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ACADEMIA CGB  

 Grátis para crianças e jovens até 18 anos 

Material é cedido; jogadores divididos por níveis diferentes ra golfistas 

e iniciantes.

AULAS GOLFE /CLÍNICAS DE GOLFE/ EVENTOS E WORKSHOPS  

Individuais e de grupo; integração com empresas; 

aprendizagem teórica + prática; treinador nível III

75€/ANO - SÓCIO CGB   

Senhoras - condições especiais 

Gestão de Handicap 

Calendário anual - mais de 10 campos diferentes do Norte de Portugal e Galiza 

Acordos com vários campos Nacionais 

Fantásticas tômbolas de prémios em todos os torneios

V A N T A G E N S

SEJA SÓCIO CGB
CAMPO PITCH&PUTT

9 buracos, par 3; ideal para aprimorar o jogo curto; 

exige pouco investimento; rápido e fácil de jogar

 Green fee low cost anual 

DRIVING RANGE / PUTTING GREEN / CHIPPING AREA 

Zonas para se treinarem as pancadas longas (madeiras e ferros), 

assim como o Pitch, o Chip e o Putt

 Para golfistas e iniciantes 















O Clube Golfe Braga (CGB) nasceu ofi cialmente 

das conversas entre dois sócios – Jacinto Lopes 

e Rui Junqueira – quando iam jogar golfe à 

Estela. O número de praticantes em Braga 

era cada vez maior e não existia nenhuma 

infraestrutura. Numa dessas viagens, surgiu a 

ideia de criar um driving range. 

Em 1991 aparece uma das primeiras associações 

de golfe criadas em Portugal, o Núcleo de Golfe 

de Braga que dará mais tarde origem ao CGB. 

Fixou-se o aniversário a 1 de dezembro. 

PRESENTE EFERVESCENTE 

O CGB tem lançado projectos de grande 

importância e relevância como a Academia 

CGB para crianças e jovens ou o novo campo 

Pitch&Putt. Está presente nas novas estradas 

da comunicação, com as redes sociais, 

apresentando um projeto com credibilidade e 

reconhecimento que tem conquistado novos 

sócios e sponsors/patrocinadores.

TACADA PARA O FUTURO

Em marcha está também a construção de 

um novo campo de golfe de 9 buracos junto 

ao Mosteiro de Tibães, que permitirá ter um 

impacto signifi cativo no turismo. 

Fortalecer o projeto, melhorar as infraestruturas, 

conquistar novos sponsors/patrocinadores e 

continuar a disponibilizar gratuitamente golfe 

para crianças e jovens é a realidade presente do 

clube. Um trabalho que permite continuar a ter 

uma dimensão competitiva. 

Jacinto Lopes     Rui Junqueira

Tradição de grandes tacadas

H I S T O R I A L

O CLUBE GOLFE 
BRAGA



HISTÓRIA PREMIADA 

O CGB assumiu-se sempre como um clube 

muito ativo, procurando divulgar a modalidade 

através da participação e organização em 

múltiplos eventos.

Há mais de 20 anos que organiza a Ordem de 

Mérito, que consiste num conjunto de torneios 

em vários campos do país e na Galiza. Mais de 

5000 golfi stas já participaram em mais de uma 

centena de torneios. 

Fruto de um trabalho estruturado e assertivo 

das sucessivas direções, as camadas 

jovens, senhoras e seniores masculinos têm 

conquistado diversos títulos individuais e 

coletivos. 

MARCOS DESPORTIVOS

Títulos equipa do CGB:

Campeão Nacional de Clubes sem campo 

(2005) • Campeão do Norte de 2ªas categorias 

(2004) • Campeão Troféu Alfredo Ramos 

Cunha – Miramar (2013) • Vice-Campeão 

Nacional de Clubes sem campo (2014 - 2015) 

• Vencedor da Taça Minho (2014 / 2015) 

• Vencedor Match CGB vs Viseu (2014) • 

Vencedor Match Nortada vs CGB (2014 / 2015) 

• Vencedor Match Quinta da Barca vs Vidago 

vs Rilhadas CGB (2014) • Vencedor Match 

Miramar vs CGB (2014) • Vencedor Match CGB 

vs Amarante (2015) • Vencedor PRO-AM S. 

