Palmela, 24 de novembro de 2015
Para: Parceiros Media do CGI
De: Club de Golf Ibérico
Assunto: Ordem de Mérito Final de 2015

CLUB DE GOLF IBÉRICO
JOSÉ RICARDO SILVA
CHEGOU, VIU E VENCEU
O NOVO SÓCIO DO CGI VENCEU EM 4 DOS 5 TORNEIOS REGULARES DO CALENDÁRIO DO CLUBE E FOI O
Nº1 DO RANKING GROSS DE FINAL DE TEMPORADA. EM NET O Nº1 FOI CARLOS PEIXOTO

José Ricardo Silva foi o grande dominador da temporada de 2015 do Club de Golf
Ibérico (CGI), que chegou ao fim no passado Domingo com a disputa do 5º e último
torneio da Ordem de Mérito, no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela.
Membro do Quinta do Peru Golf & Country Club antes de decidir associar-se ao CGI
para a presente temporada, o “rookie” chegou, viu e venceu, trazendo uma nova ordem
de forças ao clube. Ao arrecadar um dos dois principais troféus em 4 dos 5 torneios
regulares não deixou dúvidas a ninguém!
José Ricardo Silva triunfou nas classificações gross dos torneios bimensais de fevereiro,
junho, setembro e novembro e no de junho ainda fez o “Tri”, ao apoderar-se também da
classificação net, e do Campeonato Match Play.
«Foi o primeiro ano em que joguei o circuito do CGI, aqui no Montado, gostei bastante
e espero voltar nos próximos anos», disse, no seu discurso de vencedor do ranking
gross, com um total de 40 pontos, deixando o 2º classificado, Carlos Peixoto, a 4 pontos
de distância.
Jogador de handicap 8,5 EGA, José Ricardo Silva ainda se deu ao luxo de ganhar o
título de campeão de match play do CGI.
Para casa, levou um caixote recheado de prémios: 6 troféus, 6 porta-chaves do CGI, 2
pólos do CGI, 1 voucher de 18 buracos no campo da Aldeia dos Capuchos, 1 voucher
de 18 buracos no Santo Estêvão Golfe e 2 caixas de espumante Raposeira.
Curiosamente, no ranking net da época de 2015, os dois primeiros classificados
inverteram a ordem, com Carlos Peixoto a sagrar-se nº1, com 38 pontos, mais 7 do que
os de José Ricardo Silva.
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Carlos Peixoto venceu a classificação net dos torneios de fevereiro e de abril e no seu
discurso de campeão net mostrou-se satisfeito por um objetivo finalmente cumprido:
«Há terceira foi de vez, pois tinha sido o nº2 nos dois últimos anos».
Ao longo da temporada, o CGI consagrou mais campeões e todos estiveram no
Montado receber os seus troféus: José Rodrigues Lourenço ganhou o gross do torneio
de fevereiro, Pedro Castelo Branco (o “capitão” do clube) venceu o gross da prova de
abril, Nuno Ferreira impôs-se no net do evento de setembro e Sílvia Magalhães de
Sousa foi a melhor no net de domingo passado.
Note-se que José Rodrigues Lourenço é também sócio do Clube de Golfe Médico,
enquanto Nuno Ferreira é membro do Clube de Jornalistas. São bons exemplos das
vantagens de outros clubes associarem-se ao CGI, permitindo que os seus sócios
usufruam de um quadro competitivo mais alargado.
José Carmona Santos, presidente do CGI, no seu discurso de encerramento de época, fez
questão de mencionar o trabalho do seu antecessor e fundador do clube, António
Carmona Santos, que, desta feita, não esteve presente: «Este foi o meu primeiro ano,
depois do meu pai ter-me passado a pasta. Foi também um ano em que a Ana Massapina
deixou-nos e teve a simpatia de oferecer-nos um voucher para a Aldeia dos Capuchos.
Vamos ter uma pessoa nova na equipa da organização e a seu tempo divulgaremos o seu
nome. Haverá novidades nas organizações do CGI em 2016 e depois enviaremos uma
circular a todos os sócios a anunciá-las».
Marco Andrade, o diretor do Montado Hotel & Golf Resort, o campo que mais eventos
do CGI tem acolhido, mostrou-se disponível para manter a parceria com o CGI e
convidou os presentes a regressarem ao seu campo nos dias 17 e 18 de dezembro para
assistirem à Taça Manuel Agrellos, o confronto de match play entre as seleções
nacionais de profissionais (PGA de Portugal) e amadores (Federação Portuguesa de
Golfe).

Contactos: Hugo Ribeiro (96 422 08 53 / 93 422 08 53 / 96 404 56 22 /
press@streamplan.pt)
Website: www.clubgolfiberico.com
Facebook: www.facebook.com/Club-Golf-Ib%C3%A9rico-251039641226/
Fotografias: Da autoria de Pedro Castelo Branco.
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GABINETE DE IMPRENSA
DO CLUB DE GOLF IBÉRICO
Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.

Club Golf Ibérico
escritório| Av. Engº Duarte Pacheco, nº 19, 6º Dto | 1070-100 LISBOA
telef.: +351 919 717 943 | e-mail: socios@clubgolfiberico.com | site: www.clubgolfiberico.com

