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"Nós já somos 'habitues', é um
torneio muito bem organizado
em termos de empregas e com
bastante prestígio em Portugal. Este
ano não correu bem, mas divertimonos na mesma e estamos com
vontade de regressar para o ano
que vem" João Saraiva,
JMCS/Allegrini
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"Primeiro, sou um apaixonado por
golfe. Segundo, é uma forma de
estar com amigos, de jogar em
equipa e também de conhecer
outros empresários e amigos
de golfe. No Expresso BPI, cuja
organização aprecio, calha-nos
sempre conhecer novas caras,
pessoas, empresas. Mas é uma
prova extremamente competitiva"
Paulo Ribeiro, Tngénius
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1Pedro Amaral (ao centro), da
Mercedes-Benz Mercauto, com
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a equipa da Starwash, 3° no 5° dia:
Martim Ricciardi, António Correia,
Pedro Soares Franco e José Maria
Castelo Branco
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2 José Pedro Jesus (Dueto)
3 Patricia Neto, da Allianz, e
Fernando Correia (Vista Alegre) ,
vencedor do Allianz Office Golf
Challenge

4 João Ferro Batista
(Medithai Massage)

5 Francisco Sousa Coutinho
(Vinicom) e José Carlos Trocado
(Expresso)

6 Ricardo Saraiva (ao centro), da
NOS, entregou os troféus à Wayfield,
2° no 4° dia: Lutero Ferreira, António
Seguro, Manuel Fernandes e Raul
Rodrigues
7 João Varela e João Saraiva
(JMCS Allegrin)

8 Mariana e Miguel Portela Morais
(Allianz) durante o Drive to the Major
da Mercedes-Benz

"É um torneio interessante. com
uma modalidade interessante, que
permite jogar por equipas. A sua
história e a tradição e os vários
campos de qualidade onde se joga
são outros aliciantes" Francisco
Ataide, Willow-SGPS
"Basicamente, o agrado
generalizado todos os anos pela
organização da prova, realmente a
prova-rainha do golfe em Portugal
no que se refere a empreoAs.
Também por ser um pouco já
da nossa tradição, porque já
participamos desde 2000. Tornase um ponto de honra estarmos
presentes" João Paulo Santos,
Auto-Estradas do Atlântico

9 Salvador Corrêa de Sá (Exame)
10 Pedro Amaral, da MercedesBenz Mercauto, e António Sobral
(Expresso), vencedor do Drive to the
Major da Mercedes-Benz no 5° dia
1 1 João Delfino e José Domingos

(Entreposto Logista)

12 Rui Curica
(Colégio dos Plátanos)

13 António Henrique Matos
iFarmcloud)

"Pela competição saudável e por ser
muito bem organizado. Sentimonos assim um bocadinho como
se estivéssemos num torneio do
Tour, somos tão bem tratados que
é sempre bom participar. É um
importante evento a nível nacional"
Marcos Rio, Colégio dos Plátanos
"É um dos melhores torneios a nivel
empresarial, é um gosto participar.
Pela eficiência, boa organização e
boa oferta de serviços. É bastante
competitivo" António Henriques de
Matos, Farmcloud
"O convívio, sobretudo. É um dia
diferente, com gente diferente e
uma grande camaradagem", José
Domingos, Entreposto Logística
"Eu sempre joguei o Expresso BPI,
já está no ADN, já não consigo
pensar no meu panorama golffstico
sem ele." José Pedro Jesus, Dueto
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1Patrícia Neto, da Allianz, e a
equipa do Expresso, 2° no 5° dia:
José Gados Trocado, Patricia
Ricciardi, Ana Paula Saúde e
António Sobral

2 Tiago Tavares (Dueto)
3 Salvador Leite Castro (fones
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Lang Lasalle), que pôs a bola a 7,5
cm da linha no Drive to the Major
da Mercedes-Benz e é um sério
candidato à vitória final, com António
Dias, da Mercedes-Benz Cardasse

