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“O golfe é a atividade 
que melhor combina o 

relaxamento, a diversão, 
com a possibilidade 

de fazer aproximar as 
pessoas e criar relações 

fortes entre elas.”
Eric Schmidt 

Executive Chairman of Alphabet and former Google CEO





O cluster golfe vale 52 mil milhões nos EUA. 

Na Europa já vale 15 mil milhões de euros.

52
mil milhões

Existem cerca de 20 mil golfi stas federados 

em Portugal.

20
mil golfi stas

Num campo de golfe realizam-se mais de

15 mil voltas ao ano.

15
mil voltas / ano

DADOS GOLFE

É a modalidade com maior/ melhor

Return on Investment

ROI

É o desporto preferido de CEO/ 

administradores/ decisores das empresas.

CEO

www.clubegolfebraga.com



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. 

Tradição de grandes tacadas

H I S T O R I A L

O CLUBE GOLFE 
BRAGA

Jacinto Lopes     Rui Junqueira







VANTAGENS

Oportunidade única de ter a 
empresa/marca no centro das 

atenções (opinion makers, 
decisores, imprensa).

Aumentar o reconhecimento 
e valorização da sua 

empresa/marca.

Multiplicação de investimento 
em retorno efetivo para o seu 

negócio.

Contato direto com centenas/
milhares de potenciais clientes, 
a nível nacional e internacional.

Parcerias com empresas 
líderes.

Networking e rede de contatos 
com empresários de topo.

Reconhecimento público no 
apoio ao desporto, juventude, 

etc.

www.clubegolfebraga.com



O golfe é uma modalidade reconhecida, 

valorizada e em crescimento em todo o 

mundo. O CGB tem para 2016 um plano de 

atividades ambicioso, com competições e 

eventos mensais e a aposta na academia, 

clínicas, workshops e promoção do golfe. 

O CGB vive de apoios privados de pessoas 

e empresas que se associam a esta 

nobre modalidade e lhes traz retorno em 

credibilidade, visibilidade e notoriedade, 

para além de contribuírem para a prática do 

desporto e dos projetos de responsabilidade 

social do clube. 

A seguir tem soluções de patrocínio que 

constituem uma oportunidade única de ter a 

sua empresa/marca no centro das atenções.  

SPONSORING





Valor: 15 000€ + IVA

ACE SPONSOR

NOTA: Materiais a fornecer pelo sponsor.

O CGB disponibiliza-se para ajustar proposta e incluir outras ideias promocionais que criem valor para a sua empresa.

•  Publicidade em todas as provas da OM 

(Ordem de Mérito) do CGB: 4 painéis (até 

3,0m x 1m) 

•  Publicidade fixa na nossa sede/ Campo 

Pitch&Putt/ Driving Range 

• Campo: 2 faixas em todas as provas

•  Presença do vosso logótipo em todo o 

material de divulgação

•  Possibilidade de tenda própria com 

exposição/divulgação de produtos/serviços

•  Patrocinar um buraco especial com prémio 

próprio (nearest to pin; hole in one; drive mais 

longo; etc), com exclusividade de publicidade 

neste buraco

•  Distribuição material promocional em todas as 

provas da OM/ Pitch&Putt/ Federação 

•  Possibilidade de oferecer prémios a todos 

jogadores e na tômbola com prémios a sortear

•  Destaque da vossa empresa no painel/sessão 

de distribuição de prémios, com painel (roll-

up) próprio ou outro a fornecer pelo sponsor

•  Parceria com o nosso site e página do 

Facebook

•  Organização de uma prova com o vosso 

nome, extra OM, até 80 convidados

•  Organização de clínicas de golfe no 

nosso campo de treinos para os vossos 

colaboradores e na prova do sponsor

•   Patrocínio num buraco Campo Pitch&Putt

• 1 página publicidade A4 na brochura CGB





Valor: 5 000€ + IVA

EAGLE SPONSOR

NOTA: Materiais a fornecer pelo sponsor.

O CGB disponibiliza-se para ajustar proposta e incluir outras ideias promocionais que criem valor para a sua empresa. 

•  Publicidade em todas as provas da OM 

(Ordem de Mérito) do CGB: 4 painéis (até 

3,0m x 1m) 

•  Publicidade fixa na nossa sede/ Campo 

Pitch&Putt/ Driving Range 

•  Presença do vosso logótipo em todo o 

material de divulgação

•  Possibilidade de tenda própria com 

exposição/divulgação de produtos/serviços

•  Patrocinar um buraco especial com prémio 

próprio (nearest to pin; hole in one; drive mais 

longo; etc), com exclusividade de publicidade 

neste buraco

•  Distribuição material promocional em todas as 

provas da OM/ Pitch&Putt/ Federação

•  Possibilidade de oferecer prémios a todos 

jogadores e na tômbola com prémios a sortear

•  Destaque da vossa empresa no painel/sessão 

de distribuição de prémios

•  Parceria com o nosso site e página do 

Facebook

•  Organização de clínicas de golfe no 

nosso campo de treinos para os vossos 

colaboradores





Valor: 1 000€ + IVA

BIRDIE SPONSOR

NOTA: Materiais a fornecer pelo sponsor.

