
 

 
Comunicado de Imprensa 

  

 Clube de Golfe do Benfica  

Torneio Ordem de Mérito 2014 chega ao fim com viagem à 

Republica Dominicana 

 

O Turismo da República Dominicana foi o principal patrocinador do torneio da Ordem de 

Mérito 2014 do Clube de Golfe do Benfica, que contou com nove circuitos e que 

terminou no dia 4 de outubro, dia em que se realizou um jantar cerimónia de entrega 

de prémios na Catedral da Cerveja no Estádio da Luz.  

A diretora do Turismo da República Dominicana para Portugal e Espanha, Isabel 

Vásquez, entregou durante a cerimónia o prémio de uma viagem a Punta Cana em 

regime tudo incluído ao vencedor do torneio da Ordem de Mérito 2014, João Alexandre 

e ainda um segundo prémio igual ao vencedor da finalíssima, Óscar Garcia. A viagem 

que decorrerá entre 19 a 26 de outubro é aberta a todos os sócios do clube assim como 

às suas famílias e amigos. Data Local Ovações 

A República Dominicana é considerada um dos melhores destinos do mundo para a 

prática de golfe, tendo sido distinguida várias vezes como o “Melhor Destino de Golfe” 

pela Internacional Golf Travel Market (IGTM), um dos maiores eventos internacionais 

sobre a modalidade. Em 2013 mereceu também a distinção de “Melhor Destino de 

Golfe no Caribe e na América Latina” pela Associação Internacional de Operadores 

Turísticos de Golfe (IAGTO). 

Atualmente a ilha conta com 25 campos de Golfe, distribuídos pelas regiões de Santo 

Domingo, La Romana, Punta Cana e Puerto Plata, desenhados por conhecidos 

jogadores como Jack Nicklaus, Greg Norman, Nick Price, Gary Player, ou prestigiados 

arquitetos de campos de golfe como Tom Fazio e Pete Dye.  



 
O clima a excelente oferta hoteleira e os conceituados campos de golfe, tornam o 

destino cada vez mais procurado por quem quer jogar esta modalidade num ambiente 

único rodeado de paisagens misturam o verde dos campos e o azul do mar.  

 

 

Sobre a República Dominicana:  

A República Dominicana é um país da América Central que ocupa uma área de 48.198 quilómetros 

quadrados, onde habitam 10,1 milhões de habitantes. Banhada a Norte pelo Oceano Atlântico e a sul 

pelo Mar das Caraíbas é a segunda maior ilha das Caraíbas, repartindo parte do território com o Haiti. 

Cerca de 25 por cento da população da Republica Dominicana reside em Santo Domingo, capital do 

destino, também considerada a cidade mais antiga do novo mundo. Conhecida pelas praias 

maravilhosas e pelo clima tropical ameno, com temperaturas que variam entre os 25 e os 31 graus, a 

Republica Dominicana é um destino multiprodutos, com uma excelente relação preço qualidade, onde 

se destaca a hospitalidade e simpatia do povo.   

 

Siga-nos no site www.godominicanrepublic.com ou na página do facebook 

www.facebook.com/TurismodaRepublicaDominicana 

 

Para mais informações ou fotos contactar o Gabinete de Imprensa do Turismo da República Dominicana: 

 
Joana Ferreira 
Consultora de Comunicação 

 
  
Rua da Cova da Moura, nº2 - 5º Dto. (à Av. Infante Santo) 
1350-177 Lisboa 
Tlf: 21 391 66 01 | Fax: 21 391 66 09 
E-mail: joana.ferreira@jervispereira.pt  
www.jervispereira.pt 
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