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2ª ETAPA DA 10ª EDIÇÃO RANGEL GOLF CUP 

 

JOGADORES VIBRAM EM CAMPO REAL 
PARA CHEGAR À FINAL DO ALGARVE 

 

MANUEL SERRÃO, JÚLIO MAGALHÃES, NUNO VALENTE, CARLOS XAVIER,  

FORAM ALGUMAS DAS PERSONALIDADES PRESENTES 

 
 
O total de finalistas apurados para a final da 10ª edição do Rangel Golf Cup (RGC) – que 
se realiza a 30 de junho no Victoria Golf Course, em Vilamoura - foi conhecido este sábado 
em Dolce Campo Real, em Torres Vedras, depois de uma 2ª etapa bem disputada e num 
ambiente bastante competitivo.  
 
Depois da 1ª etapa realizada em Vidago e vencida por José Jesus Costa com 68 pancadas 
net, foi agora a vez de Nuno Almeida vencer esta 2ª etapa, com 66 pancadas net, que 
aproveitou a vitória para reforçar que se trata de uma prova que é já um marco no golfe 
amador e é muito bem organizada. 
 
Num ambiente descontraído e com temperaturas de verão, Manuel Serrão marcou a 

habitual presença e deu o máximo no green, sempre em busca do tão desejado lugar na 

grande final.  

“É um campo para campeões, não foi fácil, mas é a jogar com campeões que conseguimos 

melhorar. Quando jogo, sinto isso, mas quando vejo o resultado no final nem sempre é 

assim”, afirmou em tom humorístico.  

Agora vem a grande final a 30 de junho e Nuno Rangel não deixou de reforçar a 

importância do 10º aniversário para a organização, lembrando o papel relevante dos 

clientes, dos parceiros e patrocinadores para o sucesso da prova. 

“Estamos orgulhosos pelo RGC ser hoje um dos mais prestigiados torneios em Portugal e 

queremos agora festejar no Algarve os 10 anos com pompa e circunstância, junto de todos 

os que nos acompanham há uma década”, garantiu Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics 

Solutions.  

As comemorações culminarão num jantar exclusivo de encerramento, no Praia na Villa, em 

Vilamoura, ocasião que servirá de cenário para a entrega dos prémios da final. A final será 

recheada de surpresas e promete ficar na memória dos participantes. 

 



 

 

De recordar ainda que ao longo de todas as edições, o Rangel Golf Cup já juntou mais de 

2500 jogadores num torneio que é homologado pela Federação Portuguesa de Golfe e que 

cultiva de uma reputação assinalável nos melhores greens nacionais. Empresários, 

parceiros, clientes, amigos e colaboradores da Rangel, juntam-se num ambiente de paixão 

pelo golfe.  

 
OS PARCEIROS: 
 

SAMSUNG, GRUPO REGO, PT EMPRESAS, JABA RECORDATI, DELTAQ, CARCLASSE, STILL, 

SAFIRA, GRUPO MULTIPESSOAL, ALL THE WAY TRAVEL, ALARMIBÉRICA, LEASEPLAN, 

GRUPO SOUSA, HERDADE DOS GROUS, MESSALA ALVARINHO, VIDAGO PALACE, DOLCE 

CAMPOREAL, ANANTARA – VILAMOURA ALGARVE RESORT, PRAIA NA VILLA, GOLF & 

GOLFISTAS E SPORT TV.  

 

NOTAS PARA O EDITOR 
 

A Rangel é o operador líder em serviços logísticos em Portugal. Os serviços de transporte terrestre 
internacional e de transporte aéreo e marítimo cobrem os cinco continentes. 
  
O Grupo detém empresas que prestam serviços de logística contratual, transporte aéreo, marítimo e terrestre, 
armazenagem, distribuição física, expresso e encomendas, formalidades aduaneiras, feiras e exposições e 
sistemas de informação. 
  
A Rangel cedo iniciou o processo de expansão, com uma grande aposta no início de 1999. Começava assim 
a parceria da Rangel com a americana FedEx, atualmente com contrato de representação em Portugal, 
Angola e Cabo Verde. 
  
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 a continuidade de expansão para outros 
países. 
  
Com 1500 colaboradores diretos, a Rangel registou, em 2017, um volume de faturação de €170M com 
263.000 m² de área logística. 

 
 
 


