
Morgado & Álamos Golf Course: 
 
Reservas 
- Haverá apenas um campo de golfe em funcionamento. Em Maio estará aberto o Álamos 
Golf, e em Junho estará o Morgado Golf. 
- Estarão disponíveis para reserva tempos entre as 08.00 e 10.00, com um intervalo de 10 
minutos entre cada partida. As partidas poderão ser efetuadas a 4 bolas.  
- As reservas deverão ser efetuadas efetuadas antecipadamente, por telefone ou mail. 
 
Clubhouse 
- Em todos os locais, deverá ser assegurada uma distância mínima de 2 metros entre pessoas. 
- Respeite as instruções de circulação existentes no Clubhouse 
- Será obrigatória a utilização de máscara no interior do Clubhouse. 
- Não serão aceites pagamentos em numerário. 
- Os balneários estarão encerrados. 
- O serviço de Bar funcionará em regime de take-away, não sendo permitido permanecer nas 
mesas do interior e da esplanada. Não haverá serviço de buggy-bar. 
 
Campo 
- Após efetuar o check-in na Receção, deverá aguardar no Caddy-Master pela indicação para se 
deslocar para o Tee 1. A indicação será dada por um sinal sonoro. 
- No Tee 1, após todos os jogadores terem efetuado a pancada de saída, deverá tocar o sinal 
sonoro aí existente.  
- As áreas de prática terão um número máximo de utilizadores: 10 pessoas no Driving Range, 5 
pessoas no Putting Green, e 3 pessoas no Chipping Green. 
- Apenas será permitido um ocupante por buggy. 
- Casas de Banho do campo estarão encerradas. 
- Não toque na bandeira, haverá um dispositivo para retirar a sua  bola.  
- Não haverá ancinhos junto aos bunkers, pelo que deverá alisar as marcas na areia com o 
taco.  
- Todas as estacas de marcação são consideradas obstruções inamovíveis. 
- Os lava-bolas foram retirados, e os bancos não poderão ser utilizados. 
- Não haverá caixotes de lixo no campo, pelo que solicitamos a sua colaboração no sentido de 
juntar todo o lixo produzido durante a partida. 
- Não será permitida a permanência no clube após o jogo. 
 
Agradecemos a sua colaboração no cumprimento destas regras, para que todos possamos 
utilizar as instalações do Morgado do Reguengo em segurança. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 

Luís Rio 

Secretário de Golfe / Golf Secretary 
Clube de Golfe do Morgado do Reguengo 
 

 

Leading Guest Happiness 
 

 
 
 
 
 
 
 



Morgado & Álamos Golf Course: 
 
 
Reservations 
- There will be only one golf course in operation. In May, Álamos Golf will be open, and in 
June, Morgado Golf will be open. 
- Tee times between 08.00 and 10.00 will be available for reservation, with an gap of 10 
minutes between each flight. Rounds can be played in 4 balls. 
- Reservations must be made in advance, by phone or email. 
 
Clubhouse 
- In all locations, a minimum distance of 2 meters between people must be ensured. 
- Please follow the existing information about circulation at the Clubhouse. 
- The use of a mask inside the Clubhouse will be mandatory. 
- Cash payments will not be accepted. 
- Changing rooms will be closed. 
- The Bar service will operate on a take-away basis, and it is not allowed to use at the tables 
inside and on the terrace. There will be no buggy-bar service. 
 
Course 
- After making the check -in at Reception, players must wait at the caddy-Master for the 
indication to go to Tee 1. The indication will be given by an horn tone. 
- On Tee 1, an horn tone must be made after all players have played the first shot.. 
- The practice areas will have a maximum number of users: 10 people in the Driving Range, 5 
people in Putting Green, and 3 people in Chipping Green. 
- Only one occupant will be allowed per buggy. 
- Toilets on the course will be closed. 
- Do not touch the flag, there will be a device to remove your ball. 
- There will be no rakes close to the bunkers, so you should smooth the marks on the sand with 
your club. 
- Stakes defining areas of the course will be considered as Immovable Obstructions. 
- The ball washers have been removed, and the benches cannot be used. 
- There will be no trash bins in the course, so we request your cooperation in order to collect 
all the waste produced during the round. 
- It will not be allowed to remain in the club after the game. 
 
We appreciate your cooperation with the following of these rules, so that we can all use the 
facilities of Morgado do Reguengo safely. 
 
With the best regards, 
 
 

Luís Rio 

Secretário de Golfe / Golf Secretary 
Clube de Golfe do Morgado do Reguengo 
 

 

Leading Guest Happiness 
 

 