Martinho (2015)

Títulos jogadores CGB:

Campeão Nacional de Seniores (1999) • 

Vice-Campeão Nacional de Seniores de 2ºs 

categorias (1999) • Campeã Nacional Feminina 

(2005) • Campeão Norte AGNP – Miramar 

(2009) • Vencedor Match Portugal vs Espanha 

Copa Vasco Oliveira (2011) • Campeão 

Troféu Alfredo Ramos Cunha – Miramar 

(2013) • Vencedor da fase de Qualifi cação do 

International Pairs (2015) • Vencedor do Circuito 

do Desporto Escolar (2015) • Campeão Pares 

Quinta da Barca (2015) • Cup Inter-Cidades 

(2015) • Vice-Campeão Troféu Alfredo Ramos 

Cunha – Miramar (2015) • Vice-Campeão 

de Pares Seniores - Santo Estevão (2015) • 

Campeão nacional de Empresas (2015)  

Títulos jogadores CGB:

Campeão Nacional de Seniores (1999) • 

Vice-Campeão Nacional de Seniores de 2ºs 

categorias (1999) • Campeã Nacional Feminina 

(2005) • Campeão Norte AGNP – Miramar 

(2009) • Vencedor Match Portugal vs Espanha 

Copa Vasco Oliveira (2011) • Campeão 

Troféu Alfredo Ramos Cunha – Miramar 

(2013) • Vencedor da fase de Qualifi cação do 

International Pairs (2015) • Vencedor do Circuito 

do Desporto Escolar (2015) • Campeão Pares 

Quinta da Barca (2015) • Cup Inter-Cidades 

(2015) • Vice-Campeão Troféu Alfredo Ramos 

Cunha – Miramar (2015) • Vice-Campeão 

de Pares Seniores - Santo Estevão (2015) • 

Campeão nacional de Empresas (2015)  
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Resultados em Pares de jogadores do CGB:

Vencedores da classifi cação gross do Troféu 

Alfredo ramos Cunha (2013) • 1º Classifi cados 

Quinta da Barca (2013) • Segundos classifi cados 

World Corporate Golfe - Amarante (2013) • 

Vencedores do International Pairs – Quinta da 

Barca (2013) • Vencedores do International 

Pairs (2014) • Segundo classifi cados Final 

Audi4cup – Penina (2014) • Segundos 

classifi cados Open Just Pro – Amarante (2014) 

• Top 10 campeonato Nacional Pares – Miramar 

(2014) • Vencedor da fase de Qualifi cação do 

International Pairs (2015) • Cup Inter-Cidades 

Pares (Quinta da Barca 2015) • Vice-Campeões 

de Pares Seniores - Santo Estevão (2015) • Vice-

-Campeão Pares Troféu Alfredo Ramos Cunha 

(2015)   

Resultados individuais de jogadores do CGB:

1º Net – Amarante (2014) • 1º Gross Amarante 

(2013) • 1º Net – Ria de Vigo (2013) • 1º Gross – 

Ria de Vigo (2013) • 1º Gross – Mondariz (2013) 

• 2º Gross – Carlsberg Cup (2013) • 1º Gross – 

Quinta da Barca (2013) • 2º Gross – Ponte de 

Lima (2013) • 1º Gross - Torneio Fumeiro Vidago 

(2014) • 1º Net – Torneio Fumeiro (2014) • 1º 

Gross – Amarante (2014) • 1º Gross – Mondariz 

(2014) • 1º Gross – Bom Sucesso (2014) • 2º 

Gross – Circuito Gross e Comunicação – Penina 

(2014) • 1º Gross – Miramar (2014) • Vencedor 

Torneio Solverde – Vidago (2014) • Vencedor 

Spring Cup – Quinta da Barca (2014) • 

Vencedor Circuito Desporto Escolar Zona Norte 

(2015) • Vencedor Final Regional Desporto 

Escolar Zona Norte (2015) • Campeão nacional 

de Empresas (2015)





O CGB conta com o apoio de grandes marcas e empresas. Qualquer bom clube 

precisa de bons sponsors/patrocinadores. E nós temos os melhores do mundo. 

