




Caros Amigos,

Bem-vindos à XX edição do Circuito Casinos Solverde.
 
2023 é um ano especial para nós, pois assinalamos duas décadas do Cir-
cuito de Golfe da Solverde. 20 edições em que se conquistou o prestígio e 
notoriedade deste evento que continua a contribuir para a divulgação e cres-
cimento do golfe enquanto desporto em Portugal.
 
Esta competição, promovida pelo Grupo Solverde, é já reconhecida a nível na-
cional e internacional por unir o conforto e um serviço de requinte a um con-
junto de jogadores que reúne os melhores atributos que um golfista deve ter.
 
Uma das grandes características do golfe é criar objetivos e evoluir na téc-
nica, num contexto de competição justo e com espírito desportista, e é com 
isto em mente que todos os anos trabalhamos para elevar a qualidade da 
competição e de todo o evento, criando um programa que recebe todos os 
envolvidos da melhor forma e promovendo, acima de tudo, a excelência e o 
bem-estar durante o Circuito, como sempre fizemos e fazemos com todos 
os que visitam os nossos Hotéis e Casinos.
 
Esta competição apresenta-se como um palco para partilhar experiências, 
conviver, reencontrar amigos e criar novos laços, ao mesmo tempo que se 
permite fugir ao stress e às complicações do quotidiano.
 
Prometendo a qualidade e primor que já são tão característicos do Grupo 
Solverde, bem como uma experiência diferente de qualquer outra, só me fal-
ta saudar todos os participantes, especialmente os golfistas que se juntam 
a nós pela primeira vez – e garantidamente que não será a última -, a quem 
desejo boa sorte e muito sucesso na XX edição.
 
Que seja um torneio cheio de sucesso, com grandes resultados e bons mo-
mentos.
 
Muito obrigado.
 
 

Manuel Violas
Presidente do Conselho de Administração do Grupo Solverde



Nos termos da Regra 20, e sem prejuízo das Condições de 
Competição de Aplicação Permanente, é estabelecido o 
seguinte Regulamento desta Competição:

PARTICIPAÇÃO

Prova aberta a jogadores (as) filiados (as) na Federação 
Portuguesa de Golfe, ou numa congénere internacional, 
convidados pela Organização, com ”handicap” certificado 
pelo respectivo ”home-club”.

MODALIDADE

Competição individual NET,
Stableford Agregado 36 buracos
Categorias: 
1ª Categoria até ao índice handicap 12 WHS 
2ª Categoria índice handicap ≥ 12,1 WHS
(Sendo o limite máximo de jogo 24)

APURAMENTO

Em cada prova serão apurados para a final 15 jogadores 
de cada categoria. Cada jogador poderá participar no má-
ximo de 2 torneios do Circuito, sendo, nas 2ªs inscrições 
atribuída prioridade aos não apurados. 

REGRAS

As regras a aplicar são as aprovadas pelo ROYAL and AN-
CIENT GOLF CLUB OF St. ANDREWS e as regras locais que 
serão estabelecidas pela Comissão Técnica. As bolas a 
utilizar na competição devem estar em conformidade com 
a regra 4.2.

EMPATES

Em caso de empate far-se-á o desempate pelos últimos 
18 buracos. Serão considerados os últimos 9, 6, 3 bura-
cos e último buraco do campo. Mantendo-se o empate, 
em Gross pelo handicap mais alto, em NET pelo handicap 
mais baixo. Se persistir o empate o Comité de prova deci-
dirá a forma de desempate.

LISTA DE PRÉMIOS (NÃO ACUMULÁVEIS)

1º Net geral (vencedor)
1ª Senhoras Net em cada categoria.
1º Net - 1ª e 2ª categoria
2º Net - 1ª e 2ª categoria
3º Net - 1ª e 2ª categoria
1º Gross

RESULTADOS DA COMPETIÇÃO

Competição Encerrada
Considera-se que o resultado da competição foi oficial-
mente encerrado após 30 (trinta) minutos, da afixação da 

folha de resultados finais ter sido colocada no painel re-
servado para esse efeito.

SUSPENSÃO DA COMPETIÇÃO

No caso de a competição ser suspensa devido à ocorrên-
cia de situações perigosas (por exemplo: relâmpagos, tro-
voada eminente, etc.), o jogador deve interromper o seu 
jogo imediatamente. A suspensão da competição devido 
a situações perigosas será assinalada por um toque pro-
longado de buzina. Qualquer outra suspensão da competi-
ção será assinalada por vários toques consecutivos e cur-
tos. O recomeço da competição será assinalado por dois 
toques prolongados de buzina. Penalidade por infracção: 
Desclassificação do Jogador.

ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO

Em qualquer altura a Comissão Técnica poderá:
• Completar ou alterar o presente regulamento;
• Suspender ou cancelar qualquer das voltas;
• Anular ou cancelar o campeonato.

INCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA 

NO REGULAMENTO

Excepto quando se estabeleça penalidade diferente, a 
violação de qualquer condição estabelecida neste Regula-
mento implica a desclassificação do Jogador.

COMISSÃO TÉCNICA

Joaquim Sequeira
Eduardo Maganinho
Representante do Campo
Representante da Solverde

Esta prova está homologada pela Federação Portuguesa 
de Golfe.

Tratamento de dados pessoais 
Para que possa efectuar a inscrição no torneio, e para a 
respectiva participação, a Solverde tem necessidade de 
tratar os seus dados pessoais. Informa-se, ainda, que no 
decorrer dos torneios haverá lugar à recolha de imagens 
(fotografia e vídeo). 

Para mais informações, queira, por favor, consultar o di-
reito de informação sobre o tratamento  dos seus dados 
pessoais em: ( https://www.gruposolverde.pt/golfe/ ) ou, 
em alternativa, consulte o Direito de Informação no local 
do torneio.

REGULAMENTOS
XX CIRCUITO DE GOLFE CASINOS SOLVERDE



CALENDÁRIO 2023
XX CIRCUITO DE GOLFE CASINOS SOLVERDE

ESPINHO

CHAVES

MONTE 
GORDOPRAIA DA

ROCHA
VILAMOURA

Datas sujeitas a alteração. Todas as alterações serão publicadas em gruposolverde.pt/golfe

11.12  MAR
20º TORNEIO
CASINO ESPINHO
OPORTO GOLF CLUB

24.25  JUN
2º TORNEIO
CASINOS DO 
ALGARVE
MORGADO GOLF

29.30  JUL
19º TORNEIO
HOTEL CASINO 
CHAVES
GOLF COURSE 
VIDAGO PALACE

4.5  NOV
FINAL | ESPINHO
OPORTO GOLF CLUB



Director do Campo: Alfredo Almeida
Profissional: Eduardo Maganinho
Ano de Inauguração: 1890
Comprimento / Par: 5.553 / 71
Serviços disponíveis: Driving Range cober-
to, Putting Green, Chipping Green, Bunker de 
Treino, Pro-Shop, Restaurante, 
Bar do Club-House, Bar de Campo.

OPORTO GOLF CLUB

11.12  MAR
20º TORNEIO
CASINO ESPINHO



NOITES DE 
GRANDE ANIMAÇÃO
Na cidade de Espinho, o local ideal 
para quem gosta de noites com muita 
diversão. Um ambiente fascinante, onde 
os nossos espectáculos internacionais, a 
música ao vivo e a gastronomia condi-
mentam a magia dos serões do casino.

ESPECTÁCULO E ANIMAÇÃO
Espectáculos internacionais
Música ao vivo
Exposições
Serviço de restaurante e bar
Restaurante Baccará (200 lugares)
Salão Atlântico (550 lugares)
Bar Panorâmico
The Joker Bar
Central Bar

REUNIÕES E CONGRESSOS
Salão Atlântico - até 1000 congressistas

JOGOS
Mais de 620 Slot Machines
Black Jack
Ponto e Banca Duplo
Poker sem Descarte
Roleta Americana
Banca Francesa 
Bingo

CASINO
ESPINHO



Um local calmo e agradável, com uma 
panorâmica privilegiada sobre o Atlântico, 
num cenário de conforto e relax que 
potencia o descanso de qualquer um.

ALOJAMENTO
83 Apartamentos
12 Estúdios T0 (um para pessoas com 
mobilidade reduzida)
27 Apartamentos T1 Vista Cidade
23 Apartamentos T1 Superior Vista Mar
10 Apartamentos T2 Vista Cidade
11 Apartamentos T2 Superior Vista Mar

SERVIÇOS
Sala de pequenos-almoços
Bar
Garagem
Ponto de carregamento carros eléctricos: 
1 Tesla + 1 Universal
Estacionamento gratuito em parque 
exterior privado

DESPORTO
Golfe - Oporto Golf Club (de 18 buracos) e 
Miramar Golf Club (de 9 buracos), hipismo, 
paraquedismo, 
surf, complexo de ténis e karting indoor.

LAZER
Situado ao lado do Casino Espinho, 
com espectáculos, música ao vivo, 
restaurantes e bares, salas de 
congressos, jogos tradicionais, 
bingo e slot machines.

