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Um lugar que quer
democratizar o

Golfe

A Academia de Golfe de Lisboa está instalada bem no centro da capital. A sua missão passa por tornar este desporto
acessível a toda a gente, ao mesmo tempo que integra esta
modalidade com uma apelativa oferta de restauração e
eventos particulares e corporativos.

A Academia encontra-se inserida no Estádio Universitário
de Lisboa e resulta de uma obra da respetiva reitoria. Presentemente, é gerida por uma concessão que acaba de completar
um ano e que pretende elevar cada vez mais o projeto da
Academia de Golfe de Lisboa. Catarina Cupertino e Rita Sameiro de Sousa fazem parte desta equipa e ajudaram-nos a
conhecer melhor o que aqui se pode encontrar.

Conforme referem, um dos grandes objetivos é fazer com que “as pessoas deixem
de associar o Golfe apenas a clubes privados
e a um desporto pouco acessível em termos
económicos”. Pelo contrário, a realidade que
aqui se apresenta é a de uma modalidade
“aberta ao público e que, de acordo com o
feedback que tem havido, não é cara”.
Nessa lógica de atração de novos praticantes, a Academia de Golfe de Lisboa está
fortemente vocacionada para as aulas e para
o treino de golfistas, apresentando um público transversal, quer em termos etários, quer
em termos de nível de preparação. O seu
ensino segue um modelo Green-to-Tee, que
consiste numa aprendizagem por objetivos,
que parte do mais simples para o mais complexo, criando necessidades progressivas de
treino nas diferentes técnicas da modalidade
como o Putting, Chipping, Pitching e Full
Swing. Abrange aulas a crianças a partir
dos 5 anos, adultos (homens e senhoras) e
o ensino ao golfe adaptado, com planos bem
definidos para cada um destes diferentes
targets, de acordo com o seu nível de jogo.
Numa área de sete hectares, a Academia
dispõe de um campo de formato pitch and
putt, ideal para o aperfeiçoamento do jogo
curto. É composto por seis buracos e apre-

senta um Putting Green de 800 m2 e
um Driving Range de dois pisos, com 42
tapetes para batimentos. É também de
referir que, para quem precise, a Academia disponibiliza o aluguer de tacos.
Perante isto, o balanço até agora
é positivo e a adesão é cada vez mais
forte e diversificada. As nossas entrevistadas referem, a esse respeito, a
afluência por parte de utentes e sócios
de clubes de golfe com campo e sem
campo, dando o exemplo do ACP
Golfe, “que reforçou o protocolo com a
Academia de Golfe de Lisboa para ser
a Academia Oficial do ACP Golfe na
região Centro”, e mencionam também
que “há cada vez mais estrangeiros
a procurar a Academia para aulas e
treinos”. Também as empresas têm
apostado em realizar Clínicas de Golfe
e ações de Team Building aproveitando o fato de terem num único espaço
todas as caraterísticas importantes
para a realização dos seus eventos
corporativos.
Os mais novos são igualmente
importantes na sua população, e precisamente por isso a Academia tem um
projeto de desenvolvimento do Golfe
Júnior levando crianças e jovens ao
mais alto nível de competição, sendo
de realçar o fato de ter já um campeão
nacional de 4ªs categorias. Também a
pensar nos mais jovens, proporciona
um ATL a funcionar em alturas de
férias escolares.

Golf Spot
Restaurante
Esta é outra grande vertente deste
projeto. A sua oferta gastronómica é
também ela diferenciadora, conjugando a cozinha tradicional portuguesa
com a cozinha japonesa. O espaço
é composto por três diferentes salas
(Sala Multiusos, Sala Japonesa e Sala
Internacional); Bar Lounge e Esplanada. Está preparado para receber

eventos diversos quer sejam
privados (festas de aniversário,
batizados, 1ªs comunhões) ou
corporativos (reuniões, com ou
sem coffee breaks, almoços,
jantares, que podem ser conjugados com clínicas de golfe ou
ainda cocktails de fim de tarde).
Quanto ao futuro do projeto
da Academia de Golfe de Lisboa,
Catarina Cupertino e Rita Sameiro
de Sousa falam-nos no desígnio de
“melhorar sempre e reforçar cada vez
mais a qualidade do serviço, quer em
termos do golfe quer em termos da
restauração”. Ambas esperam que este
trabalho contínuo resulte em que “as
pessoas conheçam, frequentem cada
vez mais este espaço e percebam que
é um lugar ideal para treino, aprendizagem, convívios e eventos. É ainda
um lugar de excelência para vir com
a família e que, para além disso, se
pode usufruir durante todo o ano e não
apenas de forma sazonal”
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