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Garmin e Clube Olímpico Oeiras continuam em boa 
forma numa parceria de valor acrescentado 

 
 

 
 
 
• Nas provas pontuáveis para a Taça de Portugal de Triatlo 2015 – Triatlo de Esposende 
e Triatlo de Oeiras – José Felício foi o atleta em destaque. 
 
• Na prova aberta que servia para seleção da equipa nacional, Tiago Fonseca ficou em 
4º e Miguel T. Silva em 6º lugar. Estes dois atletas foram selecionados pelo 
selecionador nacional para dia 25 de julho representarem Portugal no Campeonato da 
Europa de Youth, em Banyoles, Espanha. 
 
• Já o Campeonato Nacional Individual de Aquatlo aconteceu em Coruche e uma vez 
mais José Felício alcançou o pódio com medalha de bronze, classificando-se como 
Campeão Nacional de Juniores. 
 
• A Garmin entrevistou ainda Luis Manuel R. De Almeida, Vice Presidente do Garmin 
Olímpico Oeiras, Diretor do Triatlo/Duatlo e Atleta do Clube  
 
• Garmin Olímpico Oeiras reconhece que os equipamentos da Garmin são cruciais para 
o seu sucesso 

 
 
Lisboa, 11 de agosto de 2015 – A Garmin International Inc., uma unidade da Garmin®, 
líder mundial em soluções de navegação por satélite*, anuncia os excelentes resultados 
obtidos pelos seus atletas do Garmin Olímpico Oeiras (GOO), destacando-se nas provas de 
Triatlo para a Taça de Portugal, na Prova Aberta para a Seleção Nacional e no Campeonato 
Nacional Individual de Aquatlo. A Garmin entrevistou ainda Luis Manuel R. De Almeida, Vice 
Presidente do Garmin Olímpico Oeiras, Diretor do Triatlo/Duatlo e Atleta do Clube sobre o 
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sucesso do GOO, os seus atletas séniores e júniors e qual o ingrediente secreto para o 
sucesso do Clube ao longo dos anos, assim como perspetivas futuras. 
 
 
“Estamos muito orgulhosos da prestação dos atletas que formam a equipa do Garmin 
Olímpico Oeiras. São atletas cheios energia, vontade de vencer e dedição, muitas vezes 
reconhecidos também pelas convocatórias, a alguns atletas, para a seleção nacional”, 
disse Vanessa Garrido, Diretora de Marketing da Garmin Ibéria.  
 
“O apoio que temos tido da Garmin ao longo dos anos de parceria tem sido muito bom, com a 
marca a mostrar sempre a maior das disponibilidades para melhorar esse mesmo apoio. O 
Clube GOO tem também mostrado que está ao nível da Garmin, ou seja, no topo”, refere Luis 
Manuel R. De Almeida, Vice Presidente do Garmin Olímpico Oeiras, Diretor do 
Triatlo/Duatlo e Atleta do Clube. “O equipamentos Garmin que utilizamos são os mais 
adequados para as modalidades praticadas no clube, desde relógios de fitness aos de triatlo, 
e estamos deveras contentes e satisfeitos com a Garmin, a maior marca de sistemas GPS a 
nível mundial”, conclui. 
 
 
Triatlo de Oeiras 
O Garmin Olímpico de Oeiras foi o 2º classificado por equipas no Triatlo de Oeiras, prova 
pontuável para a Taça de Portugal de Triatlo 2015. O clube da linha teve em José Felício o 
seu melhor atleta nesta prova, conseguindo o 3º lugar da geral. A. Feijão foi o 8º, A. Garcia 
foi 10º lugar, B. Portela 11º, J. Estrangeiro 12º, D. Brás foi 14º classificado e A. Fernandes 
19º, da geral. 
 
Em femininos, Mafalda Costa foi a que mais se destacou com um excelente 4º lugar da geral. 
 
 
Prova Aberta para a Seleção Nacional 
Na prova aberta que servia para seleção da equipa nacional, o GOO obteve resultados de 
grande relevo Tiago Fonseca em 4º e Miguel T. Silva 6º lugar. 
Estes dois atletas foram convocados pelo selecionador nacional para dia 25 de julho 
representarem Portugal no Campeonato da Europa de Youth, em Banyoles, Espanha. Além 
destes dois atletas foram selecionados mais três atletas do clube: Mafalda Costa, J. Ferreira 
e Duarte Brás. O GOO já conta com cinco atletas presentes no Campeonato da Europa, um 
número muito representativo do sucesso do clube. 
 
 
Campeonato Nacional Individual de Aquatlo 
Coruche recebeu uma vez mais o Campeonato Nacional Individual de Aquatlo. 
José Felício, o atleta do GOO que está a passar por um grande momento de forma, alcançou 
a medalha de bronze da prova individual, tendo-se consagrado Campeão Nacional de 
Júniores. Outros atletas que encheram o Garmin Olímpico Oeiras de orgulho nesta prova são 
João Ferreira (que alcançou o 6º lugar da geral, consagrando-se Vice-Campeão do escalão 
Sub-23), D. Brás com um 7º lugar da geral (Vice-Campeão do escalão Cadetes), A. Garcia 
foi 9º da geral, Tiago Fonseca  agarrou o 10º lugar, A. Feijão ficou em 11º e A. Fernandes 
foi 12º da geral. 
 
