
 

DESPORTO CORPORATIVO                                                                   press release 
                                                                             

                              02 de maio de 2019 

 

OS GREENS DO PESTANA VILA SOL SERÃO O CENÁRIO DA GRANDE FINAL DO TORNEIO 

 

 

RANGEL APRESENTOU A 11 ª EDIÇÃO 

DO RANGEL GOLF CUP 

 
O COCKTAIL DE APRESENTAÇÃO CONTOU COM O TESTEMUNHO DO JOGADOR 

JORGE GABRIEL. NA SUA 11ª EDIÇÃO, O RANGEL GOLF CUP JÁ REUNIU MAIS DE 

2700 JOGADORES 

  

Depois de 10 edições memoráveis, a Rangel Logistics Solutions anunciou ontem, no 

Sheraton, no Porto, a 11ª Edição da Rangel Golf Cup, um torneio que é já uma 

referência no panorama nacional do golf amador.  

A apresentação do torneio contou com o testemunho do jogador Jorge Gabriel e 

ainda com a presença de várias caras conhecidas do público, como Manuel Serrão, 

Júlio Magalhães, entre muitos outros.  

“A 11ª edição do torneio é o sinónimo do nosso empenho e investimento contínuo 

numa das melhores provas de golfe amador ao nível nacional. Reunimos jogadores 

e clientes dos mais diversos ramos de atividade, num ambiente de competição e 

convívio, onde queremos que todos se sintam Pro por um dia”, reforça Nuno 

Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions. 

 

Tal como sucedeu nas edições anteriores, a 11ª edição do torneio vai contar com a 

participação de cerca de 72 jogadores, por etapa, que terão de passar por duas 

etapas qualificativas até chegar à grande final.  

A primeira etapa vai ter lugar no Dolce CampoReal, em Lisboa, no dia 18 de 

maio e a segunda qualificação passa pelos greens no Vidago Palace, no dia 8 

de junho. Em cada uma das etapas serão apurados para a final os 10 melhores 

jogadores classificados Net e os 3 melhores Gross. 

A grande final será disputada nos greens do Pestana Vila Sol Vilamoura, no 

Algarve, a 29 de junho, onde os finalistas competem pelo título de 1º Net e será 



 

declarado o grande vencedor do Rangel Golf Cup 2019. 

 

Em 10 edições, o Rangel Golf Cup já reuniu mais de 2.700 jogadores, cultivando 

uma reputação assinalável nos melhores greens nacionais com a participação de 

empresários, parceiros, clientes, amigos e colaboradores da Rangel. 

 

 

 

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. 

 
 
 


