
  
Guia do Capitão do Xira Golfe 

 
O Xira Golfe tem vindo a consolidar o seu crescimento traduzido num contínuo aumento do 
número dos seus jogadores. Atingiram-se agora os 100 sócios, dos quais 70 têm handicap EGA 
atribuído. Este aumento, que se deseja prossiga no futuro, tem de ser acompanhado, por um 
lado, com uma maior aproximação do Clube em relação aos seus sócios, mas, por outro lado, 
tem de se manter inalterável toda a capacidade organizativa atual.  
Assim, a Direção decidiu introduzir no Clube o cargo de Capitão (e de um Vice-Capitão) cujas 
funções são da maior importância e de muito alta visibilidade, como se depreende pela 
descrição que se segue: 

 O Capitão e o Vice-Capitão são jogadores e são eleitos em Assembleia Geral, pelos 
jogadores do Clube; 

 O Capitão e o Vice-Capitão são eleitos para um período de um ano, podendo a sua 
candidatura ser apoiada ou mesmo promovida pela Direção do Clube; 

 Considera-se desejável que o Capitão candidato num ano, já tenha sido eleito Vice-
Capitão no ano anterior; 

 Ao Capitão compete desempenhar o principal papel na visibilidade pública de um 
evento, seja uma competição de golfe ou uma ação de confraternização entre sócios; 

 O Capitão atua como representante do Clube, externa e internamente, em tudo o que 
se relaciona com a participação dos jogadores nas competições e nos eventos sociais 
do Clube;  

 O Capitão está sempre disponível para escutar os jogadores e é a voz que os representa 
junto dos órgãos do Clube. 

 O Vice-Capitão apoia o Capitão e substitui-o nas suas faltas e impedimentos; 
 O Capitão tem direito a participar (ainda que nalguns casos, sem direito a voto) em 

todos os Órgãos e Comissões do Clube. 
 O Capitão deve zelar pela elevação do perfil do Clube, tanto externa como 

internamente. 
 O Capitão deve incentivar os membros a participar nas atividades do Clube. 

Nas competições por equipas em que o Clube se deva fazer representar, compete ao Capitão 
do Clube: 

 Selecionar os jogadores que devem integrar as equipas, aplicando os Regulamentos 
em vigor, e ordená-los da forma mais adequada à competição; 



  Estar presente, no dia da competição e atuar como Capitão da Equipa do Xira Golfe, 
defrontando o Capitão da Equipa adversária se for o caso; 

 Recolher e coligir, os resultados dos jogadores da equipa e assegurar que os mesmos 
são entregues à organização e corretamente considerados. 

Além das competições por equipas de representação do Clube, compete ainda ao capitão 
organizar outras competições, até de carater informal, as quais poderão ter lugar em campos 
e modalidades menos usuais. Neste caso: 

 Compete ao Capitão ajudar na escolha do campo a visitar; 
 Definir o formato de jogo, da competição e até de eventuais apostas; 
 Ajudar na organização das saídas e dos respetivos grupos (draw); 
 Assegurar a recolha, sempre que se justifique e especialmente nas competições 

informais, os montantes a pagar por cada jogador, seja para pagamento de green fees, 
seja para despesas de bar ou para gratificações. Compete-lhe garantir que todas as 
despesas realizadas foram pagas. 

Quaisquer que sejam as competições compete sempre ao Capitão: 
 Fazer um discurso na sessão que se segue a um evento (na melhor tradição britânica, 

este discurso inclui sempre uma anedota!); 
 Anunciar os resultados desportivos do dia, depois de ter verificado que os mesmos 

estão corretos. 
O Capitão terá de interagir em especial com a Comissão de Handicaps nos assuntos 
relacionados com os Handicaps dos jogadores e outros relacionados com as funções que a 
FPG atribui a esta Comissão.  
O Capitão interage com a Direção do Clube para todos os assuntos relacionados com a 
organização das competições e outros eventos.  
 
 
Alverca, 26 de Janeiro de 2016 
A DIREÇÃO 
 


