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“Cada dia um novo começo”, no 1º Torneio Transdev. 

 

Tendo como Missão encarar cada dia como um novo começo, o Grupo Transdev 

estreou-se no calendário do 29º Circuito Golfe & Comunicação. 

 

Tendo o campo de Golfe da Estela como palco do evento, este foi também um 

regresso do CG&C ao Estela Golf Club, ao fim de 16 anos sem disputar torneios 

neste campo de excelência no Norte do país. 

 

A partida foi feita em Shot gun, com cerca de 80 jogadores em cada um dos dois 

dias de torneio onde, mais uma vez, se viveram momentos de partilha e convívio 

entre todos os que estiveram presentes. 

 

No Sábado, uma chuva miudinha decidiu marcar presença, o que não intimidou os 

jogadores, que deram o seu melhor nos fairways nortenhos. Já no Domingo, o 

tempo esteve fantástico, o que fez com que as deslumbrantes vistas do Estela Golf 

Club fossem ainda melhor aproveitadas. 

 

Como não poderia deixar de ser, os Bares de campo deliciaram com um excelente 

serviço e as deliciosas iguarias preparadas pela equipa do restaurante do clube, 

surpreendendo ainda com showcooking e corte de presunto, a acompanhar as 

bebidas dos parceiros G&C: Superbock Group, Pommery, Reynolds, Quinta da 

Pacheca e Cachaça 51. 

 

No final do dia de jogo no Domingo, teve lugar o almoço de distribuição de prémios, 

sendo os vencedores Fernando Costa Lopes com 36 Pontos Gross e José Vila 

com 51 pontos Net. 
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Mas como são os bastidores que fazem a diferença no sucesso dos eventos, não 
poderíamos deixar de mencionar a Santos e Vale, que nos presta uma inestimável 
ajuda em toda a logística que torna possíveis este e os outros Torneios do CG&C. 
Parceiros de sucesso tonam possíveis eventos de sucesso. E o CG&C tem, 
indubitavelmente, os melhores! 
 
Até breve, mais a Sul, no Torneio Safira Facility Services, a 20 e 21 de Julho, que 
se disputa no Morgado do Reguengo e Álamos 
 

 

 

 

 

 

O Circuito Golfe & Comunicação 

A dupla GolfeCom | Desafios Criativos surgiu como resposta à necessidade de dinamizar uma atividade 

conjunta entre empresas e golfistas. Fruto do empenho, dedicação e profissionalismo do seu trabalho, a dupla 

cedo ganhou um elevado reconhecimento dentro do mundo golfístico com um dos mais prestigiados circuitos 

amadores de Portugal. Aliando o lazer à parte empresarial, passando pela elevada atenção dada ao detalhe e ao 

serviço prestado a patrocinadores e convidados, o Circuito Golfe&Comunicação é hoje um ex-libris no que diz 

respeito à organização de provas de golfe. 

Apesar de todo o empenho e dedicação da equipa que torna possíveis estes eventos, o seu sucesso não seria 

uma realidade sem a fidelização, compromisso e reconhecimento dos patrocinadores e participantes.  

 

Sofia e Mário Carvalhosa, juntamente com a sua equipa composta por pessoas multifacetadas e polivalentes, 

tornam possível manter a sua marca como um símbolo de qualidade e serviço a níveis que sempre foram os 

desejáveis e que fazem dos seus eventos o cenário ideal para novas ligações empresariais. Exemplo disso são, 

o Circuito Golfe & Comunicação, Audi quattro Cup, Taça Portugal Solidário, os Torneios Randstad e outros 

realizados para o sector Private de vários bancos. 

Com mais de duas décadas passadas desde o início deste projeto, pode hoje afirmar-se que Sofia e Mário 

Carvalhosa conseguiram, através da sua prática Taylor made, tornar única a relação com cada parceiro e fazer 

de cada prova um evento exclusivo. Com o objetivo de criar relações duradouras e parcerias que perdurem, é 

seguro dizer que hoje o Golfe comunica de forma diferente em Portugal. 

 

 
 