Obrigado por todo o apoio.

A P O I O

SPONSORS/ 
PATROCINADORES

Concessionário Autorizado





Um campo para especialistas 
em jogo curto

O CGB dispõe de um novíssimo campo de 

Pitch&Putt composto por 9 buracos, em 

Palmeira. Este novo campo vem reforçar 

a grande aposta que o clube tem feito na 

promoção do P&P, sendo atualmente um dos 

poucos em Portugal com autoridade nesta 

variante do golfe.

CAMPO MAIS PEQUENO 

Criado em 1914, o P&P é uma variante do 

golfe que em muito se assemelha à vertente 

mais tradicional da modalidade, baseada 

inclusivamente nas mesmas Regras de Golfe de 

R&A St. Andrews. As diferenças prendem-se 

com o facto de o P&P ser jogado em campos 

mais pequenos e todos os buracos são de Par 3. 

JOGO CURTO

É ideal para os golfistas que pretendem 

aprimorar o jogo curto, em virtude de todas as 

jogadas se iniciarem a menos de 100 metros do 

buraco.

VANTAGENS 

• Exige pouco investimento

• Joga-se com três tacos (wedge; pitch; putt)

• Mais rápido e mais fácil de jogar

• Permite aperfeiçoar o jogo curto

N O V I D A D E

PITCH&PUTT

Agende uma visita. 

Ligue através dos números: 

+351 968 078 655

 

Pode também enviar-nos 

um email através do 

info@clubegolfebraga.com



BURACO 1 - A PIOR SAÍDA

O Buraco 1 tem a saída mais difícil. Qual a 

melhor tacada para conseguir colocar a bola 

no green ou colocar a bola numa posição 

favorável para acabar o jogo na terceira 

tacada?

Existem diversos obstáculos que entram em 

jogo na saída. À direita existem 3 cedros cuja 

trajetória pode alterar a direção da bola. É 

uma zona out-off-bounds, ou seja, se a bola 

cair ali perde-se uma pancada. Em frente ao 

green temos um muro. Se a bola passar muito 

o buraco, pode encostar ao muro e temos 

uma penalidade. À esquerda, o buraco até é 

relativamente aberto mas tem uma relva densa. 

O ideal é que a bola voe e aterre mesmo no 

centro do green. Não é preciso um swing muito 

forte, basta um meio swing, são 70m. 

BURACO 2 - APROXIMAÇÃO AO BURACO

No buraco 2 muitos jogadores erram o green 

pela sua difi culdade. Como se recomenda que 

jogue?

É um buraco curto, com 50m, mas difícil. Os 

jogadores tendem a passar o buraco por ter a 

regueira antes, um obstáculo de água frontal 

e estacas amarelas. À direita também é difícil 

porque tem um bunker de relva e à esquerda 

tem uns arbustos. O ideal é jogar para o green. 

Caso não se consiga, tacar curto porque um 

chip a subir é sempre mais fácil do que um chip 

muito comprido e em zona sem relva.

PITCH&PUTT:
BURACO A BURACO

1 2
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BURACO 3 - ABAIXO DO PAR 

O buraco 3 é o mais fácil para fazer uma 

pontuação abaixo do par. Porque é o buraco 

mais fácil e quais são as melhores jogadas para 

ter um chip e um putt fácil?

O buraco 3 é relativamente acessível em 

relação aos outros. É plano, o green não é tão 

elevado como os outros do campo. Não tem 

muitos obstáculos. Tem à esquerda um bunker 

relativamente afastado. O green é relativamente 

plano e é um buraco fácil de se conseguir 

um birdie, tanto pelo putt como pelo chip. A 

colocação da bola na primeira pancada é muito 

importante. 

