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

Caribbean International, organizaram a 11ª edição consecutiva do Royal Caribbean Golf Trophy. 

A esta edição do Torneio juntaram-se inúmeros parceiros, destaque para o sorteio entre os convidados 

presentes no navio, de um cruzeiro com partida de Veneza. O vencedor deste grande prémio foi 

Gilberto Kaneko. Destaque ainda para o sorteio de uma viagem para duas pessoas, oferecido pela 

Turkish Airlines, em business para qualquer um dos 290 destinos a nível mundial da companhia aérea, 

este prémio foi ganho por António Azevedo Coutinho. 

Este foi o terceiro ano consecutivo que o Montado Hotel & Golf Resort recebeu, de uma forma exímia, 

os cerca de 90 jogadores em prova. O torneio que se realizou dia 12 de Setembro, começou em shotgun 

e foi jogado na modalidade Stableford Net ¾ de handicap. 

A 19 de Setembro estiveram presentes cerca de 200 convidados para uma visita guiada ao navio, 

seguida do almoço a bordo do ‘Independence of the Seas’, um dos vinte e cinco fantásticos navios ao 

qual a Royal Caribbean já nos tem habituado. 

Os prémios Nearest to the Pin, nos buracos 3 e 18, foram atribuídos a Luís Cardim e Jorge Abreu, 

respetivamente. A melhor senhora foi Teresa Matta com 31 pontos Net. O 3º lugar Net foi atribuído a 

Nuno Bustorff com 34 pontos; no 2º lugar Net ficou Carlos Andersen com 35 pontos. O vencedor Net, 

que também recebeu um cruzeiro para duas pessoas, foi Jorge Abreu com 37 pontos e o Gross foi 

Gonçalo Sequeira Braga com 32 pontos. 

Todos os registos e memórias das edições anteriores, fotografias do torneio de 2017 e do almoço a 

bordo de um dos maiores navios do mundo, podem ser consultadas no site www.royalcaribbeangolf.pt. 

O Royal Caribbean Golf Trophy 2017 teve como parceiros a LeasePlan, Freixenet, Vista Alegre e Turkish 

Airlines; contou ainda com o apoio da Golf Premium Infinity, Tefal, Denegro, Shirt by Hand, Banyan Tree, 

Lisbon Helicopters, BDR, Campo Pequeno, Intercontinental Estoril, Intercontinental Lisbon, 

Intercontinental Porto e Crowne Plaza. 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, assim com a Golf Tattoo. 

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 

Torneio de golfe com entrega de prémios a bordo de um dos navios 

mais emblemáticos da Royal Caribbean ‘Independence of the Seas’ 


