
                                                                                           

       

 
 

      
 

 
 

PREÇOS MEMBERSHIP PARA 2018 

 
O Membership é válido de 1 de Janeiro até 31 de Dezembro 2018 

 
 

Membership Gold 

 

Membership Individual 1 750,00 € 

Membership Casal 3 250,00 € 

 

Membership Silver 

 

12 Meses 

Membership Individual 750,00 € 

Membership Casal 1 350,00 € 

Green Fee 35,00 € 

 

6 Meses 

Membership Individual 450,00 € 

Membership Casal 820,00 € 

Green Fee 35,00 € 

 
Away Membership 

 

Membership Individual 1 450,00 € 

Membership Casal 2 200,00 € 

 

Subscrição Early Bird  

 

Individual 1000,00 € 

 
 

       
 
 
 



                                                                                           

 
 

MODALIDADES DE MEMBERSHIP 
 

MEMBERSHIP GOLD 
 
O Membership Gold é o nosso membership principal, com o qual poderá fazer parte do Clube de Golfe e 
terá tudo incluído (excepto alugueres). Por favor confira os deveres e benefícios abaixo. 
 
Deveres 
 

1. Os jogadores deverão reservar e recolher os green-fees na Recepção 
2. Os starting-times serão reservados por ordem de pedido de reserva. 
3. Durante a Época Alta apenas são admitidos no campo grupos de 3 ou 4 jogadores. 
4. Os jogadores deverão recolher os green-fees na Recepção 30 minutos antes da sua hora de saída. 
5. Os jogadores deverão apresentar um certificado de handicap válido. 
6. Os jogadores deverão sempre seguir as instruções do Regulamento dos campos afixado no 

clubhouse. 
 
Benefícios 
 

1. Os sócios têm direito a convidados ilimitados com a tarifa especial de 48,50€ durante a Época Alta e 
40,50€ durante a Época Baixa*. 

2. Starting-times bloqueados todos os dias da semana: 
10 starting-times nas Quartas e Sábados (competições do clube) 
5 starting-times nos restantes dias 

3. Preço de buggy para 18 buracos: 35,00€ 
4. As reservas podem ser feitas com 7 dias de antecedência. 
5. Cada membro pode trazer um máximo de 3 convidados por volta 
6. Preço de bolas de prática: 1º balde grátis, 2º balde 4,00€. 
7. Desconto de 20% no Restaurante/Bar* e na Pro-Shop**. 
8. 24 horas de antecedência para cancelamentos. 
9. Cartão CNIG (desconto no green-fee em vários campos de golfe portugueses) 
10. Seis voltas grátis 18 buracos no Salgados Golfe, em período de Época Baixa e de acordo com a 

disponibilidade do campo 
11. Condições especiais de lições com o Profissional residente do Morgado. 
12. Desconto no green-fee na maioria dos campos de golfe portugueses 
13. Cartão de 3 voltas grátis, personalizado com o nome e número de sócio. Este cartão será utilizado 

por convidados em Época Baixa, em qualquer dos dois campos, e obrigatoriamente com a presença 
do sócio. 

 
  * Época Alta – 16 Fevereiro a 31 Maio, 16 de Setembro a 15 Novembro. Época Baixa – 1 Janeiro a 15 Fevereiro, 1 Junho a 
15 Setembro, 16 Novembro a 31 Dezembro.   
  ** Não aplicável em promoções 

 
O Membership Gold inclui a licença da Federação Portuguesa de Golfe para 2018.  
 



                                                                                           

 
 

MEMBERSHIP SILVER 
 
O Membership Silver é ideal para residentes que não permaneçam durante o ano inteiro no Algarve. Estará 
disponível como Membership Temporário, e neste caso o membro terá a opção de escolher entre o 
Membership Silver 12 Meses e o Membership Silver 6 Meses. 
Com o Membership Silver os membros terão os mesmos deveres e benefícios que um Membro Gold 
durante o período de 12 meses ou 6 meses. O Membership Silver 6 Meses pode ser dividido por 
trimestres. Por favor confira os deveres e benefícios abaixo. 
 