BURACO 4 - O GREEN MAIS ACENTUADO

O buraco 4 é o que possui o green com maior 

grau de altura. Se o jogador não conseguir 

colocar a bola no green, como deverá jogar na 

última tacada?

É um buraco difícil porque é o green mais 

elevado do campo e o mais pequeno. Requer 

uma pancada alta em que a bola caia direta no 

green. Não é fácil e geralmente quando a bola 

cai à volta do green temos que fazer um novo 

wedge.

3 4



BURACO 5 - O PROBLEMA DO BUNKER

Estamos no Buraco 5 que possui um bunker. 

Qual a melhor técnica para fazer uma boa 

tacada do bunker para o green?

O buraco 5 é relativamente fácil. Tem, no 

entanto, um obstáculo sobre a esquerda do 

green quem sai do tee. Não se trata de um 

buraco muito difícil mas como é um obstáculo 

temos sempre certos cuidados. Geralmente 

colocamos os pés ligeiramente apontados à 

esquerda do alvo, ajusta-se os pés à areia, o 

taco nunca toca na areia por ser um obstáculo, 

apenas no impacto, e o movimento é para a 

bandeira. O jogador deve no fi m reparar o 

bunker, como é seu dever. 

BURACO 6 - JOGAR AO BURACO 

Como recomenda que se deva jogar

o buraco 6?

Neste e como em todos os buracos de golfe, 

deve-se pensar a pancada do green para o tee. 

A bola deve ser colocada o melhor possível na 

tacada de saída para fazer um bom resultado. 

Neste buraco 6, o ideal é pensar em colocar a 

bola um bocadinho curta ao buraco caso não 

se atinja o green. Daí ser um movimento mais 

curto que o normal. Também é um buraco mais 

curto que os outros, tem cerca de 50 metros, 

por isso é muito acessível em jogar a bola.

5 6
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BURACO 7 - A MELHOR SAÍDA

Este buraco 7 é o que tem a saída mais fácil, 

apesar disso muitos jogadores não têm a 

melhor saída porque não fazem a tacada com 

o movimento correto. Qual o movimento 

correto numa tacada de saída?

Temos um buraco com 60m, uma distância 

relativamente média. A melhor saída será 

sempre apontar ao meio do green. Se a bola sair 

à esquerda está fora dos limites, tem vedação. 

Caso saia à direita, tem uma ligeira regueira de 

água, ou seja estacas amarelas, um obstáculo de 

água frontal. O ideal é apontar sempre para o 

meio do green e nunca jogar para a bandeira.

BURACO 8 – O BURACO MAIS FÁCIL

O buraco 8 é o buraco mais fácil. Vamos 

aproveitar e explicar um pouco das regras do 

jogo e do vocabulário mais técnico.

O P&P tem duas regras diferentes do golfe 

tradicional. Só é permitido usar 3 ferros, 

enquanto no golfe tradicional o normal são usar 

14 ou no máximo até 14. Depois é obrigatório 

o uso sempre do tee em qualquer situação, 

seja no tee de relva sintética ou no tee de relva 

natural. 

Existem também regras específi cas que cada 

jogador deve cumprir a nível de etiqueta. 

Quando uma bola cai no green e faz uma marca 

o próprio jogador deve reparar a marca. Em 1º 

lugar, marca a bola com uma moeda, sempre 

atrás, tira a bola, e recupera o green. Em 

seguida volta a colocar a bola em jogo. Quando 

se está num bunker, deve-se sempre reparar. 

7 8



No golfe, existem dois tipos de bolas, as drive in 

range e as normais. As primeiras só podem ser 

jogadas na zona de treino. As bolas marcadas 

ou bolas de marca são permitidas jogar.

Nas estacas amarelas, o jogador tem de colocar 

sempre a bola atrás do obstáculo, ou seja, deve 

encontrar sempre o obstáculo pela frente. 