HOTEL 
APARTAMENTO
SOLVERDE



UM MAR 
DE TRANQUILIDADE
Situado na praia da Granja, o Hotel 
Solverde Spa & Wellness Center potencia 
uma atmosfera de puro conforto e relax. 
Com uma área ajardinada de 20.000 m2, 
apresenta excelentes e modernas estru-
turas para a realização de congressos e 
eventos, dispondo de parque automóvel 
privativo, garagem e heliporto.

ALOJAMENTO
174 Quartos (90% são quartos 
comunicantes)
169 Quartos, sendo 111 com varanda 
e vista mar
5 Suites com varanda e vista mar
Quartos para pessoas com mobilidade 
reduzida

SERVIÇOS
17 Salas de reunião com luz natural 
(a maior com 400 m2)
Parking privativo gratuito (300 viaturas)
Garagem privada (50 viaturas)
Ponto de carregamento carros eléctricos: 
1 Tesla + 1 Universal
Business Center
Heliponto

DESPORTO E RELAX
Dispõe de 2 piscinas, uma interior  
(aquecida) e outra exterior,
ambas de água salgada, uma 
piscina para crianças, 2 courts de ténis, 
1 campo de Padel, ginásio, campo de 
futebol, salão de jogos, mini-golf,  
jacuzzi, massagem e estética,  
Golfe - Oporto Golf Club (18 buracos) 
e Miramar Golf Club (9 buracos).

SPA & WELLNESS CENTER
Propomos-lhe 1.800 m2 de pura 
descontração e relaxamento. O Spa & 
Wellness Center é um espaço moderno e 
sofisticado que proporciona a simbiose 
perfeita entre o corpo e a mente

HOTEL 
SOLVERDE
SPA&WELLNESS
CENTER



24.25  JUN
2º TORNEIO
CASINOS DO 
ALGARVE

Director do Campo: Jorge Papa
Profissional: Sean Hawker
Ano de Inauguração: 2003
Comprimento / Par: 6.433 / 73
Arquitecto: EGD, Russel Talley
Serviços disponíveis: Tees de Prática, 
Chipping Greens, Putting Greens, 
Academia de Golfe, Restaurante 
e Bar | Clubhouse, Pro-Shop, Buggies, 
Trolleys manuais e Sets de tacos.

MORGADO GOLF



RENDA-SE AO 
CALOR ALGARVIO
Situado na Praia da Rocha, este é um 
destino muito aprazível que se estende 
pelo mar, num convite aberto ao turismo. 
A riqueza da gastronomia, aliada às diver-
sas actividades recreativas e desportivas, 
atraem o “turismo de negócios”, que goza 
de infra-estruturas amplas e modernas, 
bem como de um serviço altamente  
personalizado. Renda-se dia e noite à 
animação algarvia.

ALOJAMENTO
208 Quartos
192 Quartos, 143 com terraço e vista mar
16 Suites, 11 com terraço e vista mar
Quarto para pessoas com mobilidade 
reduzida

SERVIÇOS
8 Salas de Conferência (capacidade 
máxima até 280 pessoas) e Wi-Fi grátis
Babysitting a pedido
Cabeleireira a pedido
Papelaria
Cyber Point
Serviço de lavandaria
Garagem gratuita a 200 m do Hotel
Aluguer de bicicletas a pedido

ESPECTÁCULO E ANIMAÇÃO
Espectáculos internacionais
Música ao vivo
Exposições
Restaurante Aladino (210 lugares)
Restaurante Amendoeiras (120 lugares)
Restaurante Zodiaco (150 lugares)
Sunset Bar

JOGOS
Roleta Americana
Black Jack
Banca Francesa
Poker
355 Slot Machines

HOTEL 
ALGARVE
CASINO



O ESPECTÁCULO DA NOI-
TE ALGARVIA
Situado a 290 km de Lisboa e a 25 km do 
Aeroporto Internacional de Faro, o Casino 
de Vilamoura desfruta de uma localização 
privilegiada, sendo um autêntico pólo de 
atracção em pleno centro da animação al-
garvia. Nas suas instalações recentemen-
te remodeladas, fruto de uma decoração 
vanguardista associam-se uma diversida-
de de ambientes com um serviço da mais 
alta qualidade. Além da vibrante sala de jo-
gos, uma programação com espectáculos 
internacionais e uma oferta gastronómica 
variada satisfazem os gostos mais exigen-
tes. Um local de eleição, para momentos 
excepcionalmente agradáveis.

