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André Jordan deu as boas-vindas a Marcelo Rebelo de Sousa (foto sup.),
no arranque desta Taça Presidente da República. Apesar de não ser um golfista.
o Presidente da República mostrou o seu 'swing' no 'green' (à esq.). Soren
Pederson e Ernani Magalhães foram os vencedores desta prova (em cima).

João e Manuela Pinheiro
(em cima) formaram
uma das equipas que
participaram neste
torneio. Catarina Flores
(à dir.) também jogou.
Nesta manhã dedicada
ao desporto, André
Jordan teve a companhia
dos filhos Gilberto e
Henrique (em baixo).

TORNEIO DE GOLFE
em os quase 40 graus que
no passado sábado se faziam
sentir no Belas Clube de
Campo, Sintra, demoveram os
mais de 70 golfistas amadores de
disputarem a Taça Presidente da
República. Depois de um interregno de vários anos, esta prova
— que começou com o ex-Presidente Jorge Sampaio —, conta
agora com o alto patrocínio
de Marcelo Rebelo de Sousa.
Apesar de não ser um golfista, o
Presidente da República fez questão de almoçar com os desportistas e de salientar o carinho que
sente por este torneio: "Reatada
a tradição, esta Taça Presidente da
República já não para. Por isso, cá
estarei nos próximos quatro anos.
Recordo com saudade o facto de
o último vencedor desta taça ter
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Gilberto e Pepa Jordan com Ana Paula e Bernardo Fialho (em cima). Manuela
e João de Deus Pinheiro (ao lado). Em baixo: Diogo Pinto Gonçalves, Filipa
Leite Viana e Luís Correia da Silva (à esq.) e André Jordan (à dir.).

sido o meu filho [Nuno, que vive
atualmente no Brasil]. Ainda
me lembro quando me telefonou
a dizer: "Pai, ganhei uma taça
de golfe." Nessa altura, ele e os
meus netos viviam cá. Se fosse
possível voltar atrás, voltaria de
bom grado."
Sendo o mentor desta taça,
André Jordan estava naturalmente feliz pelo regresso do
torneio aos greens. "Sinto uma
enorme alegria e gratidão por
podermos disputar novamente esta

prova e por ter o apoio do senhor Sintra — Centro de Educação
Presidente da República. O golfe é para o Cidadão com Deficiência.
uma modalidade que está cada vez
Depois da manhã passada
mais na moda",
em campo, os
declarou o
jogadores des"Reatada a tradição, contraíram
chairman do
esta Taça Presidente com um cockAndré Jordan
Group, que
da República já não tail no Sky Bar,
acrescentou a
de um
para." (Marcelo R.S.) seguido
esta iniciativa
jantar no Tivoli
desportiva uma
Lisboa. "A mecomponente solidária, ao convi- lhor parte do dia é imediatamente
dar os participantes a darem um a seguir ao chamado buraco 19,
donativo para o C.E.C.D. Mira com a chegada ao bar. E com o

dia de hoje, com o calor que esteve,
foi a nossa salvação. Mas é claro
que um jantar çomo este é sempre
muito agradável. A tarde, apesar
de quente, foi ótima, e os resultados
valem o que valem. O convívio é
sempre o mais importante e estes
jantares são sempre ótimos", referiu
João de Deus Pinheiro.
A noite terminou com uma
atuação do guitarrista António
Chainho.
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