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ETAPA INAUGURAL DA 11ª EDIÇÃO DO RANGEL GOLF CUP 

DISPUTADA NO DESAFIANTE CAMPOREAL  

 
68 JOGADORES DESAFIARAM-SE COM ENORME PAIXÃO, MAS FOI JOSÉ JESUS 

COSTA O GRANDE VENCEDOR COM 68 PANCADAS NET 

 

 

A 11ª edição do Rangel Golf Cup arrancou este sábado, dia 18 de maio, com 68 

golfistas a responder ao exigente desafio físico e mental colocado na primeira 

etapa do Rangel Golf Cup. O shotgun aconteceu às 9:00 horas e assinalou um dia 

marcado por ambiente animado, descontraído, mas acima de tudo, com enorme 

desportivismo. 

 

O grande vencedor desta primeira etapa foi José Jesus Costa, com 68 pancadas 

net, e não escondeu o seu entusiasmo quando afirmou “é com enorme prazer que 

participo neste torneio, não só pela qualidade da organização, dos convidados 

fantásticos e dos patrocinadores, mas também porque já me sinto parte deste 

organismo que é, sem dúvida, uma referência do golfe nacional”. 

 

Nesta etapa de CampoReal, voltaram a marcar presença grandes figuras 

conhecidas do grande público, como Jorge Gabriel, Júlio Magalhães, Manuel 

Serrão, Nuno Valente, Carlos Xavier, entre outros. 

 

“Já corri o país atrás destes torneios, que são sempre muito bem organizados e 

que têm uma componente social que é extremamente importante e que o golfe 

possibilita”, afirmou Jorge Gabriel. 

 

“Tenho que dar os parabéns à Rangel pela organização de mais um grande 

torneio. É sempre um gosto participar e, acima de tudo, disfrutar deste bom 

ambiente que se vive com os restantes participantes”, assegurou Nuno Valente, ex-

jogador da seleção nacional e vencedor do Rangel Golf Cup 2017.  

 

Na cerimónia de entrega dos prémios, que decorreu durante o almoço de 

confraternização, Nuno Rangel, CEO da Rangel, voltou a enfatizar que este torneio 
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é sinónimo de empenho e investimento contínuo numa das melhores provas de 

golfe amador a nível nacional.  

 

“Ao longo destes anos, a Rangel tem vindo a trabalhar para manter o mesmo nível 

de torneio e de qualidade, sempre com o objetivo de fazermos mais e melhor para 

que os nossos convidados continuem a disfrutar de um torneio que é reconhecido e 

uma referência do golfe amador em Portugal”, afirmou Nuno Rangel, 

 

O CEO da Rangel aproveitou o momento para reforçar os importantes marcos 

alcançados pela empresa desde o início do ano e, ainda, adiantou algumas 

novidades a realizar já para os próximos meses.  

O Rangel Golf Cup vai já na sua 11ª edição e tem vindo a assumir-se como um 

marco no que diz respeito aos torneios de golfe corporativo em Portugal.  

A 2ª etapa qualificativa deste torneio, homologado pela Federação Portuguesa de 

Golfe, terá lugar dia 8 de junho no Vidago Palace, sendo que a final está marcada 

para o dia 29 de junho, no Pestana Vila Sol, no Algarve. 

 

Cada etapa de qualificação conta com a presença de 72 jogadores, dos quais os 

10 primeiros qualificados Net e os 3 primeiros qualificados Gross serão apurados 

para a final do Rangel Golf Cup 2019, onde irão disputar o título de vencedor. 

 

Para mais informações sobre o Rangel Golf Cup 2019 visite 
http://golfcup.rangel.com/ 
 

 

NOTAS PARA O EDITOR  

Fundada em 1980, a Rangel Logistics Solutions rapidamente marcou posição no mercado, sendo 
atualmente reconhecida como um parceiro logístico global com capacidade de integração de uma 
vasta gama de serviços de transporte e logística. 
Hoje, com presença direta em cinco países e com uma rede de parceiros global, alavanca uma 
completa organização especialista nas atividades de logística, transporte, armazenagem, 
distribuição física, courier expresso, formalidades aduaneiras, feiras e exposições. 
Quanto à entrada em novos mercados, a Rangel começa a sua internacionalização em Angola em 
2007, em Moçambique em 2011, no Brasil em 2013, e Cabo Verde em 2015 com o objetivo de 
criar um triângulo logístico entre América, África e Europa. As perspetivas apontam para a 
continuidade de expansão para outros países.  

Com 1500 colaboradores diretos, a Rangel registou, em 2018, um volume de faturação de €175M 

com 269.000 m2 de área logística.  

http://golfcup.rangel.com/

