
                                                   
Vamos começar pelo artigo jornalístico que levou à criação deste documento, e depois de ler um artigo no 
jornal: MAPA: Jornal de Informação Crítica sobre as Resorts de golf no Litoral Alentejano. 
 
GAZETA DAS CALDAS; 14 de Dezembro, 2012-12-19 
 
Golfe. Royal Óbidos apoia Centro de Apoio Social do Vau 
 
O Royal Óbidos Golf Course Resort, no Vau, em Óbidos, foi palco do 1º Torneio de Golfe Solidário a favor 
da CASV, com 48 equipas de vários países, num total de 96 jogadores, que  com a sua presença 
contribuíram com 1.000. 000 euros, enquadrado no programa de responsabilidade social da empresa 
MSF. 
O dinheiro é uma forma de co-financiamento das atividades dos idosos, construção do novo lar, residência, 
centro de dia no Vau. 
 
“Nunca é demais referir a componente solidaria da MSF- Royal Óbidos e dos golfistas participantes, 
esperamos que se mantenha durante muito tempo.” (Representantes dos idosos) 
 
O “Bom Feitor” solidário.  
As corporações acordaram um texto de responsabilidade social que todas apresentam nos seus sites e que 
serve de prova em caso de acusadas de provocar desequilíbrios ambientais e sociais nas comunidades onde 
exercem o seu trabalho. Fora o textos, criaram formas de “solidariedade social” com doações em dinheiro ou 
oferta de produtos a indivíduos ou instituições. 
 
 
O Golf com causa! 
 
O Golf solidário é uma técnica da corporação MSF. Usando as necessidades de saúde e sociais da população 
local, veste a pele de cordeiro.  
 Putts Solidários é o nome da acção e insere-se num conjunto de actividades que visam apoiar e promover as 
organizações Projecto Olha-te das Caldas da Rainha e “Viva Mulher Viva Associação”, de Lisboa, que apoiam quem 
sofre de cancro. 
 
O golf é um desporto de elites, só pessoas com dinheiro podem jogar golfe e desfrutar dos espaços de lazer, 
que os grupos hoteleiros e de turismo “oferecem”. A quantidade de dinheiro que anda em volta de um 
campo de golf, dos seus investidores e clientes faz com que 1.000.000 seja uma esmola, dada por caridade 
sem real preocupação pelos afetados.  
Os campos de Golf não são para a população, não resolvem os problemas económicos, sociais ou culturais 
dos locais. È mais uma aposta de mercado, para salvar a economia, criando uma fossa cada vez maior entre 
pobres e ricos.  
A “Crise” abriu aporta ao mercado livre, a Troika exige progresso, investimento e recuperação económica 
do país para receber os seus dividendos. Portugal está a venda, Silver Coast, Allgarve são exemplos no 
turismo em Portugal. Turismo de luxo, para estrangeiros e para os portugueses convidados que lhes permite 
usufruir do “paraíso de Portugal”. Para o português comum, o seu lugar neste turismo é na Copa, nas 
cavalariças, nos bares, na segurança, caddies, jardineiros, etc… 
Os bancos e as energias são outro exemplo de como estamos entregues aos “grandes homens” às “boas 
fortunas”, pessoas que têm e podem. 
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Conhece o Royal Óbidos e outros projetos de Golf para o Litoral Oeste 
 
O Royal Óbidos encontra-se numa área completamente devastada para o turismo de luxo, perto da Lagoa de 
Óbidos, que enfrenta graves atentados ambientais que desequilibra o seu ecossistema. Vários outros Resorts 
estão nesta área. Fazem parte do projeto Costa de Prata. Descrevemos aqui alguns dos já ativos e de projetos 
presentados nas Camaras municipais da região que vai de Torres Vedras a Nazaré.  
 
 
Costa de Prata Golf (Silver Coast): Costa Portuguesa de Lisboa ao Porto. Uma parafernália de Resorts 
desde familiares, reservadados para congressos , festas, e  até familiares orientadas para a diversão 
 

      
 
È assim que as gerações futuras vão pensar que o Bom Sucesso sempre foi. Um Local de Lazer para estar 
em comunhão com a natureza, com o melhor que o luxo tem para nos dar. Não falarão do pinhal , das praias 
interditas. Dos piqueniques, das pequenas hortas, dos passeios nos bosques. Não, porque isso já não é o Bom 
Sucesso, um espaço comum e popular.  
O Bom Sucesso hoje é um empreendimento turístico privado. 
 