Deveres 
 

1. Os jogadores deverão reservar e recolher os green-fees na Recepção. 
2. Os starting-times serão reservados por ordem de pedido de reserva. 
3. Durante a Época Alta apenas são admitidos no campo grupos de 3 ou 4 jogadores. 
4. Os jogadores deverão recolher os green-fees na Recepção 30 minutos antes da sua hora de saída. 
5. Os jogadores deverão apresentar um certificado de handicap válido. 
6. Os jogadores deverão sempre seguir as instruções do Regulamento dos campos afixado no 

clubhouse. 
 
Benefícios 
 

1. Os sócios têm direito a convidados ilimitados com a tarifa especial de 48,50€ durante a Época Alta e 
40,50€ durante a Época Baixa*. 

2. Starting-times bloqueados todos os dias da semana: 
10 starting-times nas Quartas e Sábados (competições do clube) 
5 starting-times nos restantes dias 

3. Preço de buggy para 18 buracos: 35,00€ 
4. As reservas podem ser feitas com 7 dias de antecedência. 
5. Cada membro pode trazer um máximo de 3 convidados por volta 
6. Preço de bolas de prática: 1º balde grátis, 2º balde 4,00€. 
7. Desconto de 20% no Restaurante/Bar* e na Pro-Shop**. 
8. 24 horas de antecedência para cancelamentos. 
9. Cartão CNIG (desconto no green-fee em vários campos de golfe portugueses) 
10. Seis voltas grátis 18 buracos no Salgados Golfe, em período de Época Baixa e de acordo com a 

disponibilidade do campo 
11. Condições especiais de lições com o Profissional residente do Morgado. 
12. Desconto no green-fee na maioria dos campos de golfe portugueses 
13. Cartão de 3 voltas grátis, personalizado com o nome e número de sócio. Este cartão será utilizado 

por convidados em Época Baixa, em qualquer dos dois campos, e obrigatoriamente com a presença 
do sócio. 

 
* Época Alta – 16 Fevereiro a 31 Maio, 16 de Setembro a 15 Novembro. Época Baixa – 1 Janeiro a 15 Fevereiro, 1 Junho a 15 
Setembro, 16 Novembro a 31 Dezembro.      
** Não aplicável em promoções 

 
O Membership Silver inclui a licença da Federação Portuguesa de Golfe para 2018. 



                                                                                           

       
 

AWAY MEMBERSHIP 
 
Com o Away Membership cada membro terá direito a 25 voltas de golfe durante um período de 4 meses, 
período este que deverá ser antecipadamente comunicado ao Clube de Golfe. 
Cada Membro receberá um cartão de Membro e um Cartão de 25 voltas para sua utilização. 
A licença da FPG não está incluída no preço, pelo que os membros que pretendam ter o seu handicap 
gerido pelo Clube deverão pagar um extra de 50,00€ por pessoa para a licença. 
Este Membership apenas confere a condição de membro durante o período de 4 meses e 25 voltas. 
O Away Membership terá os mesmos deveres e benefícios que os Memberships Gold e Silver, mas apenas 
durante o período selecionado. Por favor confira os deveres e benefícios abaixo. 
 
Deveres 
 

1. Os jogadores deverão reservar e recolher os green-fees na Recepção. 
2. Os starting-times serão reservados por ordem de pedido de reserva. 
3. Durante a Época Alta apenas são admitidos no campo grupos de 3 ou 4 jogadores. 
4. Os jogadores deverão recolher os green-fees na Recepção 30 minutos antes da sua hora de saída. 
5. Os jogadores deverão apresentar um certificado de handicap válido. 
6. Os jogadores deverão sempre seguir as instruções do Regulamento dos campos afixado no 

clubhouse. 
 
