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NUNO RANGEL APRESENTA TORNEIO NA PRESENÇA DO
SECRETÁRIO-GERAL DO COMITÉ OLÍMPICO PORTUGUÊS

RANGEL GOLF CUP 2022 CHEGA AOS
CAMPOS DE GOLFE EM MAIO
EMPRESA FECHA 2021 COM UM VOLUME DE NEGÓCIOS DE €217M E COM GRANDE
FOCO NA INTERNACIONALIZAÇÃO

Após dois anos de pandemia, a Rangel Logístics Solutions apresentou no Comité Olímpico
de Portugal a 12.ª edição do Rangel Golf Cup, tendo marcado presença o Secretário-geral do
Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Araújo.
Durante a sessão foi destacada a forma como o torneio de golfe, organizado pela Rangel,
para além de ser uma referência no panorama desportivo golfista amador português, é
também um momento único de convívio e networking entre os vários participantes, desde
grandes nomes do cenário empresarial, social e desportivo.
“Estamos na casa do desporto, de todas as modalidades e claro também do golfe e, por essa
razão, esperamos que o espírito olímpico e os valores associados contagiem os participantes
a viver verdadeiros momentos desportivos”, declara José Manuel Araújo, Secretário-Geral do
Comité Olímpico de Portugal.
A competição seguirá os mesmos moldes de anos anteriores, no formato medal net individual
e contará com 72 jogadores por prova, em 2 etapas de qualificação. A primeira etapa arranca
a 7 de maio, no West Cliffs no Hotel Praia D’el Rey, e a segunda a 28 de maio, no Estela Golf.
Em cada fase qualificativa serão apurados os 10 melhores jogadores net e os 3 melhores
jogadores gross, que passarão à grande final, a 2 de julho no prestigiado campo de golfe do
Vidago Palace.
“O Rangel Golf Cup é um torneio corporativo que se enquadra na nossa estratégia de
fidelização, e como agradecimento a todos os que nos apoiam durante todo o ano. O nosso
objetivo é proporcionar um excelente dia de golfe na nossa companhia e fazer com que
todos os nossos convidados se sintam um Pro por um dia”, assegura Nuno Rangel, CEO da
Rangel Logistics Solutions.
Em 11 edições, o Rangel Golf Cup foi cultivando uma reputação assinalável nos melhores
greens nacionais com a participação de figuras públicas, empresários de renome, parceiros e
amigos e este ano espera alcançar os 3000 jogadores.

O Rangel Golf Cup junta sempre os melhores parceiros, e este ano conta com a colaboração
da Altice, Carclasse, F. Rego, Grupo ETE, Grupo Sousa, Samsung, Alltheway Travel, Calçada
Wines, Check Point, Delta Q, Derichebourg, Gigroup, Herdade dos Grous, Leaseplan, Sixt,
Super Bock Group, Still, StrongCharon, TAP Air Cargo, ao Corporate Sponsor Tabaqueira e
ao media Partner Golf & Golfistas Sport TV.

SOBRE A RANGEL LOGISTICS SOLUTIONS:
Rangel, uma empresa fundada em 1980, é um parceiro logístico global com cobertura mundial que oferece as soluções mais
eficientes para cada cliente, tipo de carga ou indústria, através de uma vasta gama de serviços integrados de transporte e
logística.
Com presença direta em oito países e com uma rede de parceiros mundial, apresenta um portfólio de serviços especializados
em logística, transporte terreste, marítimo e aéreo, armazenagem, distribuição física, courier expresso, formalidades aduaneiras,
feiras, exposições e obras de arte.
A internacionalização da Rangel iniciou-se em 2007, com a abertura de uma filial em Angola, seguindo-se Moçambique em 2011,
Brasil em 2013, Cabo Verde em 2015, em 2020 no México e África do Sul e em 2021 Zâmbia; criando assim um triângulo logístico
entre América, África e Europa.
O principal ativo são as pessoas, contando com uma equipa multinacional de 2300 colaboradores, assumindo-se como uma
Learning Organization, com enfoque na aprendizagem e na melhoria contínua.
A Rangel registou em 2021, um volume de faturação de €217M, com 386.500 m2 de área logística.