Ao contrário das estacas vermelhas que são 

dois tacos para o lado. Também encontramos 

estacas azuis que signifi cam terreno em 

reparação. Neste caso, o jogador tem direito a 

uma benesse, dropar a bola sem penalidade. 

Outro ponto importante a ter em consideração 

é a segurança. Nunca se deve jogar para cima 

de outros jogadores e nunca se devem fazer 

formações de mais de 4 jogadores para evitar 

um jogo lento. O jogo deve fl uir normalmente. 

BURACO 9 – MAIS LONGO

O Buraco 9 é o buraco mais longo do campo 

do CGB. Requer algum cuidado em especial?

É o mais longo e difícil do campo. É percetível 

a regueira antes do green, o out-of-bounds 

à direita, o out-of-bounds frontal ao green. 

Uma das coisas que o jogador não tem muita 

perceção é o vento. Este buraco é muito 

infl uenciado por um vento lateral que sopra 

da esquerda para a direita, ou seja, empurra a 

bola para fora dos limites. Um jogador deve ter 

atenção e jogar ligeiramente para a esquerda 

do buraco.

 

9
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Aulas Golfe

O diretor desportivo do CGB, David Aguiar, 

é um profissional reconhecido no meio. É um 

dos poucos treinadores de Golfe de Nível III em 

Portugal. 

Um trabalho notório e ímpar tem sido 

desenvolvido por este profissional junto de 

crianças, jovens e adultos no CGB. O empenho, 

competência e experiência tem ajudado 

diversos jogadores a sagrarem-se campeões 

nas provas em que participam. 

David Aguiar está preparado para iniciar no 

golfe e acompanhar a evolução. 

JOGADOR RECONHECIDO 

David Aguiar é também um dos melhores 

jogadores de golfe amadores de Portugal, 

conquistando diversos prémios ao longo dos 

anos.  

** Resultados e participações mais 

significativas a título individual: 

Participação nas ações do Projeto Drive da 

Zona Norte da Federação Portuguesa de Golfe 

entre 2001 e 2003 • Participação no estágio 

anual Federação Portuguesa de Golfe entre 

2001 e 2003 • Participação no Campeonato 

Norte jovem entre 2001 e 2004 • Campeão 

Norte do Escalão B 2002 • Participação no 

campeonato nacional absoluto 2006 • 1º Gross 

Ranking da Quinta da Barca 2006, 2007, 2012 

• 1º Classificado Taça AGNP – Miramar • 1º 

Classificado Ranking AGNP 2007 na Quinta da 

Barca • Selecionado para a equipa Norte de 

Portugal – Copa Vasco Oliveira – 2009, 2010 • 

Campeão Match-play do CGB 2010 • Campeão 

Net do CGB 2005, 2006, 2014 • Campeão Gross 

do CGB 2005, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014, 

2015

** Resultados e participações mais 

significativas em equipa (2014)

Campeão Troféu Alfredo Ramos Cunha Miramar 

2013 • 1º Classificado International Pairs na 

Quinta da Barca (2014) • Campeão Pares 

Gross Quinta da Barca (2014) • Vice-campeão 

nacional de clubes sem campo (2014 / 2015) 

• Top-Team campeonato Nacional de Pares 

(2014) • 2º classificado final audi4cup no Penina 

(2014) • Vencedor Match CGB vs Amarante 

(2015) • Vencedor Match Nortada vs CGB 

(2015) • Vencedor do PRO-AM S. Martinho 

(2015) • Vencedor da fase de Qualificação do 

International Pairs (2015) • Cup Inter-Cidades 

(2015) • Campeão Pares Quinta da Barca (2015) 

• Vice-Campeão Troféu Alfredo Ramos Cunha 

Miramar (2015) • Vencedor Taça Minho (2014 / 

2015) 

T R E I N A D O R

DAVID AGUIAR 





Formação crianças e jovens

O golfe é um desporto para a vida. Não existe 

idade para começar ou terminar, apenas 

vontade e paixão. Tal como em qualquer 

modalidade, quanto mais cedo se iniciar, melhor 

será a performance e os resultados obtidos.