Beneficios 
 

1. Os sócios têm direito a convidados ilimitados com a tarifa especial de 48,50€ durante a Época Alta e 
40,50€ durante a Época Baixa*. 

2. Starting-times bloqueados todos os dias da semana: 
10 starting-times nas Quartas e Sábados (competições do clube) 
5 starting-times nos restantes dias 

3. Preço de buggy para 18 buracos: 35,00€ 
4. As reservas podem ser feitas com 7 dias de antecedência. 
5. Cada membro pode trazer um máximo de 3 convidados por volta 
6. Preço de bolas de prática: 1º balde grátis, 2º balde 4,00€. 
7. Desconto de 20% no Restaurante/Bar* e na Pro-Shop**. 
8. 24 horas de antecedência para cancelamentos. 
9. Seis voltas grátis 18 buracos no Salgados Golfe, em período de Época Baixa e de acordo com a 

disponibilidade do campo 
10. Condições especiais de lições com o Profissional residente do Morgado. 
11. Desconto no green-fee na maioria dos campos de golfe portugueses 
12. Cartão de 3 voltas grátis, personalizado com o nome e número de sócio. Este cartão será utilizado 

por convidados em Época Baixa, em qualquer dos dois campos, e obrigatoriamente com a presença 
do sócio. 

 
* Época Alta – 16 Fevereiro a 31 Maio, 16 de Setembro a 15 Novembro. Época Baixa – 1 Janeiro a 15 Fevereiro, 1 Junho a 15 
Setembro, 16 Novembro a 31 Dezembro.      
** Não aplicável em promoções. 

 
O Away Membership não inclui a licença da Federação Portuguesa de Golfe para 2018. 



                                                                                           
 
 

       
SUBSCRIÇÃO EARLY BIRD 

 
A Subscrição Early Bird é uma subscrição de golfe ilimitada com os campos de golfe (Morgado e Álamos), 
mas não confere a oportunidade de ser membro do Clube de Golfe do Morgado do Reguengo. 
Os subscritores Early Bird não terão acesso às competições do Clube de Golfe. 
 
Condições:  Green Fees durante os seguintes horários: 
Época Alta – entre a primeira saída do dia e as 08.00, e das 15.00 em diante. 
Entre 16.11 e 15.02 – entre a primeira saída do dia e as 08.00, e das 15.00 em diante. 
Entre 01.06 e 15.09 – sem restrições 
 
Em caso de mau tempo ou qualquer outro motivo que cause o encerramento do campo durante os 
horários de jogo permitidos, a saída poderá ser alterada para outra hora ou dia dependendo da 
disponibilidade dos campos.  
 
Beneficios  
- Convidados com a tarifa especial de 48,50€ durante a Época Alta e 40,50€ durante a Época Baixa*. 
- Preço de buggy para 18 buracos: 45,00€ durante as Épocas Alta e Baixa. 
- As reservas podem ser feitas com 7 dias de antecedência. 
- Desconto de 20% no Restaurante/Bar* e na Pro-Shop**. 
- 24 horas de antecedência para cancelamentos. 
 
* Época Alta – 16 Fevereiro a 31 Maio, 16 de Setembro a 15 Novembro. Época Baixa – 1 Janeiro a 15 Fevereiro, 1 Junho a 15 

Setembro, 16 Novembro a 31 Dezembro.      
** Não aplicável em promoções 
 
Deveres 
 

1. Os jogadores deverão reservar e recolher os green-fees na Recepção. 
2. Os starting-times serão reservados por ordem de pedido de reserva. 
3. Durante a Época Alta apenas são admitidos no campo grupos de 3 ou 4 jogadores. 
4. Os jogadores deverão recolher os green-fees na Recepção 30 minutos antes da sua hora de saída. 
5. Os jogadores deverão apresentar um certificado de handicap válido. 
6. Os jogadores deverão sempre seguir as instruções do Regulamento dos campos afixado no 

clubhouse. 
 
 


