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NOTA DE IMPRENSA 
 

Cement Design apadrinha o IX Torneio de Golf Vale Pisão  
Os responsáveis máximos da marca e os membros da  

Delegação Portugal marcaram presença neste evento  de Cement Design com o golf 

 
 

Madrid, 14 de Setembro de 2016.- Cement Design, líder na produção e distribuição de 

revestimentos contínuos de cimento decorativo, é um dos patrocinadores do IX Torneio de 

Golf Vale Pisão, que terá lugar no próximo dia 17 de Setembro no clube de golf  Vale Pisão 

situado em Santo Tirso, a uns 20 km. da cidade do Porto. 

 

O torneio, dirigido a aficionados deste desporto e em particular a arquitectos, dado que os 

membros da Ordem dos Arquitectos contam com um preço especial, celebra-se na 

modalidade Stableford individual, com 18 buracos, segundo as normas da Federação 

Portuguesa de Golf. O encontro terminará com um almoço no restaurante do club, e que 

seguirá com a entrega de prémios por parte da comissão técnica e representantes dos 

patrocinadores como a Cement Design.  O torneio contará com prémios de participação 

para todos os jogadores e troféus especiais de aproximação e distância.  

 

Como sinal de apoio ao desporto, e em particular a valores como a disciplina e o respeito, 

Cement Design apadrinha este torneio que contará com a presença dos responsáveis 

máximos da marca, como o CEO, Jorge Hernández, e a directora comercial, Carolina 

Valencia, bem como o director de Cement Design Portugal,  Rui Mina. 

 

A empresa - Cement Desing 

Com sede em Madrid e presente em mais de 40 países, Cement Design inova de maneira 

constante oferecendo uma ampla gama de revestimentos ecológicos que adotam múltiplos 

formatos e acabamentos. Os seus produtos revestem qualquer tipo de espaço com um 

material de capacidades técnicas extraordinárias garantindo a máxima funcionalidade e 

estética. É o perfeito aliado para as empresas como sua estratégia de marca para conseguir 

espaços adaptados a cada identidade corporativa graças à sua versatilidade. Entre os seus 

clientes incluem-se empresas de prestígio no sector da moda, restauração e arquitectura, 

assim como hotéis, centros  comerciais e moradias particulares, entre outros. Distintivos 

como o Marcado CE, EMICODE, Applus e Prémio ‘Muuuz’ de Inovação Decorativa garantem 

o prestígio da marca. 
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