Portugal - Dakar Challenge - A Corrida Solidária Mais Louca do Mundo” passa
por Tavira
Nos dias 26 e 27 de Dezembro, Tavira é o primeiro oásis para os cerca de 100
participantes que irão embarcar no “Portugal - Dakar Challenge – A Corrida Solidária
Mais Louca do Mundo“, rumo à cidade de Marrakech, em Marrocos.
No dia 26 de Dezembro, a partir das 18h30, as 34 equipas, distribuídas por 32
veículos automóveis e 2 motos, irão chegar ao Jardim das Palmeiras, onde, no dia
seguinte, após a cerimónia oficial, será dada a partida, a partir das 7h00, para a
primeira etapa, que liga Tavira à cidade de Fez, no continente africano.
O percurso de, aproximadamente, 5.000 quilómetros, distribuí-se em treze etapas, e
contempla a passagem por Espanha e Marrocos, até ao dia 7 de Janeiro, sendo Dakar
o destino dos contributos solidários.
A missão solidária deste projecto resulta do contributo das duas categorias de
inscrição: Touareg – as viaturas serão doadas pelos participantes a uma organização
humanitária, sem fins lucrativos, que em parceria com as autoridades Marroquinas irá
proceder à doação a diferentes órgãos locais em regiões carenciadas em Marrocos; e
Berbere – 50 euros por cada viatura inscrita e 25 euros por cada ocupante revertem a
favor da Fundação AMI.
Para além da missão solidária, este projecto tem ainda como objectivos a promoção
da língua portuguesa e a história de Portugal no mundo. Levar a mensagem solidária
através dos países por onde a corrida vai passar.
O evento Portugal Dakar Challenge, um conceito criado em Portugal pela Global
Share® Eventos, é um projecto de âmbito nacional e internacional com ambição de
contribuir para causas humanitárias e de promover a consciência social,
designadamente de cariz ambiental, através de uma experiência única e memorável,
na qual se explora a natureza e a condição humana na sua inter-relação com o meio
que a rodeia.
Tavira, 21 de Dezembro de 2010
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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