No âmbito da ETUR-Escola de Altos Estudos de Turismo de Óbidos, o Grupo Lusófona realizou um 
seminário no passado dia 13 de Julho, no Auditório Municipal Casa da Música – Óbidos, dedicado à 
temática “Turismo – Nos Caminhos da Qualidade”. 
O seminário teve por objectivo ajudar ao arranque da Escola de Altos Estudos de Turismo de Óbidos 
(ETUR) que foi criada em parceria com o Município de Óbidos, em 18 de Julho de 2006, e integrada no 
chamado “Grupo Lusófona”. 
A Escola de Altos Estudos de Turismo de Óbidos pertence à CO-FAC, entidade instituidora da Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
 
António Carneiro, presidente da Região de Turismo do Oeste disse  
que “Foi a Praia d’el Rey que nos abriu as portas do mundo. Passámos de ilustres desconhecidos para estar 
no top do ranking”. Garantiu ainda, que “na região há espaço para todos, desde que tenham qualidade”. 
 
 
ROYAL ÓBIDOS SPA AND GOLF 

 
Um Lugar para Desfrutar a Vida 
 
Situado na região Oeste, a 45 minutos de Lisboa e a dois passos da vila de Óbidos, os 136 hectares do Royal 
Óbidos Spa & Golf Resort ocupam uma posição geográfica verdadeiramente invejável, oferecendo vistas 
soberbas para o Oceano Atlântico, para a Lagoa de Óbidos e para o campo de golfe.  
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O Royal Óbidos inclui um hotel de 5 estrelas, servido por um spa e salas de reunião ao qual está associado 
um conjunto de apartamentos "Hotel Residences". No total, o resort conta com 630 unidades turísticas, com 
moradias V3 e V4, apartamentos T2 e T3, bem como T2 em  "Hotel Residences"  - apartamentos T2 que se 
transformam em duas unidades independentes para exploração turística, com o simples fechar de uma porta 
– uma inovadora opção de investimento. 
 
O campo golfe de 18 buracos projetado por Severiano Ballesteros proporciona uma vista fantástica sobre a 
Lagoa de Óbidos e Oceano Atlântico. Dispõe de pro shop, restaurante, bar, lounge para membros e de um 
imenso terraço panorâmico sobre o campo de golfe e o mar. 
 
O Royal Óbidos Spa & Golf Resort é integralmente detido pela MSF TUR.IM, participada do Grupo MSF, 
um dos mais proeminentes grupos portugueses de engenharia e construção, garantindo, com a sua 
experiência de mais de 40 anos, a máxima qualidade na construção do empreendimento. 
 
O percurso, com 6695 metros (medidos dos tees mais recuados), é um desafio para os jogadores de golfe 
de todos os níveis. Os segundos nove buracos debruçam-se sobre o Atlântico, sendo seis percorridos entre 
um intricado ecossistema de lagos, ligados por percursos de água em cascata.  
 
A média do valor de inscrição dos seus torneios de golf vai dos 30 aos 250 Euros. Tem como parceiro a 
Marina de Lagos. Cada sócio do clube de golf paga uma por mês no mínimo 92 euros. 
Quotização de Golfe Residentes em Portugal vai de 350 euros a 25.000.000 euros 
 
Inscreva a sua empresa no clube de golfe do Royal Óbidos Spa & Golf Resort e convide os seus clientes e 
prospects para jogarem gratuitamente!  
Mínimo 4.000.000 euros 
 

Bom Sucesso Golf 

 
O Campo de Golfe do BOM SUCESSO faz parte do BOM SUCESSO - Architecture Resort, Leisure & 
Golf, um resort de Arquitectura Contemporânea localizado em Óbidos, a 50 min do Aeroporto de Lisboa. É 
um campo championship de 18 buracos, par 72, um soberbo projecto de Donald Steel.  
A excelente Clubhouse oferece todos os serviços ao jogador. O campo tem alojamento no próprio resort, as 
Holiday Design Villas são moradias decoradas e equipadas com standard de 5* que garantem todo o 
conforto no alojamento.  
 
