
PRESS RELEASE 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

 

Português regista melhor classificação de 
sempre na Vuelta com camisola Garmin-Sharp 

 
 

 O português foi o mais bem classificado na tabela individual por 
tempos, com o 25º lugar entre 159 ciclistas 
 

 A equipa Garmin-Sharp tem marcado presença nas maiores e mais 
exigentes provas de ciclismo, com equipamentos e soluções que 
permitem monitorizar e melhorar os treinos e a prestação física destes 
atletas 

 
Lisboa, 23 de setembro de 2014 - A Garmin, líder mundial em navegação por 
satélite*, e o ciclista português André Cardoso saem da Vuelta com nota positiva. 
O atleta que vestiu este ano a camisola da equipa Garmin-Sharp foi o português 
mais bem classificado na tabela individual por tempos, com o 25º lugar entre 159 
ciclistas e o 3º melhor na equipa Garmin-Sharp, que terminou este ano a prova em 
7º lugar.  
 
Esta é já a terceira participação de André Cardoso na volta a Espanha em bicicleta, 
que este ano traçou uma rota que agradou especialmente aos “trepadores”, com 
oito metas de montanha e alguns finais de etapa a subir. No total, a prova incluiu 21 
etapas e colocou em prova 22 equipas. 
 
A equipa Garmin-Sharp tem marcado presença nas maiores e mais exigentes 
provas de ciclismo e com equipamentos e soluções que permitem monitorizar e 
melhorar os treinos e a prestação física destes atletas de alta competição, que 
enfrentam algumas das mais exigentes provas desportivas a nível mundial.   
 
Ao lado dos atletas estão equipamentos como o 
Edge® 1000, que combina as funcionalidades de topo 
dos últimos modelos da marca para ciclismo (Edge 
Touring e Edge 810), com um ecrã tátil a cores de 3” e 
orientação dupla, sensor de luz ambiente, resistente à 
chuva e com 15 horas de vida útil de bateria. O Edge® 
1000 mede a distância, através de GPS para uma 
precisão exímia que funciona em qualquer parte do 
Mundo, a velocidade atual, média, a altitude 
(altímetro barométrico), a última volta, entre outras 
coisas. Mede ainda o ritmo cardíaco e a cadência e 
traz incorporado o Garmin Cycle Map.  
 
Este modelo garante também uma conectividade e comunicação constantes. Os 
alertas inteligentes permitem ao utilizador receber alertas de mensagens de texto e 
emails diretamente no seu Edge® 1000 (compatível com iPhone® 4s ou superior), e 
a funcionalidade LiveTrack oferece a amigos e familiares a possibilidade de 
conhecerem o percurso e os treinos do atleta em tempo real. 
 
O Edge®1000 tem o Garmin Cycle Map da Europa pré-carregado com conteúdos 
OSM (Open Street Map) que inclui estradas transitáveis e caminhos para bicicletas, 
dados da elevação, pontos de interesse e pesquisa de endereços.  
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"Estamos muito orgulhosos por podermos acompanhar a nossa equipa a cada 
quilómetro, e contribuir para os resultados positivos que tem registado em 
todas as provas que participa”, disse Natalia Cabrera, diretora de Marketing da 
Garmin Iberia. “Trabalhamos diariamente para criar produtos de valor como o 
Edge® 1000, um equipamento que ajuda efetivamente os atletas a melhorarem 
a sua forma física e a otimizarem e diversificarem os seus treinos, para 
alcançarem as suas metas pessoais e profissionais". 
 
 
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Garmin, visite os sites 
www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, http://twitter.com/garmin 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 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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