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Pelo 6º ano consecutivo CN Sports, empresa dirigida por Diogo Cassiano Neves, organizou o 

Royal Caribbean Golf Trophy, seguindo mais uma vez o conceito inovador que já se tornou 

imagem de marca do evento: a aliança entre o Campo de Golfe e o Mar. 

Este ano a novidade que a CN Sports introduziu no evento, foi a escolha de um parceiro social, 

a associação Terra dos Sonhos. Esta associação tem como objetivo a realização de sonhos de 

crianças e jovens doentes, carenciados e idosos. Assim, as inscrições do torneio reverteram 

integralmente para a Terra dos Sonhos, que utilizará os fundos para concretizar a sua missão 

de realizar sonhos. 

O campo escolhido para esta 6ª edição do Royal Caribbean Golf Trophy, voltou a ser a Quinta 

do Peru Golf & Country Club, o torneio começou em shotgun e foi jogado na modalidade 

Stableford Net. 

O almoço de entrega de prémios realizou-se a bordo do segundo maior navio do mundo, o 

‘Independence of the Seas’ e os convidados puderam ainda, desfrutar de uma visita guiada ao 

navio. 

Após o almoço foram entregues os prémios de participação, os prémios de mérito e realizados 

alguns sorteios, este ano 5 cruzeiros fizeram parte do mesmo. Houve também espaço para 

algumas surpresas para os convidados. 

Os prémios Nearest to the Pin foram atribuídos a José Marafuz e a Carlos Xavier. O 3º lugar Net 

foi atribuído a Andrea Valenti com 41 pontos; o 2º lugar Net foi para Nuno Leite de Faria 

também com 41 pontos; e o grande vencedor Net foi Fernando Serpa Pimentel com 43 pontos. 

O vencedor Gross foi Paulo Spinola com 30 pontos. 

O Royal Caribbean Golf Trophy 2012 contou com o patrocínio da rádio M80, Estée Lauder 

Companies e Freixenet. Teve ainda a colaboração da Nestlé, Goldenbook, Banyan Tree Spa 

Estoril e Grupo Solverde. Contou com o apoio do campo de Golfe Quinta do Peru Golf & 

Country Club e teve como Media Partner o programa televisivo Golf & Golfistas com 

transmissões nos vários canais da SPORT TV. Todos eles foram essenciais para a realização 

deste evento. 

Para mais informações contactar: 

CN Sports  

Diretor 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 segundo maior navio do mundo, o ‘Independence of the Seas’ 


