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A todos os Clubes Filiados e Associações 

 

Lisboa, 02 de Fevereiro de 1996 

 

CIRCULAR Nº 04/96 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

“TOUR ANDERSEN CONSULTING” 

 

 

1. Informa-se para os devidos efeitos, que a Direcção da Federação 

Portuguesa de Golfe aprovou a candidatura de um grupo de profissionais 

portuguesas de golfe para se constituírem no Organismo Autónomo, 

previsto no Artº 74º dos Estatutos da F.P.G., e em conformidade com o 

Decreto-Lei nº 144/93 de 26 de Abril, e tendo em vista a organização do 

sector profissional de golfe. 

Estes profissionais elegeram para Presidente da Comissão Directiva do 

Organismo Autónomo, o Sr. David Silva, estando a desenvolver-se toda a 

tramitação legal para a formalização deste organismo que passará a 

designar-se, em princípio por, Profissionais de Golfe Associados de 

Portugal (PGA – PORTUGAL). 

 

2. O Tour “Andersen Consulting” destinado aos profissionais e jogadores de 

Alta Competição essencialmente, e organizado pela F.P.G. no ano 

transacto, passará em 1996 a ser organizado pela empresa Topgolf e pelo 

PGA – PORTUGAL e constituirá, simultaneamente, com os seus oito 

torneios previstos, o Circuito Profissional de Golfe de 1996, cabendo à 

F.P.G. a responsabilidade de aprovação do respectivo Regulamento e 

presidir à Comissão Técnica das competições. 

Assim, a Federação Portuguesa de Golfe abdicou das datas previstas no 

seu Calendário Nacional 1996 para a organização dos 4 torneios do Tour 

Andersen Consulting programados, cabendo à Topgolf e ao Organismo 

Autónomo (PGA – PORTUGAL) a negociação com os clubes e campos 

envolvidos, e os outros que venham a ser solicitados, das datas e 

condições em que os Clubes cederão os seus campos para a organização 
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do referido Tour, que passará a chamar-se em 1996, Grande Prémio 

Andersen Consulting. 

 

3. Oportunamente e logo que a F.P.G. tenha conhecimento do Calendário 

deste Grande Prémio “Andersen Consulting” elaborado pela Topgolf e 

Organismo Autónomo, este será divulgado pelas Associações e Clubes 

federados, constituindo um Anexo ao Calendário Nacional de Competições 

de 1996 da F.P.G.. 

  

Com os nossos cumprimentos, 

 

 

Federação Portuguesa de Golfe 

 

 

Filipe Mendes Quinto 
Secretário-Geral 


