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A CN Sports, empresa dirigida por Diogo Cassiano Neves e a Melair, representante em Portugal 

da Royal Caribbean International, organizaram pelo nono ano consecutivo o Royal Caribbean 

Golf Trophy. 

A esta edição do Torneio juntou-se a United Airlines, complementando o evento de uma forma 

muito positiva. A United Airlines oferecia uma viagem, para duas pessoas, a qualquer destino 

dos Estados Unidos, ao jogador que conseguisse fazer um hole-in-one no buraco 18. 

Tal como na edição do ano passado, o Royal Caribbean Golf Trophy foi a Final do Circuito 

Nevada Bob’s Golf Days, no qual, ao longo do ano, foram realizadas nove provas de 

apuramento em vários campos de golfe nacionais. Em cada uma das provas, foram apurados 

quatro jogadores. 

Como novidade deste ano foi também a escolha do campo, o Montado Hotel & Golf Resort, 

que contou com oitenta jogadores em prova. O torneio que se realizou dia 17 de Setembro, 

começou em shotgun e foi jogado na modalidade Stableford Net ¾ de handicap. 

A 24 de Setembro estiveram presentes mais de 200 convidados para uma visita guiada ao 

navio, seguida do almoço a bordo do ‘Anthem of the Seas’, um dos mais fantásticos navios do 

mundo e o mais recente da Royal Caribbean. 

Seguiu-se a entrega de prémios de mérito e alguns sorteios, destacando-se o sorteio de dois 

cruzeiros para os convidados presentes no navio. Os vencedores destes grandes prémios 

foram Maria Isabel Castelo Branco e Sónia Marques Fernandes. 

Destaque também para o prémio de sorteio oferecido pela United Airlines, uma viagem, para 

duas pessoas, a qualquer destino dos Estados Unidos, a vencedora foi Maria Madalena Paia 

Galho. 

Os prémios Nearest to the Pin, nos buracos 3 e 18, foram atribuídos a José de Sousa e Mello e 

a Ana Basílio, respetivamente. A melhor Senhora foi Ana Paula Saúde com 37 pontos Net. O 3º 

lugar Net foi atribuído a António Feliciano com 38 pontos; no 2º lugar Net ficou Carlos Xavier 

39 pontos. O vencedor Net foi Roger Organ com 40 pontos e o Gross foi Jorge Abreu com 38 

pontos. 

O Royal Caribbean Golf Trophy 2015 contou com a United Airlines como parceiro principal. 

Teve como parceiros a Nevada Bob’s Golf, a Freixenet e a Vista Alegre Atlantis; contou ainda 

Torneio de golfe com entrega de prémios a bordo do mais recente 

navio da Royal Caribbean ‘Anthem of the Seas’ 



com o apoio da Shirt by Hand, do Banyan Tree Spa Estoril e da Krups. O campo oficial do 

evento foi o Montado Hotel & Golf Resort e teve como Media Partner o programa televisivo 

Golf & Golfistas, com transmissões nos vários canais da SPORT TV. 

Todos foram essenciais para a realização e sucesso de mais uma edição do Royal Caribbean 

Golf Trophy. 

 

 

Para mais informações contactar: 

CN Sports 

Diretor Geral: Diogo Cassiano Neves 

Tel: + 351 213 869 031 

E-mail: golf@cnsports.pt 
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