Numa região com excelentes condições naturais para o golfe, o Campo de Golfe do BOM SUCESSO tira 
partido da sua relação com a paisagem Natural e com a Arquitectura Contemporânea do resort oferecendo 
uma enorme emoção ao jogador. 
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PRAIA D’EL REY 

 

O céu e o mar. O luxo e a tranquilidade. O mais exclusivo resort da Região Oeste. 

Situado à beira mar, entre dunas e pinhais, e a menos de uma hora de Lisboa, numa zona de paisagem rural 
protegida, o Praia D'El Rey Golf & Beach Resort  é um oásis de conforto e tranquilidade, criado de modo a 
reflectir a imaculada beleza natural da sua localização. 

Com inesquecíveis praias douradas, um deslumbrante campo de golfe links, luxuosos alojamentos, spa e 
diversas actividades ao ar-livre, este é o local ideal para as suas férias. 

O Campo de Golfe  

"Uma mistura de buracos - alguns em poderosas dunas, outros em pinhais abundantes - que nos 
despertam os sentidos. Selvagem e maravilhoso"... 

Golf World Magazine 

 

Golden Eagle 

 
Bem-vindo ao Golden Eagle  
As asas de uma águia abrem-se a um novo estilo de vida  
   
A crescente procura de qualidade e bem-estar é acompanhada pela necessidade e preocupação com as 
questões ambientais, que são hoje factores inadiáveis a ter em conta para uma vida equilibrada. 
 
O Golden Eagle oferece rigorosamente tudo, desde excelentes equipamentos para desporto e lazer, até 
serviços médicos, passando por uma escola internacional, garantindo um estilo de vida actual e com amplas 
perspectivas de futuro. 
Moradias Unifamiliares  
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Criar um ambiente único e exclusivo  

Magnificamente localizados, em redor do campo de golfe ou com vistas deslumbrantes para a espectacular 
paisagem, os lotes destas moradias que variam entre os 1.263 e os 4.720m2, foram estrategicamente 
implantados em locais de sonho. Com áreas de construção previstas entre os 188 e os 709 m2, serão 
disponibilizados aos proprietários projectos de alguns dos mais prestigiados arquitectos portugueses. Em 
comum têm a criteriosa coerência arquitectónica, que enaltece e fomenta o espírito de comunidade.  

Visão Geral  

Integrado em 540 hectares de espectaculares paisagens, o campo de golfe Golden Eagle é considerado 
como um dos mais distintos campos de golfe perto de Lisboa. 
 
O Portugal Ladies Open 2009 realizou-se no Golden Eagle, com enorme sucesso, sendo muitos outros 
torneios profissionais esperados no Golden Eagle nos próximos anos. 

Antecipando estas exigências, o empreendimento incluirá um Hotel de 5 estrelas com 185 quartos, com 
projecto da autoria do WATG (Wimberley Allison Tong & Goo). A sua abertura está prevista para 2012. 

A costa onde a Prata se torna Ouro  
Uma localização exclusiva para um clube de praia exclusivo  

A apenas 25 minutos do Golden Eagle temos a fabulosa Praia de Paimogo, uma enseada abrigada por belas 
falésias. Nesta espectacular localização, circundada por 200 hectares de terreno, fica o Golden Eagle Beach 
Club, o local perfeito à beira-mar, que disporá de todas as comodidades e serviços, incluindo apoio de praia, 
reservados aos residentes e visitantes do resort.  

 
 
 
 

CAMPOREAL GOLF E NATUREZA 

 
Entre vinhedos ancestrais, a apenas 30 minutos a norte da vibrante cidade de Lisboa, encontre 
no CampoReal o seu refúgio. 

“Nós nadamos na piscina, andamos de bicicleta, comemos a melhor comida Portuguesa e exploramos 
a magnífica linha costeira Atlântica!” 

A vida no CampoReal é um investimento em si próprio - enquanto pessoa individual, casal ou família. 
Situado no campo, o resort oferece um estilo de vida equilibrado dentro de uma propriedade privada e 
segura longe da azáfama da vida quotidiana 

A 5 km do CampoReal fica Torres Vedras uma cidade maior com um maior número de serviços incluindo 
um hospital público e um privado. 
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O CampoReal é um resort completo integrado, com um hotel de cinco estrelas, spa, campo de golfe de 18 
buracos, centro equestre, campos de ténis e casas de luxo para comprar ou alugar. 