ACADEMIA CGB

O CGB tem um projeto destinado aos mais 

jovens – ACADEMIA CGB. É gratuito para 

crianças e jovens dos 4 aos 18 anos. O material 

é cedido.

FUNCIONAMENTO AULAS

Os jogadores são divididos por cinco categorias, 

conforme o nível em que se encontrem:

• Iniciados (sem handicap)

• Iniciados (com handicap)

• Competição (Categoria II)

• Competição (Categoria I)

• Alta Competição

PORQUÊ?

•  É dos desportos que melhor elimina o “stress”, 

o que é ótimo em qualquer idade

•  Contacto íntimo com a natureza proporciona 

um efeito terapêutico

•  Muito estimulante pois a sua exigência leva a 

querer fazer sempre melhor

•  Não implica uma componente excessiva de 

esforço físico

• Pode ser praticado por miúdos e graúdos

•  Proporciona momentos de convívio e 

competição saudável

QUANDO

De segunda a sábado

G R A T U I T O

ACADEMIA CGB





Valorização desportiva 

O CGB tem levado o golfe às escolas do 

distrito de Braga e arredores. Milhares de 

alunos e centenas de professores de Educação 

Física já tiveram o primeiro contacto com a 

modalidade. Este projeto é apenas um dos 

muitos desenvolvidos pelo clube para divulgar e 

incentivar a prática do golfe. 

VANTAGENS

•  Enriquecimento dos currículos escolares já que 

o golfe não está contemplado nos programas 

de Educação Física

•  Valorização da escola. O golfe é um dos 

desportos mais importantes e com maiores 

taxas de crescimento a nível mundial 

•  Formar jogadores de alta competição, 

potenciando a modalidade

•  Inúmeras vantagens no bem-estar físico e 

mental dos alunos 

 

 

FUNCIONAMENTO

O ensino é da exclusiva responsabilidade dos 

treinadores e monitores credenciados do CGB 

que, em conjunto com a escola, definem um 

plano de atividades estruturado. 

As aulas semanais têm duração aproximada 

de 90 minutos. O clube disponibiliza todo o 

material para a realização dos exercícios. 

As aulas decorrem nas escolas aderentes ou no 

campo do clube em Palmeira – Braga

E N S I N O

GOLFE NAS 
ESCOLAS 





Golfe com amigos, colegas, clientes, parceiros

Para um primeiro contacto com a modalidade, 

dar umas tacadas e passar bons momentos. 

Ideais para relaxar, ações de team building, 

eventos de empresas, ou simplesmente para 

o contacto com a natureza e dar um boost de 

energia positiva a si, aos seus amigos, colegas 

de trabalho, parceiros ou clientes.

2 HORAS DE TÉCNICA, EXPERIMENTAÇÃO 

E DIVERSÃO

Os participantes recebem informação sobre 

o golfe, regras e equipamento. Treinam 3 

movimentos: (1) swing com o drive e ferros; 

(2) o chip, tacada de aproximação; (3) e o putt 

dentro do green para meter a bola no buraco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANTAGENS DAS CLÍNICAS DE GOLFE CGB

• Excelente maneira de iniciação na modalidade

•  Proporciona momentos de convívio e 

competição saudável

•  Permite relaxar e eliminar o “stress” da vida 

quotidiana

•  Possibilita a motivação de colaboradores das 

empresas

 •  Ajuda ao networking / fidelização de clientes 

e parceiros 

•  Formação por treinador de Golfe Nível III 

certificado pela FPG

P A R A  G R U P O S

CLÍNICAS DE GOLFE

 •  15 eur./pessoa (de 10 a 20 pessoas)

 •  2 horas de duração. De segunda a sábado 

no Campo de Palmeira – Braga 

 •  Todo o material é cedido pelo Clube

 •  Marcações: 968 078 655 

info@clubegolfebraga.com 

PREÇOS / HORÁRIOS / MARCAÇÕES  





O número de praticantes 

de golfe tem registado um 

crescimento significativo a 

nível mundial. No entanto, 

existem ainda muitos 

preconceitos em relação 

a este desporto. Está na 

altura de desmistificarmos e 

colocarmos tudo green and 

clean, ou como dizemos por 

cá, em pratos limpos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODA A GENTE PODE PRATICAR?

