
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Neste número: 

Editorial 

Reabertura do Santo Estêvão Golfe 

Protocolos 

Cantinho das Regras 

Agenda 

10 Abr21 – XIX Torneio RA 5 (S. Estêvão) 

17Abr21 – V Torneio RPara (Ribagolfe I) 

24Abr21 – X Torneio RI 14 (Montebelo) 

30Abr21 – XV Torneio RE3 (Oporto) 

01Mai21 – X Torneio RI19 (Vidago) 

08Mai21 – XI Torneio RC 6 (Ponte de Lima) 

22Mai21 - 11ª Taça Oficiais e Cavalheiros 

29Mai21 – VIII Torneio BRR (Troia) 

4 e 5Jun21 – V Open ZMA 

26Jun21 – VI Torneio RI 10 (Bom Sucesso) 

Breves 

• O II Torneio do CM que se encontrava pre-

visto para 20Mar foi cancelado. 

• O V Open da ZMA, a realizar em S. Miguel, 

conta este ano com duas provas (Furnas e 

Batalha), se estiver interessado não se 

esqueça de fazer a sua pré-inscrição, 

facilitará o planeamento dos aspetos 

logísticos. 

• A FPG, através da circular nº 03/21 pror-

rogou para o 31Mai o prazo de renovação 

das licenças desportivas e da apresenta-

ção do Exame Médico-desportivo. 

Por forma a melhorar a comunicação do Clube de Golfe do Exército vamos retomar a publicação de 

uma newsletter, a qual se pretende seja trimestral, nela vamos dar conta do decorrer das nossas 

atividades, bem como divulgar aspetos relevantes de entidades com quem nos relacionamos. 

Para iniciar nada melhor que olhar para aquilo que conseguimos realizar em 2020, ano em que, apesar 

dos fortes condicionamentos provocados pela grave situação de saúde pública, foi possível realizar 

todas as provas da Ordem de Mérito e de todos os Circuitos, é verdade que na maioria dos torneios 

não cumprimos na integra a finalidade do Programa D. Afonso Henriques "...promover e desenvolver 

atividades de natureza cultural, recreativa, desportiva e ocupação de tempos livres proporcionando 

aos militares e aos seus familiares momentos de convívio e lazer…", foram antes realizados numa 

situação de "serviços mínimos", preocupando-nos sobretudo com "core business": jogar golfe. 

Este ano a situação não se afigura muito melhor, pelo menos no primeiro semestre, de 

qualquer forma o Calendário para 2021 foi elaborado considerando o melhor cenário e irá 

sendo adaptado conforme a evolução da situação de saúde pública, foram planeados 30 

Torneios dispersos por Continente e Ilhas, nos quais contamos com a presença de sócios 

e amigos. Das alterações efetuadas destacamos: 

• A criação o Circuito Sunset, Torneios de 9 buracos a realizar durante a semana à 

tarde, com início previsto para as 16 horas, neste formato julgamos ser possível 

abranger mais sócios; 

• A atribuição de prémios na Ordem de Mérito e em todos os Circuitos, os quais serão 

patrocinados pela Kankura Golf que mantem o seu apoio aos Circuitos D. Afonso 

Henriques e D. Nuno Alvares Pereira e pela Delta Q que patrocina a Ordem de Mérito, 

o Circuito Sunset, em exclusivo, e o Open da BrigInt em parceria com a Partner 

Travel. 

Nos Torneios mantêm-se os nossos patrocinadores tradicionais, não só para o apoio à organização e 

prémios onde se destaca a Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. e as Porcelanas da Costa Verde 

SA, como para a Tombola, que desejamos retomar logo que seja possível, neste caso já confirmou o 

seu apoio as Cervejas Mahou e estamos a aguardar a resposta dos restantes. Localmente poderemos 

contar com mais patrocinadores assim seja possível às entidades organizadoras. 

Para terminar há que destacar a disponibilidade das várias Unidades, Estabelecimentos e Órgãos para 

o apoio à realização dos torneios, desde os mais antigos como o Regimento de Artilharia nº 5 que vai 

no seu XIX Torneio até ao mais recente, a Escola das Armas, que realizará o primeiro Torneio. 

Esta dispersão territorial permite-nos jogar numa grande variedade de Campos, este ano com algumas 

novidades, a destacar o primeiro Torneio no Troia Golf e o regresso ao Dolce Campo Real. 

Esta newsletter também pretende ser um espaço de partilha, contamos com os vossos comentários. 

Acima de tudo, na situação de saúde pública que vivemos, privilegiem a segurança!!! 

A Direção 

Nº 1 / Mar2021 
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Reabertura do Santo Estêvão Golfe 

O S. Estêvão Golfe mudou Direção e proprietários em dezembro de 2020. 

