ESCOLA DE GOLFE DO MORGADO DO REGUENGO

A Escola de Golfe do Morgado do Reguengo é um projecto de formação e
promoção de Golfe dedicado a crianças e jovens, desde a iniciação à altacompetição.
Promovemos programas de aprendizagem e treino, com base técnica e
pedagógica, no maior respeito pelas etapas de aprendizagem e desenvolvimento
dos nossos alunos.

“Encontrei na Escola de Golfe do

Com 6 anos de existência, passaram pela nossa Escola de Golfe mais de 3000
jovens em atividades de promoção.

Morgado do Reguengo a

Ao longo deste tempo formámos mais de 150 crianças e jovens, contribuímos
para o seu desenvolvimento desportivo e cívico, com experiência competitiva
regional e nacional.

excelência no jogo, sempre

Como referência na formação nacional de Golfe, a cada ano que passa
alcançamos mais e melhores resultados, com presenças em fases finais
nacionais de jovens e muitos títulos em etapas nos circuitos de formação.

amigo.

Acreditamos que a formação se deve desenvolver respeitando as características
individuais de cada aluno, num processo de ensino-aprendizagem devidamente
planeado, avaliado e controlado.
Integramos todos os factores de treino de forma a oferecer prática variada,
motivadora e completa.
Um futuro jogador de Golfe, seja em que nível for, tem de reunir competências e
capacidades multilaterais, em todos as componentes do jogo, da técnica à
tomada de decisão, da estratégia à gestão de emoções.
O melhor indicador da nossa evolução e do prestígio de que a Escola de Golfe se
orgulha, é a contínua superação de metas e objectivos.

Coordenador Técnico/ Treinador
Hugo Pinto
 Licenciado em Ciências do Desporto
 Pós-graduado em Treino e Competição de Golfe
 Treinador de Golfe, grau 3
 Formador da Federação Portuguesa de Golfe

possibilidade de atingir níveis de

motivado, num ambiente exigente,
mas familiar, num grupo alegre e

Comecei a aprender Golfe a
brincar, com jogos lúdicos e
divertidos, e estou agora a
competir com a maior exigência,
muito rigor e sempre
acompanhado pelo treinador.
É a melhor Escola de Golfe do
mundo!”
João Pedro Antunes

Contactos
Morgado Golf Course
Morgado do Reguengo Resort
8500-000 Portimão
Algarve - Portugal
Telf.: (+351) 282 402 150
Telm: (+351) 966 634 824
Telm: (+351) 927 990 172
Fax.: (+351) 282 402 153
clube@golfedomorgado.com