Sim. O golfe é um desporto que pode ser 

praticado tanto por jovens como por pessoas 

de bastante idade. 

O QUE É PRECISO PARA JOGAR?

Em 1º lugar são necessários tacos de golfe. 

Existem vários tipos, tanto para quem está 

a começar até aos profissionais. O CGB 

disponibiliza gratuitamente o material nas aulas. 

É importante também seguir o dress code: polo 

e calças de tecido. Tendo em conta que o golfe 

é jogado em relva, existem sapatos específicos 

que também são recomendáveis. 

QUANTO CUSTA A INICIAÇÃO AO GOLFE?

É barato ou gratuito. O golfe é um desporto que 

tem custos médios. Para quem começa no CGB, 

é gratuito até aos 18 anos. Para os restantes, 

o clube apresenta diversas campanhas com 

custos muito reduzidos para incentivar à prática 

da modalidade. Desde dias grátis até pacotes, 

onde é possível participar numa clínica de golfe 

por 15 eur. Existem depois outros valores para 

poder jogar em vários campos (para jogadores 

mais avançados). 

G R E E N  A N D  C L E A N

PERGUNTAS 
& RESPOSTAS



MAS TAMBÉM HÁ QUEM COBRE PREÇOS 

ALTOS?

O golfe está nalguns casos associado a uma 

elite que tem muito a ver com os clubes. 

Existem campos onde a prática é cara, tal 

como o equipamento. E existem outros campos 

e clubes com preços muito competitivos. O 

golfe chega a ser mais acessível que outros 

desportos. É possível praticar gratuitamente ou 

por valores muito simbólicos. Por exemplo, uma 

aula num sábado terá um custo superior a uma 

durante a semana. Se praticar com regularidade 

pode ter uma mensalidade com um custo 

acessível. 

Em Portugal, o golfe é para todos e não existe 

razão para não se praticar. Esta é uma realidade 

do CGB que tem uma academia gratuita para 

jovens, apresenta aulas e eventos de golfe a 

preços simbólicos e disponibiliza um campo e 

driving range para todos os golfi stas. 

É MUITO DIFÍCIL APRENDER? 

É fácil e engraçado. O golfe é praticado com 

tacos diversifi cados que correspondem a 

diferentes tipos de tacadas. Um praticante 

vai aprendendo conforme cada taco, tendo 

experiências e resultados diferentes. Mesmo 

sendo necessário praticar muitas vezes a 

mesma tacada para se dominar, acaba por não 

ser monótono. Num campo, um jogador está 

sempre a mudar de sítio e tem de estar sempre 

a aprender. Normalmente, o básico num jogo de 

golfe aprende-se rápido. Para jogar muito bem, 

é algo que nunca se aprende. Nunca se chega 

lá. É muito difícil. 

POSSO JOGAR GOLFE NO INVERNO? 

 Sim. Existem muitos estrangeiros que no 

inverno vêm jogar para cá. Só se houver neve 

é que se torna mais difícil jogar. Quando se 

tem 10º de temperatura, joga-se perfeitamente. 

Existem muitos campos protegidos, os 

jogadores movimentam-se com facilidade.

O QUE É O HANDICAP?

É um número até 36 que defi ne a capacidade 

e o grau de técnica de um praticante. No início, 

começa-se sempre com um handicap elevado 

e à medida que se evolui no jogo e obtém bons 

resultados nos torneios, vai-se reduzindo. 

DEPOIS DE TIRAR O HANDICAP, POSSO 

JOGAR EM QUALQUER CAMPO? 

