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Livro “O Último Dakar em África”, de João Fernando Ramos e Mário Ferreira, 
à venda nos postos da Galp Energia 
 
 
 
O livro “O último Dakar em África”, de João Fernando Ramos e Mário Ferreira, estará à venda a partir de hoje, 
na rede de estações de serviço da Galp Energia. A sessão de pré-lançamento do livro, decorreu hoje na Área 
de Serviço de Francos, com a presença dos autores que apresentaram a obra e partilharam algumas das 
emoções vividas durante a última grande prova decorrida no continente Africano. 
 
João Fernando Ramos é jornalista da RTP e Mário Ferreira é mais conhecido como presidente da Douro Azul. 

 
Esta iniciativa insere-se no âmbito da parceria estabelecida entre as Livrarias Bertrand e a Galp Energia, que 

permite aos seus clientes encontrarem os melhores e mais recentes lançamentos do mercado livreiro nas lojas 

M24 e Tangerina dos postos Galp Energia. 

Neste livro, cruza-se a experiência de João Fernando Ramos, que além jornalista e cara conhecida da RTP é 

igualmente piloto amador nos tempos livres, com a do empresário Mário Ferreira, que promete ser o primeiro 

português a ir ao espaço e que embarca milhares de pessoas Douro acima à procura de uns dias de sonho num 

dos mais belos paraísos de Portugal. 

Nas páginas deste diário de bordo, feito ao ritmo de crónica de viagem, o leitor vai viver alguns dos 

momentos mais marcantes da maior corrida do mundo. O livro, de 152 páginas, contém prefácio do piloto 

Carlos Sousa e 170 fotografias de Mário Ferreira, Pedro Bryton, José Carlos Sousa e Rui Ribeiro, e estará à 

venda em 60 lojas da rede de postos Galp, de norte a sul do país, a partir do dia 2 de Dezembro. 
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