 
Triatlo de Esposende, etapa da Taça de Portugal de Triatlo 
Mais uma vitória por equipas do Garmin Olímpico de Oeiras, com José Felício a sagrar-se 
Campeão Nacional de Juniores, e o GOO a conseguir mais três lugares do pódio em 
Cadetes.  
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D. Brás foi Campeão, T. Fonseca foi Vice-Campeão e M. T. Silva foi 3º lugar no nacional da 
categoria de Cadetes. 
 
Os resultados: 
Mafalda Costa - 7ª da geral (3ª Cadete) 
Inês Melo - 34ª da geral (4ª S-23) 
Duarte Brás - 2º da geral (Campeão Nacional Cadete) 
José Felício - 3º da geral (Campeão Nacional Júnior) 
Tiago Fonseca - 4º da geral (Vice-Campeão Nacional Cadete) 
A. Feijão - 8º da geral (5º Júnior) 
A. Garcia - 11º da geral (1º S-23) 
M. T. Silva - 14º da geral (3º Cadete) 
A. Fernandes - 15º da geral (2º S-23) 
F. Marques - 19º da geral (4º Cadete) 
F. Azinheirinha - 20º da geral (4º S-23) 
M. Almeida - 21º da geral (11º Júnior) 
G. Marques - 30º da geral (12º Júnior) 
  
Com estes resultados em Esposende o Garmin Olímpico de Oeiras reforçou a liderança do 
ranking da Taça de Portugal de Triatlo 2015. 
 
 
 

A Garmin entrevistou Luis Manuel R. De Almeida, Vice Presidente do Garmin 
Olímpico Oeiras, Diretor do Triatlo/Duatlo e Atleta do Clube: 

 
 
1) Qual o balanço do GOO até ao momento, referente às competições deste ano? 
  
O balanço que se faz da época até à data é de muitos pódios, títulos individuais e presença 
da equipa, a nível coletivo, em posição de grande realce em todos os rankings da FTP onde 
lideramos os seguintes: 
 
- Longa Distância masculina 
- CNClubes de Duatlo masculinos e femininos 
- Taça PORterra em masculinos 
- Taça de Portugal masculinos 
  
2) Quais os atletas que a seu entender mais evoluíram? 
Não se pode destacar o atleta, mas sim todos os jovens da Escola de Formação Desportiva 
com uma evolução notável a todos os níveis e que estão a começar a integração dos 
trabalhos da seleção nacional. 
  
3) Quais as maiores vantagens para os atletas em pertencerem ao GOO? Como é que 
isso contribui para a sua evolução profissional? 
O Clube dá muitas condições aos atletas, desde um enquadramento técnico competente, 
apoio logístico e administrativo para que possam desenvolver as suas valências. Aqui 
também entra o apoio dos pais dos atletas, como fator crucial, assim como a ultima tecnologia 
da Garmin em matéria de equipamentos topo de gama com os quais os atletas treinam e que 
lhes oferece mais motivação para cumprirem os seus objetivos. 
  
4) O que aponta de mais positivo este ano, entre vitórias, entrada de novos atletas, 
prémios...? 
Para mim, o mais positivo até ao momento é o excelente espírito de grupo, tanto da parte dos 
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mais novos como dos atletas com mais idade e que já conseguiram um lugar de destaque no 
Clube. Essa situação leva a obtenção de títulos e boas classificações, tanto individualmente 
como coletivamente. 
  
5) Quais são as perspetivas para o futuro? 
As perspetivas para o futuro passam sem duvida por desenvolver um trabalho sério na 
formação e aproveitar esses atletas para obtenção de resultados de topo, colocando-os nas 
seleções nacionais, e dar visibilidade aos patrocinadores que apostam no Clube.  
 
 
6) Até que ponto os equipamentos Garmin são uma mais valia para o Clube e atletas? 
 
A Garmin tem um apoio incondicional ao clube. Os equipamentos permitem um 
acompanhamento do treino pelos treinadores e partilha de tracks e locais de treino entre os 
atletas, levando a uma melhoria das capacidades dos atletas. Os Forerunner que utilizamos 
são o equipamento indicado para as modalidades de Triatlo e Duatlo, bem como da corrida. 
Sofreram algumas melhorias ao nível da modalidade de natação que os atletas registam 
como muito positivas. A Garmin continua a dar cartas e o Garmin Olímpico Oeiras a ganhar 
os jogos! 
 
 
Há mais de 25 anos que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de 
novas e inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações 
projetadas para pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu negócio 
em cinco áreas principais: automóvel, aviação, fitness, marítima e outdoor. 
 
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. 
Para mais informações visite o site www.garmin.com. 
         
 
* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

 
Sobre o Clube Olímpico de Oeiras 

O Clube Olímpico de Oeiras foi fundado a 21 de dezembro de 2005, por um grupo de 28 pessoas que se juntou 
com a ideia de criar um Clube sem fins lucrativos, visando a prática desportiva e recreativa, e o lazer e a cultura 
em contacto com o natureza através de diversas modalidades. 

Dos Órgãos Sociais do Clube fazem parte pessoas com experiência desportiva (quer como praticantes, quer como 
dirigentes), pessoas com experiência profissional (empresários, gestores, economistas, etc.) mas também pessoas 
que chegaram agora ao movimento associativo. 

 
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 

http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
http://www.garmin.com/newsroom
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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 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 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin® Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@Garmin.com 
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