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Garmin Olímpico de Oeiras ganha Taça de 

Portugal PORterra e sagra-se campeão nacional de 
clubes de Triatlo Longo nos Açores 

 
 

 
 
 
• O Garmin Olímpico Oeiras confirma primeiro lugar da Taça de Portugal PORTerra em 
equipas masculinas e termina da melhor forma a época desportiva do clube com o resultado 
alcançado em Ponta Delgada.  

 
 
Lisboa, 25 de novembro de 2014 - A Garmin, líder mundial em equipamentos de navegação 
por GPS pelo quarto ano consecutivo*, revela-se novamente vencedora da Taça de Portugal 
PORterra, com o Garmin Olímpico Oeiras a marcar novamente pontos em Estremoz. A prova 
teve lugar nos dias 1 e 2 de novembro. O GOO venceu também por equipas o Triatlo Longo 
dos Açores, que teve lugar dia 10 de novembro em Ponta Delgada, sagrando-se campeão 
nacional de clubes de triatlo longo 2014. 
 

António Mesquita ("Mosca") terminou a época como começou no Duatlo do Jamor: a vencer. 
O atleta do McDonalds/TriBraga ganhou dia 2 de novembro a prova longa do III Duatlo do 
Sistema Solar, 10ª e última etapa da Taça de Portugal PORterra. O Garmin Olímpico de 
Oeiras confirmou a reconquista da Taça de Portugal PORterra. 

Guilherme Lourenço, do Ateneu Artístico Cartaxense, foi o 2º atleta a passar a meta de um 
percurso de 12300 metros corrida, 78000 metros ciclismo e 9700m de corrida, que incluía a 
subida a Évoramonte. Octávio Vicente, do Garmin Olímpico de Oeiras, foi 3º classificado. 

Sofia Brites, do Amiciclo Grândola, foi a 1ª mulher a cortar a meta da prova longa do Duatlo do 
Sistema Solar, com o tempo de 06:32:31 horas, com menos 01:30:10 horas da 2ª 
classificada, a colega de equipa Cristina Pereira. 

Mesmo já como virtuais vencedores os atletas do Garmin Olímpico Oeiras (GOO) não 
deixaram os créditos por mãos alheias e venceram esta ultima prova coletivamente. 
Individualmente o melhor atleta do clube foi Octávio Vicente que ficou em 3º classificado, 
seguindo-se Custódio António em 9º, Marco Costa em 12º e Pedro Silva em 31º. E, por 
equipas, em masculinos, o Garmin Olímpico de Oeiras confirmou o primeiro lugar, assim como 



PRESS RELEASE 
 

 

 

o Ateneu Artístico Cartaxense confirmou a medalha de prata a ser a 2ª equipa melhor 
classificada em Estremoz. O Amiciclo Grândola arrecadou o 3º lugar. 

 
Com a realização do Duatlo de BTT de Estremoz, terminou a Taça PORterra 2014.   O 
GARMIN Olímpico de Oeiras revalidou o título em masculinos nesta competição bastante 
exigente e que só uma vez na história da taça, não teve a equipa da linha como vencedora.     
 
  
O GOO venceu também por equipas o Triatlo Longo dos Açores, sagrando-se campeão 
nacional de clubes de triatlo longo 2014, tendo terminado da melhor forma possível a época 
desportiva do clube com o resultado alcançado em Ponta Delgada.  
Fábio Azinheirinha foi Vice-Campeão Nacional de Triatlo LD, Jorge Duarte 3º classificado, 
Marco Costa 5º classificado e Pedro Bartolomeu 6º classificado. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
* 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 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 SAL 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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