Localizado no sossego do campo, o resort CampoReal oferece um estilo de vida equilibrado dentro de uma 
propriedade privada e segura. As casas são espaçosas, desenhadas ao pormenor com vistas pitorescas do 
campo de golfe ou das colinas. 

Centro Equestre 

”Visitámos a fortaleza das Linhas Torres do Duque de Wellington, num passeio a cavalo, montados 
num belo Lusitano - Foi um magnífico passeio cénico!” 

 
 

VIMEIRO GOLF CLUB 

 

VIMEIRO GOLF CLUB       View Map 

O Vimeiro Golf Course foi desenhado por Frank Pennink ao  logo do Rio Alcabrichel, que separa o Court 
em dois. 

È um campo de 9 buracos  

 

 

Botado Golf 

 
Campo de 9 buracos, parte do Atlântico Golfe Hotel.  

 

Golf em S. Martinho 
Avança campo de golfe em S. Martinho do Porto 

A instalação de um campo de golfe em S. Martinho do Porto, no concelho de Alcobaça, já tem parecer 
favorável, mas a notificação não chegou ainda à autarquia, que sabe da decisão de forma informal. 
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Este é um processo antigo, inserido no Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico de S. 
Martinho do Porto. A aprovação segue-se a vários anos de negociações com a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR), devido à localização do terreno para a 
instalação do campo de golfe num espaço dentro da Reserva Ecológica Nacional. 

O projeto para o campo de golfe está avaliado em 2,5 milhões de euros, inclui ainda uma zona residencial 
turística, à semelhança de outros empreendimentos na região Oeste, e faz parte de um conjunto de 
investimentos anunciados pelo executivo municipal de Alcobaça, numa conferência de imprensa, nos 
últimos dias de 2011. 

O campo terá um total de 18 buracos e a sua aprovação ficou a dever-se ao facto de o projeto ter sido 
considerado de “interesse para a região”. 

Com esta aprovação, estão criadas as condições para que a autarquia possa introduzir aquele projeto no 
Plano Diretor Municipal, atualmente em fase de revisão e que se prevê que possa entrar em discussão 
pública no final deste primeiro trimestre de 2012. 

O Plano de Pormenor do Núcleo de Desenvolvimento Turístico de S. Martinho do Porto data de 2006 e foi 
aprovado, por maioria, na Assembleia Municipal, em abril do ano passado. 

Ainda no sector do turismo, mais atrasado está o processo para a implantação de outro campo de golfe, 
em Pataias, também dependente do parecer favorável da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo. 

Golf na Nazaré 

   
Grupo Lena admitido a concurso para complexo turístico Nazaré XXI 
 

 
 

O consórcio Lena Engenharia e Construções SA, Lena SGPS, SA e Lena Hotéis e Turismo SGS, SA, foi o 
único que se apresentou a concurso para alienação de 49% do capital social da Sociedade Nazaré XXI, que 
será responsável pela construção de um complexo turístico que contemplará a marina atlântica, um campo 
de golfe e unidades hoteleiras, entre outras infra-estruturas, revela a autarquia da Nazaré em comunicado. 
 
 
 
QUEM USUFRUI  REALMENTE DOS CAMPOS DE GOLF? 
 
Para começar só os grandes investidores, algumas pequenas empresas que ficam dependentes para 
sempre dos resorts. Seus convidados nas ações de lobbing e os “ quero ser assim” 
 
Exemplo: 
Nos passados dias 9 e 10 de Julho, reuniram no Marriott Golf & Beach Resort Hotel,  
na Praia D´El Rey, em Óbidos, 30 representantes de Polícias Europeias, o Secretário-Geral do Conselho da 
União Europeia e representantes da Comissão Europeia, bem como responsáveis da Europol e da 
Interpol. O objectivo desta reunião, “Troika Alargada de Chefes de Polícia da União Europeia”, foi definir 
estratégias comuns para combater o terrorismo e o crime organizado. 
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Pessoas ás quais um espaço para horta, fazer um piquenique com os filhos, passear nos bosques, observar os 
animais, levar comida para a praia, coisas populares não interessa.  
 