O CGB disponibiliza-se para ajustar proposta e incluir outras ideias promocionais que criem valor para a sua empresa. 

•  Publicidade fi xa na nossa sede/ Campo 

Pitch&Putt/ Driving Range. Painel 2,5m X 0.8m

•  Presença do vosso logótipo em todo o 

material de divulgação

•  Patrocinar um buraco especial com prémio 

próprio (nearest to pin; hole in one; drive mais 

longo; etc), com exclusividade de publicidade 

neste buraco

•  Distribuição de material promocional em todas 

as provas da OM/ Pitch&Putt/ Federação

•  Possibilidade de oferecer prémios a todos 

jogadores e na tômbola com prémios a sortear

•  Destaque da vossa empresa no painel/sessão 

de distribuição de prémios

•  Parceria com o nosso site e página do 

Facebook





Valor: 500€ + IVA

PAR SPONSOR

NOTA: Materiais a fornecer pelo sponsor.

O CGB disponibiliza-se para ajustar proposta e incluir outras ideias promocionais que criem valor para a sua empresa. 

•  Publicidade fixa na nossa sede/ Campo 

Pitch&Putt/ Driving Range. Painel 2,5m X 0.8m

•  Presença do vosso logótipo em todo o 

material de divulgação

•  Distribuição material promocional em todas as 

provas da OM/ Pitch&Putt/ Federação 

•  Possibilidade de oferecer prémios a todos 

jogadores e na tômbola com prémios a sortear





O CGB obteve o Estatuto de Utilidade Pública. 

Um reconhecimento da importância, do valor e 

do contributo que o clube aporta à sociedade 

no desenvolvimento do desporto e prossecução 

de ações em prol da comunidade. 

AGENTE ATIVO NA COMUNIDADE

Ao longo dos últimos anos tem existido um 

esforço por parte da direção do clube em 

ter uma presença ativa na região. O CGB 

tem desenvolvido projetos inclusivos com 

várias instituições de solidariedade social e 

comunidade em geral; levado o golfe às escolas, 

ensinando alunos e professores; investindo na 

Academia CGB, grátis para crianças e jovens 

até aos 18 anos. Estas são apenas algumas 

das atividades mais visíveis do clube que está 

sempre disponível para ajudar e permitir que 

muitas pessoas tenham contacto com o golfe 

pela primeira vez. 

O Estado reconhece o esforço de empenho 

e preocupação do Clube Golfe Braga para a 

construção de uma sociedade melhor. 

Todos os apoios (patrocínios, donativos) ao 

Clube Golfe Braga, são automaticamente 

considerados em sede de IRS ou IRC 

(particulares; pessoas colectivas).

DONATIVOS E MECENATO – 

BENEFÍCIOS FISCAIS

O estatuto de utilidade pública do Clube Golfe 

Braga permite que todos os donativos ao 

abrigo de contratos de mecenato plurianuais , 

tenham majoração até 130% do seu valor.

ESTATUTO 
UTILIDADE PÚBLICA 

E MECENATO

Contacte-nos para mais informações 

sobre benefícios fiscais relativos ao 

mecenato. 

+351 968 078 655 

info@clubegolfebraga.com



Concessionário Autorizado

www.clubegolfebraga.com



QUERO SER 
SPONSOR CGB

Seguramente encontra aqui diversas 

modalidades para poder ser patrocinador do 

CGB. Desde um patrocínio Premium com um 

conjunto enorme de vantagens e regalias até 

um patrocínio mais simbólico,

Terá a possibilidade de associar o seu nome ao 

prestígio, notoriedade e reconhecimento do 

golfe e ter contacto direto com empresários, 

opinion makers e figuras proeminentes da 

sociedade.

Agradecendo desde já a sua colaboração, 

estamos certos que o retorno do investimento 

será excelente. O seu patrocínio é um Hole in 

One para o CGB. 

 

 

 

 

 

 

Para confirmar o patrocínio para 2016 ou para mais informações 

contacte o Clube Golfe Braga: 

+351 968 078 655 

info@clubegolfebraga.com





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 10/15 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



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.

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

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



Palmeira, Braga

Portugal

+351 968 078 655

info@clubegolfebraga.com

www.clubegolfebraga.com

www.facebook.com/clubegolfebraga.eu


