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A todos os Membros da 

Federação Portuguesa de Golfe  

 

Lisboa, 7 de Setembro de 2018 

 

CIRCULAR Nº 08/18 

PORTUGAL MASTERS  

19 A 23 DE SETEMBRO – DOM PEDRO VICTORIA GOLF 

COURSE 

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA FEDERADOS 

 

De 19 a 23 de Setembro de 2018, terá lugar no Dom Pedro Victoria Golf 

Course mais uma edição do Portugal Masters, e os jogadores de golfe 

filiados na Federação Portuguesa de Golfe beneficiarão de condições 

especiais. 

 

Assim, e mediante a apresentação do cartão de federado, os jogadores 

beneficiarão de um desconto especial de federado. 

 

A entrada é gratuita para jovens com menos de 16 anos de idade, 

desde que acompanhados por um adulto. 

 

PREÇOS DE BILHETEIRA:  

 

Pro-Am – €12,00 (federados) / €15,00 (PVP) – Bilhete válido para o 

dia do Pro-Am 

Bilhete Diário – €20,00 (federados) / €25,00 (PVP) – Bilhete válido 

para um dia de competição 
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Bilhete Diário ≥60 anos – €15,00 (federados) / €20,00 (PVP) – 

Bilhete válido para um dia de competição para federados a partir dos 60 

anos de idade 

 

NOTA: Os passes semanais não têm desconto especial de 

federado.  

Passe Semanal – €60,00 (PVP) – Bilhete válido para o dia de Pro-Am 

e quatro dias de competição 

Passe Semanal ≥60 anos – €50,00 (PVP) – Bilhete válido para o dia 

de Pro-Am e quatro dias de competição, a partir dos 60 anos de idade 

 

Alertamos para o seguinte: 

 

• Na aquisição de bilhetes, o federado deverá apresentar o respectivo 

cartão de federado;  

• Cada federado poderá adquirir até quatro bilhetes com desconto;  

• A aquisição de bilhetes “menos de 16 anos” e “a partir dos 60 

anos” poderá obrigar à apresentação de documento de 

identificação; 

• Leia atentamente as condições de utilização dos bilhetes.  

 
 

Federação Portuguesa de Golfe 

 

Ana Espírito Santo 
Directora Jurídico-Administrativa 

 

Nota: Solicita-se afixação. 