Usufrui do espaço quem tem dinheiro, quem não precisa de plantar, quem tem uma boa vida.  
 
Jogadores que recebem milhares por ano, jogadores que podem gastar milhares por ano. 
Convidados excecionais e  em reuniões ou congressos de grupos de interesse para quem usufrui do espaço. 
 
Fazem uma doação de 1.000.000 euros a idosos que sobreviveram e respiraram aquela terra, e agora veem 
tudo destruído, os seus netos nunca saberão o que foi o Bom Sucesso, só saberão o que são Resorts. 
Grupos que lidam com milhões, grande parte deles diariamente, fazem um gesto de “solidariedade” 
semelhante aos dos reis, que mandavam carroças passar nas ruas mandando pão insuficiente para todos ao 
ar, ou os cowboys que mandavam moedas para a cuspideira nos bares aos “inadaptados”, ou dos EUA que 
planta combustível ou comida para animais e depois manda sacas de arroz de avião, onde a principal causa 
de morte nem é a fome, é a má nutrição, que só arroz não resolve.  
 
 
OS PROBLEMAS DOS RESORTS DE GOLFE 
 
O Ministério da Economia e Inovação, aponta Portugal como um país de turismo, como forma de 
crescimento da economia nacional. Um dos seus pontos são os Resorts de Golf, por todo País.  
A zonas litorais como a zona oeste são pólos de potenciais produtos turísticos “estratégicos”: Sol, Mar, Golf, 
Saúde e bem estar. 
A zona do Bom Sucesso ocupada pelos Resorst de Golf  apesar de ter sido maioritariamente Eucalipto e 
Pinheiro era espaço verde, produzia oxigénio, havia animais selvagens, uma fauna e flora própria.  
Existiam também inúmeras pequenas e médias hortas familiares, a população levava os seus animais a 
passear pela costa, levavam a família aos miradouros, às pequenas praias, algumas de hoje privadas. 
Todo isso é hoje hectares de relva, empreendimentos de luxo, piscinas, todo privado e em segurança. 
A dependência na aposta no turismo levará ao fim da pequena economia.  
A descaracterização da paisagem e a preservação da cultura local são ameaçadas. 
Os projetos gigantes necessários para levar a cabo os resorts criam poluição que levam á contaminação das 
águas. Mesmo com todas as estratégias para preservar a água, mantem-se o problema das reservas para o 
abastecimento público. Os campos de golf aumentam em muito a poluição provocada pela agricultura, que 
contaminam os lençóis de água. Com aposta no Fracking (fratura hidráulica) na zona oeste, a competição 
pela água dos investidores nos resorts e os habitantes locais vai acontecer.  
Um campo de golf de 18 buracos gasta em média por dia, 5.000.000 metros cúbicos de água (cada 
metro cubico são 1000 litros), multiplem pelos campos de golf existentes e em projeto na Costa de Prata 
(Silver Coast).  
A paisagem e as gentes são usados como produtos de mercado ao serviço destes empreendimentos.  
 
Os campos de Golf não são para a população, não resolvem os problemas económicos, sociais ou culturais 
dos locais. È mais uma aposta de mercado, para salvar a economia, criando uma fossa cada vez maior entre 
pobres e ricos.  
A “Crise” abriu aporta ao mercado livre, a Troika exige progresso, investimento e recuperação económica 
do país para receber os seus dividendos. Portugal está a venda, Silver Coast, Allgarve são exemplos no 
turismo. Turismo de luxo, para estrangeiros e os portugueses que lhes permite usufruir do “paraiso de 
Portugal”. Para o português comum, o seu lugar neste turismo é na Copa, nas cavalariças, nos bares, na 
segurança, caddies, jardineiros, etc… 
Os bancos e as energias são outro exemplo 
 
O Portugal/ Silver Coast  é o espelho das políticas liberais e globais em vigor no mundo. 


	O céu e o mar. O luxo e a tranquilidade. O mais exclusivo resort da Região Oeste.
	O Campo de Golfe
	"Uma mistura de buracos - alguns em poderosas dunas, outros em pinhais abundantes - que nos despertam os sentidos. Selvagem e maravilhoso"...
	Golf World Magazine
	UCentro EquestreU