A nova direção tem como principal objetivo desenvolver um projeto que assente 

na diferença. O nosso slogan é por isso “APOSTA NA DIFERENÇA!” 

Este projeto assenta a sua diferença em dois alicerces que consideramos fun-

damentais para o sucesso, o desportivo e o social.  

Na parte desportiva foi criada uma Comissão que, muito motivada e com larga 

experiência, nos ajuda a ter uma visão privilegiada da perspetiva do joga-

dor/utilizador. Um bom exemplo é a qualidade e a diversidade do nosso calen-

dário que em breve poderá ser consultado no nosso site: 

https://www.santoestevaogolfe.com/. 

Na parte social, queremos criar um ambiente de clube, onde as pessoas se sin-

tam bem-vindas e incitadas a participar na vida de um clube que é de todos. 

Desde o dia 2 de janeiro, dia da abertura e nos 15 dias que se seguiram, antes 

do fecho dos campos, recebemos de todos os que nos visitaram, excelentes 

críticas que nos incentivaram e mostraram estarmos no bom caminho. 

O investimento tem sido grande e em áreas que sabemos serem imprescindíveis 

para o sucesso. 

No campo, procedemos a uma limpeza geral, tendo o maior impacto visual sido 

obtido na regueira do 12 e no lago do 7, começámos dia 1 de março a furação 

dos greens e compramos novas estacas, bandeiras, copos, marcas para os tees. 

Foi criado um percurso de Pitch & Putt de nove buracos, com novos tapetes e 

bases de betão, que aguarda, a qualquer momento, a certificação da FPG. 

 

O Clube House está de cara lavada, com o investimento a focar-se na parte 

elétrica, pinturas interiores e exteriores e com uma esplanada renovada. 

O jardim foi também tratado, limpo e plantadas novas plantas que em breve nos 

alegrarão com as suas flores e cores. 

Em resumo estamos ansiosos que possamos abrir novamente, para que todos 

os nossos visitantes possam usufruir das melhorias que com tanto amor e de-

dicação temos realizado. 

Aguardamos por todos vocês! Protejam-se! 

A Direção do S. Estêvão Golfe 

Protocolos 

O Clube de Golfe do Exército, no seu esforço em conseguir as melhores 

condições para os seus associados, tem vindo a negociar com algumas 

entidades protocolos que facilitem a prática da nossa modalidade. 

Academia de Golfe de Lisboa 

 

Situada na Azinhaga das Galhardas, junto ao Estádio Universitário, a 

Academia de Golfe de Lisboa tem um driving range equipado com um 

sistema Pro Trace e um campo de 6 buracos para Pitch & Putt. 

No final de 2020 revalidamos o protocolo que se encontrava estabelecido 

com a Academia, com base no qual os nossos sócios têm um desconto 

de 50% nos cestos para a utilização do driving range e um desconto 

semelhante na utilização do Campo. 

Santo Estêvão Golfe 

Após a mudança de gestão do campo de golfe de S. Estêvão o CGE 

assinou com a nova gerência um protocolo que oferece aos seus sócios 

vantagens na utilização do Campo, destacamos as seguintes: 

• Baldes de bolas para driving range: 2,00€; 

• Green fee (todos os dias): 20,00€. 

ZMA 

Nos Açores está a ser elaborado um protocolo com a Azores Golf Island, 

gestora dos dois campos da Ilha de S. Miguel, que permitirá ao pessoal 

ali colocado ter acesso aos campos e a aulas de golfe em condições 

muito vantajosas. 

Prevê-se que o Protocolo seja assinado em junho por altura do V Open 

da ZMA 

 

Os protocolos podem ser consultados no site do Clube: 

https://www.clubegolfexercito.pt/ 

Cantinho das Regras 

Em stroke play, num par 3, o jogador julgando que a bola de saída poderia estar perdida jogou uma provisória. Entretanto, tendo encontrado uma bola que 

lhe pareceu ser a sua primeira, acabou o buraco com ela e levantou a bola provisória.  

Descobriu então que a bola encontrada não era a sua, nem foi possível encontra-la.  
Qual o procedimento correto?  

a. O jogador tem que voltar ao tee de saída e pôr outra bola em jogo, jogando a 5ª pancada. 

b. O jogador tem que recolocar a bola provisória e continuar com ela, jogando a 6ª pancada. 

c. O jogador tem que recolocar a bola provisória e continuar com ela, jogando a 7ª pancada. 

Resposta na próxima newsletter, mas aceitam-se respostas para o email do Clube   

Será sorteada uma caixa de bolas de entre os sócios com a resposta correta 

https://www.santoestevaogolfe.com/
https://www.clubegolfexercito.pt/

