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Transportugal Garmin Race 2012 
arranca em maio 

 

                     
 
 
- A maior prova de resistência todo-o-terreno em território português vai ter 
novamente o apoio da Garmin. 
 
- Pelo 10º ano consecutivo a prova vai levar os atletas a percorrer todo o país, de 
Norte para Sul, ao longo de 1200 quilómetros divididos por nove dias de 
competição em plena Natureza. 
 
- Aquele que já é considerado o maior evento de aventura em Portugal vai contar 
com a participação de atletas de 15 nacionalidades diferentes, oriundos dos seis 
cantos do Mundo. 
 
Lisboa, 04 de Abril de 2012 – A Garmin, líder mundial em soluções de navegação 
portátil pelo quarto ano consecutivo*, vai novamente apoiar mais uma edição da 
Transportugal Garmin Race 2012, a maior prova de resistência todo-o-terreno 
por etapas, que se realiza em Portugal.  
A 10ª Transportugal Garmin Race, que arranca no dia 5 de Maio, vai novamente ligar 
Bragança a Sagres em BTT e conduzir os atletas a percorrer todo o país, de Norte a 
Sul, ao longo de 1200 quilómetros divididos por nove dias de competição, em que 
terão oportunidade de explorar os locais mais recônditos e desconhecidos da 
natureza. 
 
Confirmada está já a inscrição de atletas de 15 nacionalidades diferentes, 
provenientes de vários cantos do Mundo, com destaque para a segunda participação 
da norueguesa Kate Aardal que terminou o ano passado esta prova num brilhante 4º 
lugar, o melhor resultado alguma vez alcançado por uma atleta. Este ano estão 
inscritas seis concorrentes femininas. 
 
A Transportugal Garmin Race vai poder novamente contar com a participação de 
Vitor Gamito, vencedor da Volta a Portugal em Bicicleta em 2000, na luta pelo 
primeiro lugar.  
O trajeto da prova não vai sofrer alterações de fundo este ano. A organização, que tem 
estado nos últimos dois meses a trabalhar para garantir o bom funcionamento de toda 
a logística que envolve este evento, fez um novo reconhecimento de todo o percurso 
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da prova, que recebeu um feedback extremamente positivo por parte dos participantes 
o ano passado.  
 
O trajeto da Transportugal Garmin Race conduz os atletas por vários locais onde se 
pode apreciar o que de melhor as paisagens nacionais têm para oferecer. Desde 
ambientes onde podemos encontrar a natureza no seu estado mais puro, até às 
pequenas aldeias perdidas no interior de Portugal, aos castelos no topo das colinas 
fronteiriças, às longas planícies alentejanas e à deslumbrante costa do sudoeste 
algarvio. 
 
As imagens do percurso feito pela organização foram colocadas na página do 
Facebook, em www.facebook.com/TransPortugal 
<http://www.facebook.com/TransPortugal> , para poderem ser apreciadas por todos.  
 
Mais uma vez, todas as pessoas e empresas envolvidas na organização da 
TransPortugal Garmin Race apostam na qualidade de todos os serviços prestados 
aos atletas e participantes desta prova, garantindo não só todo o conforto e 
segurança, mas também o acesso aos melhores locais de alojamento, como o H2otel 
em Unhais da Serra, o Longevity em Monchique e o Memmo Baleeira em Sagres. 
Toda a informação acerca da prova, regulamento, concorrentes e hotéis, pode ser 
consultada em  www.trans-portugal.com/ <http://hwww.trans-portugal.com/>   
 
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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