
                                                               

 

 

 

Royal Caribbean Golf Trophy 2011 

 

 

 

 
A empresa CN Sports, dirigida por Diogo Cassiano Neves, organizou pelo 5º ano 
consecutivo o Royal Caribbean Golf Trophy. Um conceito inovador que pretende aliar 
dois espaços aparentemente distintos, o Golfe e o Mar. 
 
Este evento contou com o patrocínio da Rádio M80 e da Estée Lauder Companies, 
com o apoio da Freixenet e o campo de golfe foi a Quinta do Peru Golf & Country 
Club. Teve ainda a colaboração do Goldenbook, Nestlé, Restaurantes Olivier e a 
Porsche Design. 
 
O media Partner do evento foi o programa televisivo Golf & Golfistas com 
transmissões nos vários canais Sport TV. Todos foram essenciais e marcaram de 
forma decisiva o Royal Caribbean Golf Trophy 2011.  
 
O torneio foi disputado no dia 16 de Junho, com inicio às 9 horas em shotgun, na 
modalidade Stableford Net.  
 
O almoço de entrega de prémios realizou-se no dia 22 de Junho a bordo do segundo 
maior navio do mundo, o Independence of the Seas. Antes do almoço, todos os 
convidados tiveram a oportunidade de conhecer o navio através de uma visita guiada.  
 
Foram revelados os nomes dos vencedores do torneio, entregues os prémios de 
mérito aos jogadores e realizados diversos sorteios e surpresas para todos os 
participantes. 

Os prémios Nearest to the Pin foram atribuídos a António Holstein e a Carlos Fonseca. 
A melhor senhora em campo foi Maria João Monteiro da Silva com 31 pontos. 

O 3º lugar Net foi ganho por João Reis, com 35 pontos, ficando Bernardo Seruya em 
2º lugar, também com 35 pontos e o 1º classificado net foi Diogo Alexandre com 38 
pontos. O vencedor Gross foi José Ricardo Silva com 31 pontos. 

O melhor ficou para o final… Álvaro Magalhães recebeu em sorteio um cruzeiro para 2 
pessoas num paquete Royal Caribbean.  

 

Para mais informações contactar: 

CN Sports 

Director Geral : Diogo Cassiano Neves 

Tel: + 351 213 869 031 - E-Mail: golf@cnsports.pt 

 

Torneio de golfe na Quinta do Peru Golf & Country Club com entrega de 

prémios no 2º maior navio de cruzeiros do mundo, o 

“Independence of the Seas” 


