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Garmin patrocina a 13ª edição da Transportugal 

Race by Garmin  
 

 
 

 

 A maior prova de resistência todo-o-terreno em território português vai ter 
novamente o apoio da Garmin, sendo a marca o patrocinador principal nesta 
edição  
 

 A arrancar em Bragança dia 9 de maio com destino a Sagres, onde termina no dia 
17 de maio, esta inovadora prova - assistida por GPS da marca - vai ter a duração 
de 8 dias, onde são percorridos 1000 quilómetros em BTT em plena Natureza 

 
 

Lisboa, 24 de abril de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, vai 
novamente apoiar a 13ª edição da Transportugal Race by Garmin 2015, a maior 
prova de resistência todo-o-terreno por etapas, que se realiza em Portugal. A 13ª 
Transportugal Race by Garmin, que arranca no dia 9 de maio e termina a 17 de 
maio, vai novamente ligar Bragança a Sagres em BTT e conduzir os atletas de 
norte a sul do país, ao longo de 1000 quilómetros divididos por 8 dias de 
competição, em que terão oportunidade de explorar os locais mais recônditos e 
desconhecidos da natureza. Todos os participantes terão um GPS Garmin. 
Inscritos estão já 96 atletas, homens e mulheres dos 29 aos 67 anos de idade.  

 
 

A Transportugal Race by Garmin é uma prova assistida por GPS da marca (onde a gama 
de produtos Edge e Oregon tomam particular destaque), com a duração de 8 dias, são 
percorridos 1000 quilómetros ao longo de caminhos de terra que atravessam florestas, rios 
e ribeiras, montes e vales, alternando o caminho por estradões rápidos até aos 
“singletracks” vertiginosos sobre as falésias.  
 
O trajeto desta prova conduz os atletas por vários locais onde se pode apreciar o que de 
melhor as paisagens nacionais têm para oferecer. Desde ambientes onde se pode 
encontrar a natureza no seu estado mais puro, passando por pequenas aldeias perdidas 
no interior de Portugal, até aos castelos no topo das colinas fronteiriças, às longas 
planícies alentejanas e à deslumbrante costa do sudoeste algarvio. 
 
Esta é uma prova para duros e duras, com etapas médias de 125km, mas com uma 
vertente turística enorme. Para além de desfrutarem de ótimas paisagens, ao longo da 
prova, os atletas usufruem da estadia em ótimos hotéis, assim como da melhor 
gastronomia das regiões por onde passam, carregando convenientemente as baterias para 
as próximas etapas. 
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Todas as pessoas e empresas envolvidas na organização da Transportugal Race by 
Garmin apostam na qualidade de todos os serviços prestados aos atletas e participantes 
desta prova, garantindo não só todo o conforto e segurança, mas também o acesso aos 
melhores locais de alojamento.  
 
Etapas da Transportugal Race by Garmin 
  

STAGE / ETAPA 1 
BRAGANÇA - FREIXO DE ESPADA-À-CINTA / 142KM 
STAGE / ETAPA 2 
FREIXO DE ESPADA-À-CINTA - GUARDA / 110KM 
STAGE / ETAPA 3   GUARDA - PENHAS DA SAÚDE / 108km 
STAGE / ETAPA 4   PENHAS DA SAÚDE - CASTELO DE VIDE / 148km 
STAGE / ETAPA 5   CASTELO DE VIDE - ÉVORA / 167km 
STAGE / ETAPA 6   ÉVORA - ALBERNOA / 102km 
STAGE / ETAPA 7   ALBERNOA - MONCHIQUE / 138km 
STAGE / ETAPA 8   MONCHIQUE - SAGRES / 99km 

  
Para mais informações e inscrições, visite http://ciclonatur.pt/site/. 

 
 

“A Garmin patrocina esta prova já há alguns anos. É importante para nós mantermo-
nos ligados a uma das áreas que mais expressão tem no nosso meio. Somos uma 
referência no mundo dos equipamentos GPS e queremos continuar a sê-lo e a estar 
presentes com este apoio que demonstra o nosso compromisso para com todos os 
atletas, amadores e profissionais”, disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da 
Garmin Ibéria.  

 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os produtos 
e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, 
https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

 
Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande 
maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados 
aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas 
principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: 
www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas 
atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da 
empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos e 
circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus 
resultados reais diferir substancialmente como consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos 
que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no 
formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa e 
Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível em 
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras que podem 
estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data em que o 
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comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra circunstância, a 
empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 

Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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