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Jogar golfe perto de Lisboa
O clima ameno e a beleza das suas paisagens litorais faz de Lisboa uma região de golfe muito apreciada por golfistas
de todo o mundo.
Assinados por arquitetos já conhecidos pelos percursos desafiantes como Robert Trent Jones, Rocky Roquemore,
Donald Steel, Frank Pennink, Severiano Ballesteros e Jorge Santana da Silva, os campos de golfe destacam-se pela
sua qualidade e diversidade, aliados ao conforto e alto nível de serviço dos seus hotéis e club houses.
A proximidade de Lisboa de várias áreas de natureza protegida e de monumentos e paisagens classificados
Património da Humanidade são o complemento perfeito para umas férias ou uns dias de golfe vividos com
intensidade.
A região foi considerada o Melhor Destino de Golfe da Europa pela IAGTO, em 2007 e em 2003 e tem o primeiro
campo de golfe da Europa a possuir o o Certified Signature Sanctuary/ Gold da Audubon International.

ESTORIL E SINTRA
Para os golfistas que gostam de bons desafios, entre Sintra, Estoril e Cascais encontram-se grandes emoções. Às
portas de Lisboa, descobrem-se campos cuidadosamente mantidos, inseridos em paisagens de cortar a respiração e
com layouts complexos.
Saindo de Lisboa e percorrendo a costa junto ao mar, encontramos o emblemático e histórico Estoril Golf Course,
redesenhado por Mackenzie Ross em 1936. Foi onde Severiano Ballesteros jogou a sua primeira competição
profissional fora de Espanha, com 17 anos. Os desníveis do terreno deste campo, combinados com uma vegetação
de pinheiros e eucaliptos, prometem um bom desafio para testar a técnica.
Continuando na costa e passando Cascais, encontramos o Clube de Golf da Quinta da Marinha. É um campo de
terreno plano mas com uma vista espetacular sobre o mar e a Serra de Sintra, desenhado pelo lendário Robert Trent
Jones. Entre pinheiros, o buraco 13 é o mais impressionante. É um par 4 com 339 metros que desce em direção ao
mar, terminando num green que tem o oceano como cenário de fundo.
Já entrando na área costeira do Parque Natural da Serra de Sintra, o Oitavos Dunes Natural Links Golf deve o seu
traçado ao arquiteto americano Arthur Hills, respeitando o ecossistema de dunas em que assenta. É o primeiro
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campo da Europa e o segundo do mundo a possuir o "Certified Signature Sanctuary/Gold" da Audubon International.
Com excelentes vistas sobre o Castelo da Pena e o Cabo da Roca, o principal desafio deste campo, com fairways
extensos e largos, reside nos greens ondulantes a exigirem puts afinados.
Em direção a Sintra, no sopé da serra, o Pestana Beloura Golf oferece um cenário particular. Mais de 40.000 árvores
das mais variadas espécies, espalhadas ao longo do percurso, formam uma moldura verdejante aos vários lagos e
ribeiras serpenteantes que vão desenhando os fairways, que agradam tanto a profissionais como a quem quer
apenas aperfeiçoar a técnica. Foi desenhado por William Rocky Roquemore, o mesmo arquiteto do excecional
traçado do Belas Clube de Campo, também perto de Sintra. Muito completo e diversificado, este campo serve para
vários níveis de handicap e tem dois buracos que merecem particular destaque: o buraco 2 e o buraco 18, um
memorável par 4 chamado Big Hole, em que na segunda tacada a bola terá de percorrer 180 metros até ao green,
bem protegido por um lago difícil de ultrapassar.

VALE DO TEJO
A menos de 50 km de Lisboa, o Riba Golf, na Herdade da Vargem Fresca, oferece dois campos de golfe de 18
buracos, inseridos na paisagem Ribatejana, povoada por sobreiros.
Numa paisagem rural, rodeada de natureza, os percursos foram desenhados por Peter Townsend e Michael King em
associação com a European Golf-Design.
Também numa zona rural preservada, perto de Benavente, Donald Steel presenteou-nos com o Santo Estevão Golf.
Num enquadramento paisagístico singular, os sobreiros e a ondulação natural do terreno proporcionam um
agradável percurso com greens para todos os níveis de praticantes. No buraco 11, a vista sobre o lago da barragem
de Vila Nova de Santo Estevão é espetacular.

A SUL DE LISBOA
Passando o rio Tejo, os golfistas deparam-se com campos situados em zonas paisagísticas privilegiadas e com bons
percursos para por a perícia à prova, desenhados pelos arquitetos Rocky Roquemore, Frank Pennink e Robert Trent
Jones.
Inserido num vasto condomínio turístico, o Aroeira II é o primeiro campo de golfe em Portugal a utilizar relva do tipo
Penn A2, o que torna os seus vastos greens verdadeiramente rápidos e desafiantes, com bunkers nos fairways e
cinco grandes lagos que obrigam a fazer voar a bola por cima da água, diversas vezes. Mais perto das praias da
Costa da Caparica, mas densamente arborizado, fica o Aroeira I. Construídos por Frank Pennink, têm sido palco de
grandes eventos internacionais de golfe.
Perto de Palmela, o Campo de Golfe do Montado é dominado por uma paisagem de vinha, caraterística da região, o
que lhe concede um caráter próprio. De destacar o buraco 18, com o green situado numa pequena ilha.
Tendo a Serra da Arrábida como cenário de fundo, o desafiante Quinta do Peru Golf Course, de Rocky Roquemore, foi
considerado um dos melhores 10 campos de golfe pela revista European Golf e tem recebido as provas do European
Challenge Tour, o que comprova a sua qualidade.
Numa área de paisagem natural entre o estuário do rio Sado e o mar, o magnífico campo Links em Troia tem um
famoso par 4 (buraco 3) que o seu arquiteto Robert Trent Jones incluiu entre os 18 buracos do campo de golfe ideal.
Para além do golfe, esta região oferece muitas atividades para toda a família como ver os golfinhos na Reserva
Natural do Estuário do Sado, passear pela mediterrânica Serra da Arrábida, integrada no Parque Natural, ou visitar
Setúbal e Palmela. Não nos podemos esquecer de que estamos numa região vitivinícola, onde o famoso queijo
amanteigado de Azeitão e o peixe fresco são também especialidades gastronómicas muito apreciadas.
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PORTUGAL GOLF MEMBERSHIP

Todos os golfistas que venham a Portugal podem aderir ao Portugal Golf Membership, uma plataforma online, com
caraterísticas de clube de golfe, que reúne informação sobre a oferta nacional com condições excecionais para os
jogadores internacionais.
A adesão ao clube é completamente gratuita e os membros poderão usufruir de campos de qualidade aos melhores
preços, com descontos especiais em hotéis e campos de golfe, entre outros benefícios.
Para aderir consulte www.portugalgolfmembership.com.

PORTUGALGOLFBOOKING.COM

PortugalGolfBooking.com
Quem deseja jogar golfe em Portugal, pode efetuar a sua reserva em www.portugalgolfbooking.com, uma plataforma
online que permite reservar vários campos de golfe em diferentes locais do país, beneficiar de promoções e ter
informação sobre a disponibilidade do campo na hora.
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