
 
10ª Taça Oficiais e Cavalheiros 

Lisbon Sports Club 

18 de outubro de 2020 

 

Organizado pelo do Clube de Golfe dos Engenheiros, vencedor no ano passado, o 

Torneio foi disputado, por equipas, em 18 buracos na modalidade Stableford, net full 

handicap, com limite máximo de handicap de 36 para senhoras e 28 para homens. 

As saídas foram sucessivas dos tees do 1 e do 6. 

Participaram 9 (nove) equipas constituidas por oito (oito) elementos, num total de 72 
jogadores. 

A equipa do Clube de Golfe do Exército (CGE) foi constituida por: 

✓ Rui Marques da Silva (capitão); 
✓ Eduardo Gomes; 
✓ Francisco Grave Pereira; 
✓ João Ormonde Mendes; 
✓ João Lhano; 

✓ José Bento; 
✓ José Francisco Vieira; 
✓ Waldemar Marcelino. 

Classificação por equipas Net: 

✓ 1º - Clube de Golf dos Arquitectos com 221 pontos; 

✓ 2º - Clube de Golfe do Exército com 217 pontos; 

✓ 3º - Clube de Golfe da Força Aérea com 211 pontos; 

✓ 4º - Clube de Golfe dos Engenheiros com 209 pontos; 

✓ 5º - Clube de Golfe dos Economistas com 200 pontos; 

✓ 6º - CNOCA com 198 pontos; 

✓ 7º - Clube de Golfe dos Advogados com 188 pontos; 

✓ 8º - Clube de Golfe Farmacêutico com 182 pontos; 

✓ 9º - Clube de Golfe Médico com 178 pontos. 



 
A nível individual destacamos os resultados obtidos por Eduardo Gomes, com 41 

pontos, e João Ormonde Mendes, com 40 pontos, que ficaram em quarto e quinto 

lugar da Classificação Geral. 

Antecedentes 

A ideia de realizar uma competição que envolvesse as Forças Armadas e algumas 
profissões liberais que dispunham de Clubes de Golfe, foi concretizada em reunião 
realizada a 31 de outubro de 2009 após o IV Torneio do Estado Maior do Exército. 
Tendo a sua primeira edição a 16 de abril de 2011, em Santo Estêvão, organizada 

pelo CGE. 

 

Santo Estêvão 

16 de abril de 2011 

Desde a primeira hora estiveram envolvidos os três Ramos das Forças Armadas e as 
seguintes profissões: 

✓ Advogados; 
✓ Arquitetos; 
✓ Economistas; 
✓ Engenheiros; 
✓ Farmacêuticos; 
✓ Médicos. 

A escolha do nome da competição teve como principal preocupação garantir que a 
imagem do evento privilegiasse a confraternização e não o confronto. Após algumas 
propostas escolheu-se “Taça Oficiais e Cavalheiros”, considerado que a palavra 
Oficiais estaria ligada a um ofício ou profissão e não a uma graduação militar. 

Recordando a justificação apresentada por José dos Santos Matias, então presidente 
do CGE, no final do primeiro Torneio: 

"Somos todos Oficiais dos nossos ofícios e Cavalheiros pelo nosso 
comportamento no campo de golfe" 

O CGE sagrou-se vencedor desta Taça em 2014, ficando nos primeiros quatro lugares 
em todas as edições. 

20 de outubro de 2020 

A Direção 