Cada campo tem as suas regras e 

condicionantes. Existem alguns que defi nem 

um handicap mínimo. A maior difi culdade é ter 

de se pagar para jogar ou então pertencer ao 

próprio clube. Um jogador de futebol nunca 

vai jogar no Estádio da Luz, mas um jogador 

mediano de golfe em Portugal pode jogar em 

todo o lado, mesmo em campos que são dos 

melhores do mundo. 

O QUE EXIGE A NÍVEL FÍSICO?

Não tem exigências especiais. Vê-se todo o 

tipo de pessoas a praticar. O golfe é ótimo para 

melhorar a postura corporal, a coordenação 

motora, permite bons movimentos e contribui 

para a melhoria do sistema cardiovascular. 

www.clubegolfebraga.com



O GOLFE É PARA PESSOAS CALMAS?

Nem por isso. O golfe exige controlo, mas é 

muito movimentado. Um jogo normal de golfe 

demora algumas horas e anda-se no mínimo 

uns 5/6km.  Um praticante tem de ser capaz de 

saber adaptar-se e controlar-se. Há tacadas que 

exigem força, outras exigem concentração. É 

um jogo físico e mental. 

POSSO LEVAR OS MEUS FILHOS PARA O 

GOLFE? 

Sim. O golfe é um desporto muito completo 

para crianças e jovens. No CGB é grátis. É bom 

e de borla. 

QUAL A IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA 

JOGAR GOLFE? 

Não existe limite de idade. É para crianças que 

já conseguem pegar num taco até para irem 

ganhando habituação até pessoas com muita 

idade. Existem jogadores com perto de 100 

anos. 

 

 

 

PORQUE É QUE DEVO APRENDER NO CGB?

Em 1º lugar porque tem um treinador de Nível 

III acreditado pela Federação Portuguesa 

de Golfe. Tem treinado muitos jovens que 

são jogadores com excelentes resultados. O 

CGB tem investido muito na formação e para 

além da competência técnica, apresenta boas 

infraestruturas para a prática da modalidade. 

Os praticantes podem treinar as vezes que 

entendam. O novo campo Pitch&Putt é 

excelente para ajudar a melhorar o jogo curto.  



D I R E Ç Õ E S

COMO CHEGAR 
AO CGB

Fácil e rápido

Perder-se no caminho já não é 

desculpa. O CGB está bem localizado 

em palmeira braga e é de fácil acesso. 

Como pontos de referência tem o 

ESTÁDIO, o NOVA ARCADA / IKEA 

e o AERÓDROMO. 

COORDENADAS GPS: 

41.585405, -8.445375



COMO CHEGAR AO CGB        GPS: 41.585405, -8.445375       +351 968 078 655

01 Venha de onde vier, siga as indicações 

ESTÁDIO e/ou VILA VERDE. Entrando na via 

rápida Braga-Vila Verde, siga em direção a Vila 

Verde.

02 Perto de 1,6 km depois, vai encontrar uma 

saída à direita para o Estádio. Não vire. Siga em 

frente em direção ao Nova Arcada / IKEA.

03 Vai passar o Nova Arcada / IKEA à 

sua direita. Continue até encontrar o sinal 

PALMEIRA AERÓDROMO. Saia nesta saída, 

virando à direita.

04 Vai encontrar um cruzamento. Corte à 

esquerda, onde se encontra o sinal GOLFE. Está 

a 1,8km do CGB. 

Vai passar por baixo de um viaduto e sair 

numa rotunda. Contorne a rotunda e saia na 

2ª saída, onde se encontra a placa GOLFE/ 

AERÓDROMO.

05 Do seu lado direito vai encontrar o Motel 

Horly. Siga em frente até chegar à entrada 

do AERÓDROMO. Vire à esquerda, onde se 

encontra a placa GOLFE. Siga sempre em 

frente. 

Siga uns metros por uma estrada de terra 

batida até chegar ao campo do CGB.

GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/oojJm1HvHoS2
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