REUNIÕES E CONGRESSOS
Salão Miralago - até 600 congressistas
Salão Royal - até 300 congressistas

ESPECTÁCULO E ANIMAÇÃO
Espectáculos internacionais
Música ao vivo
Salão Miralago (500 lugares)
Salão Royal (200 lugares)
Big Bar
Discoteca Dice Disco Club

JOGOS
Banca Francesa
Roleta Americana
Black Jack
Poker
520 Slots Machines

CASINO
VILAMOURA



CASINO
MONTE GORDO

ATRACÇÃO 
À PRIMEIRA VISITA
Localizado apenas a 6 Km da fronteira 
espanhola, a 300 Km de Lisboa e 65 km 
do Aeroporto Internacional de Faro, o 
renovado Casino Monte Gordo é uma 
referência da tão badalada noite algarvia. 
Este animado pólo de atracção turís-
tica convida-o diariamente a assistir a 
grandes shows internacionais, bem como 
a tentar a sorte na sua renovada sala de 
jogos.

ESPECTÁCULO E ANIMAÇÃO
Espectáculos internacionais
Música ao vivo
Restaurante Oceano (200 lugares)

REUNIÕES E CONGRESSOS
Oceano - até 300 congressistas

JOGOS
Banca Francesa
Roleta Americana
Black Jack
Poker
285 Slots Machines



GOLF COURSE 
VIDAGO PALACE
Director do Campo: Paulo Ferreira
Profissional: Paulo Ferreira
Ano de Inauguração: 1936 (renovado 
em 2010)
Comprimento / Par: 6.308 / 72
Arquitecto: Cameron & Powell
Serviços disponíveis: Academia de Golfe, 
Driving Range, Putting Green, Cliping, 
Buggies, Trolleeys Eléctricos, Aluguer de 
tacos, Club-House e Loja de Golfe
Bar do Club-House; Bar de Campo.

29.30  JUL
19º TORNEIO
HOTEL CASINO 
CHAVES



NO NORDESTE 
TRANSMONTANO
Fazendo jus à proverbial hospitalidade 
do Nordeste Transmontano, a cidade de 
Chaves acolhe a mais moderna unidade 
da Solverde: o Hotel Casino Chaves. 
Um pólo de interesse e de atracção para 
toda a região do nordeste peninsular, onde 
a gastronomia, o lazer e a animação se 
juntam para garantir os melhores 
momentos.

HOTEL
78 Quartos com varanda e 
vista panorâmica
36 Quartos com vista para a cidade
36 Quartos com vista para a montanha
6 Suites com vista panorâmica
Quarto para pessoas com mobilidade 
reduzida

SERVIÇOS
6 Salas de reuniões todas com luz natural
Parking exterior
Parking privativo interior exclusivo 
dos clientes
Ponto de carregamento carros eléctricos: 
1 Tesla + 1 Universal
Heliponto

HEALTH CLUB
Piscina Interior e Exterior
2 Campos de Squash
Campo de Futebol
Circuito de Manutenção

CASINO
Sala Península (600 pessoas)
Bares: Plaza Lounge, Península, 
Black Tie e Gran Via
Sala Mista com Jogos Bancados

JOGOS
Roleta Americana
Black Jack
Banca Francesa
Ponto e Banca
Poker sem descarte
Mais de 200 Slot Machines

HOTEL 
CASINO
CHAVES



Director do Campo: Alfredo Almeida
Profissional: Eduardo Maganinho
Ano de Inauguração: 1890
Comprimento / Par: 5.553 / 71
Serviços disponíveis: Driving Range cober-
to, Putting Green, Chipping Green, Bunker de 
Treino, Pro-Shop, Restaurante, 
Bar do Club-House, Bar de Campo.

OPORTO GOLF CLUB

4.5  NOV
FINAL | ESPINHO



SOLVERDE CASINOS & HOTÉIS

PORTO

FARO

LISBOA

CASINO ESPINHO
+351 227 335 500
casinoespinho@solverde.pt

CASINO MONTE GORDO
+351 281 530 800
depcomer.cvm@solverde.pt

CASINO VILAMOURA
+351 289 310 000
depcomer.cvm@solverde.pt

HOTEL APARTAMENTO
SOLVERDE
+351 227 338 000
hotelapartamento@solverde.pt

HOTEL SOLVERDE
SPA & WELLNESS CENTER
+351 227 338 030
hotelsolverde@solverde.pt

HOTEL ALGARVE CASINO
+351 282 402 000
hotelalgarve@solverde.pt

HOTEL CASINO CHAVES
+351 276 309 600
hotelcasinochaves@solverde.pt