4 Miguel Campos (Vista Alegre)
5 Paulo Ribeiro (Trigénius)
6 Martim Ricciardi (Starwash)
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7 António Dias com a sua equipa
da Mercedes-Benz Cardasse, 38
no 4° dia António Costa, Sérgio
Pereira e Bruno Martinho (falta
Bernardo Paes de Vasconcellos)
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8 Pedro Bismarck
(Bismarck Saude)
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1 "Há já algum tempo que
andávamos com vontade de
participar, fizemo-lo finalmente
1 este ano. queríamos ver como
era uma prova emblemática do
golfe nacional. Gostámos muito
do ambiente, do acolhimento,
das actividades paralelas. Foi um
dia fantástico" Pedro Bismarck,
Bismarck Saúde
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"São vários os motivos, o primeiro
por se tratar da melhor prova para
empresas que há em Portugal, é
um clássico muito bem organizado.
Para nós é já uma tradição
participar, em representação da
nossa empresa" Noé Oliveira .
Millennium BCP
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"É um torneio com o impacto
que todos sabemos, dos mais
importantes para amadores em
Portugal. Tem carisma e uma
excelente organização Manuel
Femandes, Wayfield
"Já devo participar há uns quatro
ou cinco anos, agora e uma
questão de hábito. Faz todo
o sentido, porque a Medithai
Massage tem uma vocação de
apoio ao golfe. Normalmente
jogo em Belas porque é o meu
home dub" João Ferro Baptista.
Medithai Massage
"O gosto pela modalidade, a
possibilidade de jogar com amigos,
o convívio entre os participantes e o
prestigio do torneio. E, claro, o facto
de termos de um departamento
dedicado ao mercado de golfe
também influencia, porque nos
permite apresentar o nosso
portefólio" Nelson Carlos, Turlux
"Só tirei o meu handicap o ano
passado, entretanto fui convidado
por amigos a ir a alguns torneios
e a dada altura disse-lhes que
o próximo seria eu a convidar.
Sucedeu que o 'próximo' era o
Expresso BPI, no qual acabámos
por chegar à Final Nacional. É
um cocktail de camaradagem e
responsabilidade social, num dia
muito bem passado" Marcos
Lagoa, Resquimica
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"Há 19 anos que o Fernando
Cunha, dono da empresa, faz
questão de participar convidandonos, pela equipa. Pelo convívio,
peio fomento do nome da Piriquita.
Tornou-se um hábito. Já criei
bastantes amigos ao longo destes
anos" João Reis, Piriquita

1 José Pedro Dias Pinheiro
(NP Consutt)

2 Carlos Dias (Turlux), que ganhou
uma caixa de Monte Meão, e Paul
Seunders, do Belas CC

3 Paulo Spínola e Francisco
Ataide (Willow SGPS)
4 A Mercedes-Benz deu
a experimentar os seus canos

5 Ricardo Guerreiro (Bismarck
Saúde) ganhou uns binóculos
Bushnell no sorteio, entregues por
Pedro Leite, do BPI

6 Luis Deslandes e José Filipe
Niobre Guedes (Exame)

7 Miguel Portela de Morais
(Allianz)

8 Manuel Quinta (ACP) mostra o
seu swing em super slow motion que
a NOS filmou durante o jogo e que
enviou por e-mail ao almoço. 'O seu
swing powered by NOS' tem sido
um sucesso em todos os dias de OR
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1 Pedro Pinto
(Resiquímica)

2 Sergio Garcia
(Europcar)

3 Pedro Lancastre
4 7Z
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(Jones Lang I asalle)

4 Bruno MartinhO
(Mercedes-Benz Cardasse)
5 Jorge Carreira
(NOS)

6 João Homem de Melo
(Vinicom)

7 Pedro Soares Franco
(Starwash)

8 João Paulo Santos
(Auto-Estradas do Atlântico)
9 Marcos Lagoa
(Resiquímica)
10 Manuel Agrellos
(Quinta da Marka)

