sítio e eles nem param para pensar porquê. E aqui acontecia
muitas vezes que alguém precisava de uma peça ou de uma ferramenta e não sabia onde é
que estava, porque quem tinha utilizado antes, tinha largado em qualquer sítio. Mas
estabeleceu-se uma regra que foi a partir de certa altura, quem usar uma peça durante o

tempo que precisar e depois de já não precisar, tem que a arrumar no mesmo sítio. Se ficar
provado que ele não a arrumou depois de já não precisar dela, ficou estabelecido que ele tem
que pagar uma almoçarada ou jantarada aos outros todos. Então gerou-se na equipa um clima
de perseguição “olha que pagas o jantar, ou o almoço” nem que fosse um almoço McDonald’s
tinha que pagar, e ainda chegamos a comer um almocinho que serviu de exemplo. E a partir
daí as coisas todas se alinharam e ninguém mais teve pouco cuidado e as pessoas perceberam
a parte prática de ter o cuidado de arrumar e ganha-se imenso tempo. Nas corridas todo o
tempo é pouco para a gente poder descansar, e andar uma hora ou duas à procura de uma
ferramenta não faz sentido nenhum quando podemos estar uma hora a dormir para podermos
estar mais bem-dispostos no dia seguinte. Por isso isto funcionou como um pequeno impulso
para as coisas funcionarem e a partir de agora nunca mais tivemos problemas com nada,
temos listas com tudo sempre certinhas e para o futuro nesse aspecto é mais funcional.

PM - Em nome da AMMAgazine, Muito Obrigado pela sua entrevista.
“Fotos de Família”
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