Press Release

Sérgio Silva do Garmin Clube Olímpico de Oeiras sagra-se
campeão da Europa de Duatlo em Horst, na Holanda

• Sérgio Silva foi convocado pela Federação Nacional de Triatlo para representar Portugal e
é o novo campeão Europeu de Distância Sprint Duatlo

Lisboa, 15 de abril de 2014 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*,
anuncia a consagração de Sérgio Silva, atleta do Garmin Olímpico Oeiras, como campeão do
Campeonato da Europa de Distância Sprint de Duatlo. Este campeonato teve lugar em Horst,
Holanda, nos dias 12 e 13 de abril.
De acordo com os objetivos delineados para a época de 2014, e de acordo com os Critérios de
Seleção publicados, a Federação Portuguesa de Triatlo convocou o atleta Sérgio Manuel
Rodrigues Silva do Clube Garmin Olímpico de Oeiras, o único português a competir no
Campeonato da Europa de duatlo na distância sprint, em Horst, na Holanda.
Sérgio Silva conseguiu a proeza de subir ao lugar mais alto do pódio numa competição que
contou com 14 atletas na lista de partida e um percurso plano (23 metros abaixo do nível do mar)
constituído por 5 km de corrida, 20 km de ciclismo e mais 2,5 km de corrida.
O atleta, de 31 anos, juntou a medalha de ouro a um vasto currículo internacional, depois de ter
sido campeão europeu e mundial no escalão de sub-23 – em 2003 e 2006 -, tendo, na Elite,
conquistado o terceiro lugar no Mundial de duatlo, em 2007, e o segundo no Europeu de 2008,
sempre
na
distância
standard
(não
existia
Europeu
de
duatlo
sprint).

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.
Desde 2009 que a Garmin é a principal patrocinadora do Clube Olímpico de Oeiras e desde
esta data que, graças à junção da Garmin ao clube, o próprio adotou a designação Clube
Garmin Olímpico de Oeiras. O Clube tem arrecadado inúmeras vitórias para orgulho da Garmin.
Campeões nacionais de duatlo (nas categorias masculino e feminino), campeões nacionais de
triatlo (juvenis masculino), várias Taças de Portugal e Taça de Portugal PROterra e campeonato
Nacional de Triatlo de Clubes. Saiba mais em http://www.clubeolimpicodeoeiras.com/site/.

Press Release

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 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.
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