
Golf & Ride Portugal 2014	!!
“Golf & Ride Portugal 2014” (GRP 2014) é um projecto que combina dois desportos - golfe e 
ciclismo - tendo por objectivo principal a angariação de fundos para a EDGA | European 
Disabled Golf Association bem como a promoção dos campos e clubes de golfe nacionais. O 
Presidente da EDGA tem como meta percorrer 72 campos de golfe de Portugal em bicicleta e 
jogar um buraco em cada um deles! O GRP 2014 será um circuito composto por quatro provas, 
uma em cada zona do País: Norte, Centro, Algarve e Madeira e/ou Açores. Porque não aceitar 
este desafio inédito? Pode optar pelo percurso de bicicleta entre os campos e, ou jogar um 
buraco ou uma volta de golfe. !
A EDGA é uma associação composta por 14 federações e várias organizações Europeias, 
devidamente credenciadas, representando cada uma delas golfistas com deficiência física, 
intelectual ou sensorial. O nosso objetivo é ajudar aqueles que até agora nunca jogaram golfe 
ou nunca imaginaram sequer que o golfe pode ser um desporto que se adapta às suas 
necessidades. Pretendemos não só dar a oportunidade de experimentar o jogo de golfe, bem 
como proporcionar aos jogadores portadores de uma deficiência a possibilidade de participar 
em eventos mais competitivos. !
Acreditamos francamente que o GRP 2014, poderá ser um excelente meio para a angariação 
de fundos e, neste sentido, será no minino correcto que haja uma reciprocidade na ajuda 
prestada pelos campos de golfe e empresas que decidam apoiar esta iniciativa, a qual se traduz 
em: !

1. Duas semanas antes de cada uma das provas, o GRP 2014 publicará no website da 
EDGA um mapa com o percurso a realizar, sendo esta informação também distribuída 
pelos seus membros associados. Os campos de golfe e empresas parceiras no projecto, 
estarão assinalados nesse mapa (logotipo ou nome), com link directo ao seu website. !

2. Durante o circuito de bicicleta, existirá um blog diário que relatará o percurso percorrido, 
mostrando a localização, as pessoas que participam e os campos de golfe visitados/
jogados. !

3. Antes, durante e depois do período de angariação de fundos e de todas as actividades 
relacionadas em benefício do GRP 2014, será publicado um relatório descrevendo a 
colaboração prestada pelos campos de golf e empresas. !



O evento está homologado pela Federação Portuguesa de Golfe e, vários campos de golfe 
demonstraram já todo o interesse em apoiar esta iniciativa. Neste sentido, a fim de alcançar o 
objectivo a que nos propomos - percorrer 72 campos de golfe - muito gostaríamos de solicitar a 
vossa imprescindível colaboração em uma, ou várias, das seguintes vertentes: !

1. Autorização para o Presidente da EDGA e um máximo de três outros golfistas jogar um 
buraco do seu campo de golfe. !

2. Disponibilidade e interesse em realizar um evento de angariação de fundos do GRP 2014 
no seu campo de golf ou empresa. Neste momento, estão confirmados campos de golfe 
que pretendem realizar um torneio enquanto outros irão criar uma taxa opcional, a 
adicionar ao valor da inscrição nos torneios que se realizam no seu clube.  !

3. Possibilidade de apresentar a EDGA ao Clube de Ciclismo da região a fim de obter 
informação e sugestão sobre os melhores percursos a percorrer entre os campos de 
golfe. !

Esperamos ter a oportunidade de trabalhar em conjunto com a v/empresa neste projecto, no 
qual não só acreditamos veemente, mas que também pode promover os campos de golfe 
nacionais de uma forma muito positiva, não só na vertente do mecenato pois para além da 
angariação de fundos, estaremos a divulgar esta modalidade, partilhando a nossa paixão pelo 
golfe quer com actuais ou potenciais jogadores. !
Nesta fase, estamos a desenvolver todos os esforços para conseguir alcançar os 72 campos de 
golfe, e ficaríamos extremamente gratos se considerassem a hipótese de a v/empresa apoiar 
esta iniciativa, agradecendo desde já a v/confirmação até ao próximo dia 15 de Fevereiro. !
As datas previstas para as quatro voltas do circuito são: !
Torneio 1 – Zona Centro    08.03.2014  
Torneio 2 – Zona Norte    17.04.2014 
Torneio 3 – Algarve    06.06.2014 
Torneio 4 – Madeira e/ou Açores  08/09.2014 !
Os nossos sinceros agradecimentos pelo tempo dispensado na leitura da apresentação deste 
projecto, ficando à v/inteira disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir. !
Juntos, conseguiremos MUITO mais!  Com os melhores cumprimentos, 
!
Tony Bennett (M.Phil) 
President EDGA  !
T:       +351 932524253 
E:        scoringzone@gmail.com 
W:       www.edgagolf.com !
Skype: scoringzone 


