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PROTOCOLO 
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A Secção de Golfe do Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade, efetuou um protocolo com o Clube de Golfe Portugal 

Telecom, que permitirá o desenvolvimento e promoção da prática do golfe nas vertentes de formação, recreação e 

competição dos seus associados.  

O Clube tem evoluído e vindo a aumentar o número de sócios, tem como Home Course a Aroeira e tem acordos com 

vários campos a nível nacional. 

Com site na internet, www.golfept.com.pt, sendo a comunicação direta com os seus sócios efetuada por mail. 
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ATIVIDADES DESPORTIVAS (1/2) 
Plano Atividades 
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A atividade desportiva do Clube inclui a realização anual de uma Ordem de Mérito composta por 7 torneios, um 

torneio de MatchPlay, a participação nos Torneios Interempresas em que estão representadas algumas das maiores 

empresas nacionais (EDP, BCP, ACP, CGD) e outros torneios mais mediáticos, como os casos do “Expresso BPI” ou da 

APDC. 

Na área de formação, são realizadas várias clinicas de golfe, destinadas à melhoria e iniciação na modalidade 

permitindo um primeiro contacto com a modalidade tendo registado uma forte adesão e satisfação dos futuros e 

atuais sócios. 

Todos os anos o plano de atividades é revisto e apresentado aos sócios.  



ATIVIDADES DESPORTIVAS (2/2) 
Plano Atividades - Anual 
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Plano de Atividades Desportivo (Plano A) 

• Ordem de Mérito com 7 Torneios; 

• Torneio Match Play do Clube; 

• Circuito dos Clubes de Empresas (3 Torneios); 

• Participar no Torneio dos Clubes sem Campo; 

• Torneio de Verão; 

• Torneio de Natal (Final do Ano). 

 

Formação (Plano A/B) 

• 4 Clinicas na região de Lisboa, Campo Aroeira; 

• 2 Clinicas na região do Norte. 

 

 

 

 

(O plano desportivo é revisto todos os anos) 



PROTOCOLOS COM CAMPOS 

O Clube de Golfe mantem acordos com um conjunto de campos, revendo regularmente novas condições para os 

associados de forma a proporcionar aos sócios as melhores condições possíveis. Protocolos fechados para 2016, 

apenas para o Plano A: 

                                  REGIÃO CENTRO 

• Grupo Orizonte 

• Aroeira I 

• Aroeira II 

• Quinta do Peru 

• Ribagolfe I 

• Ribagolfe II 

• Santo Estêvão 

• Oeiras Golfe 
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• Clube de Belas 

• Capuchos 

• Lisbon 

• Campo do Lumiar. 

 (fichas de bolas para treino)  

REGIÃO NORTE 

• Curia; 

• Montebelo; 

• Quinta do Fojo; 

• Quinta da Barca. 

• Rilhadas 
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CALENDÁRIO 2016 (Provisório) 
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Campos Prova Dia Mês   

Aroeira 1 1ª OM 21 Fevereiro Domingo 

Ribagolfe 2 2ª OM 12 Março Domingo 

Santo Estevão 3ª OM 9 Abril Sábado 

Belas 4ª OM 22 Maio Domingo 

Peru T. Verão 18 Junho Sábado 

Quinta da Marinha 5ª OM 9 Julho Sábado 

Montado 6ª OM 10 Setembro Sábado 

Beloura 7ª OM 22 Outubro Sábado 

Aroeira 2 T. Final do Ano 20 Novembro Domingo 

Clinicas   Dia   Mês   

Aroeira 2 C1 3 Abril Domingo 

Aroeira 2 C2 8 Maio Domingo 

Aroeira 2 C3 28 Agosto Domingo 

Aroeira 2 C4 25 Setembro Domingo 



PROTOCOLO 
Benefícios 

O Grupo Desportivo e Cultural da Fidelidade, estará filiado ao Clube de Golfe da Portugal Telecom e terá os seguintes 

benefícios: 

Benefícios do Sócio do Corporativo 

• Estar associado a um Clube de Golfe 

• Acesso a filiação na Federação Portuguesa de Golfe e respetivo cartão de Jogador amador; 

• Gestão de Handicap; 

• Aulas de iniciação e aperfeiçoamento de Golfe (clinicas); 

• Acesso a Protocolos com campos de Golfe, permitindo acesso a "Green-Fees" com preços mais baixos; 

• Participação em Ordem de Mérito e provas desportivas do clube ( + 14 Torneios anuais); 

• Acordos para lições de Golfe Individual. 
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PROTOCOLO 
Condições de Comparticipações 

Este protocolo destina-se a jogador não regular que gostam de participar e jogar a modalidade de Golfe, 

em que o convívio com os seus colegas e amigos supera muitas das vezes ao sentido competitivo. 

Neste sentido o Grupo Desportivo comparticipa ao sócio os seguintes valores: 

• Torneios – 50% o valor de Green Fee acordado para o campo; 

• Protocolos (Acordos com Campos) – até 12€ por Green Fee Consumido; 

• Está limitado o consumo de green fees comparticipados a 1 por semana (a começar ao Domingo e termina 
no Sábado), independentemente do campo, e não acumuláveis. No caso de Green Fees Comparticipados, o 
associado deverá proceder à sua identificação como sócio do clube e validação na lista de associados 
existente no local. O sócio pagará no local o valor indicado acima e o Grupo Desportivo suporta o 
remanescente. Existirá um para registo da utilização do campo. 

• Clinicas conforme plano de atividades (Grupo) – 100% do valor da clinica; 

• Aulas Individuais ou Grupo – Valor ainda por definir, dependendo do número de participações; 

• Tombola de prémios no ultimo torneio no final do ano 8 



Obrigado! 
Vamos Jogar!  


