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Garmin novamente ao lado  

da campeã Dulce Félix 
 

 
                     
 
- A Garmin cortou a meta da meia maratona de Lisboa ao lado da campeã Dulce 
Félix, considerada a melhor atleta europeia da prova 
 
- A empresa tem acompanhado a atleta portuguesa nas suas inúmeras vitórias 
nacionais e internacionais com os seus relógios Forerunner, inclusive o ano 
passado quando Dulce Félix conseguiu bater o recorde nacional da Meia 
Maratona 
 
- Dulce Félix é Campeã Nacional de Cross Longo 2012, Bicampeã Nacional de 
Estrada (11 e 12), Tricampeã nacional de Corta-Mato e Vice Campeã Europeia de 
Corta-Mato 2011  
 
 
Lisboa, 28 de março de 2012 – A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
portátil pelo quarto ano consecutivo*, patrocinou novamente a campeã Dulce Félix na 
Meia Maratona de Lisboa, que se realizou no domingo, dia 25, pelas 10h30. 
A atleta nacional levou no pulso o modelo Garmin Forerunner 610, que durante os 21 
quilómetros de prova mediu com precisão a velocidade e distância percorrida.  
 
Os relógios da Garmin funcionam como verdadeiro treinadores pessoais, ao 
permitirem o controlo de todos os níveis de treino e de todas as variáveis que podem 
ser medidas. Sensor de ritmo cardíaco, cálculo de calorias, velocidade e distância são 
apenas algumas das informações que os Forerunner da Garmin podem facultar. 
Os dados relativos aos treinos podem ser carregados para o site Garmin Connect™, 
onde depois o atleta pode visualizar a sua atividade num mapa, controlar as contagens 
das voltas e explorar as atividades de outros utilizadores. 
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No ano passado, Dulce Félix terminou a Meia Maratona de Lisboa no segundo lugar e 
fixou um novo recorde nacional da distância (01:08:33). Este ano foi considerada 
a melhor europeia da prova. 
 
Na presente temporada, além do resultado no campeonato nacional de corta-mato 
longo, a atleta do Maratona Clube de Portugal já revalidou o título de campeã nacional 
de estrada (15 km) e foi quarta classificada na Taça dos Clubes Campeões Europeus 
de Corta-Mato, em Espanha. O próximo grande desafio da Atleta nacional são os 
Jogos Olímpicos de Londres de 2012. 
 
“É uma honra continuar a apoiar uma atleta do nível da Dulce e um prazer saber que 
os equipamentos Garmin são uma ferramenta essencial para o seu treino. Temos a 
certeza que no decorrer deste ano a vamos conseguir ajudar a alcançar as metas a 
que a Dulce se propôs”, disse Mariana Dias, Marcoms Manager da Garmin Portugal. 
 
Este ano, em 22 anos de história, a Meia Maratona de Lisboa EDP atingiu uma marca 
única: 37 mil inscritos participaram na mais emblemática prova de atletismo do 
país. O percurso, que tem como ex-líbris a passagem da Ponte 25 de Abril, iniciou-se 
junto às portagens da ponte e teve como meta o Mosteiro dos Jerónimos. 
 
 
Fonte: Canalys, estudo de mercado mundial de sistemas de navegação portáteis em todo o ano de 2010, publicado em 
fevereiro de 2011. 

## 

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: 

Sobre a Garmin 

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 expetativas 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 25 de Dezembro, 2010, 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. 
 

Ana Franco    
Para mais informações por favor contactar: 

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Frederico Rocha    
EDC 
936 101 392  
frocha@edc.pt 
 
Mariana Dias 
Marcoms Manager Garmin Portugal Lda 
91 986 97 24 
mariana.dias@garmin.com 
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