dezembro dois mil e quatro ano dez número vinte e oito

este natal ofereca
,
Aulas

Pacotes de lições de golf individuais ou a dois.
Para iniciados ou jogadores convictos, as aulas nunca
são demais.

Passo-a-Passo

Pronto-a-Comer

A Cafetaria da Aroeira, irá proporcionar-lhe um serviço especial
de pronto-a-comer, para que possa
desfrutar, na companhia da família e
amigos, desta época que se avizinha.

Iguarias de Natal

Filhoses, rabanadas, azevias, coscorões, Bolo Rei, broas...
Consulte a ementa das especialidades e preocupe-se
simplesmente em saboreá-las, o trabalho deixe por nossa conta.

Ceia de Passagem de Ano

Receba 2005 em sua casa, faça os convites e encomende a
ceia no Club House ou através do tel: 21 297 91 20.

Callaway e da Brand Fusion

Os verdadeiros cabazes de Natal dos golfistas,
com vários acessórios a vários preços.

Presentes com motivos de golf

Pequenas lembranças com motivos de golf.
Golfistas ou não vão adorar.

a

deseja-lhe um

Gostaria que alguém muito especial começasse a
jogar golf? Dê o primeiro passo, oferecendo um pacote
de lições e equipamento.
O próximo programa inicia-se já dias 5 e 9 de Fevereiro
de 2005.

Cheques de oferta Aroeira

Ofereça equipamento,
acessórios, green fees e outros
produtos da Aroeira, através
do CHEQUE DE OFERTA
AROEIRA.
De 25, 50 e 100 válidos
para compras na loja e na
secretaria de golf.

Monos

Viaturas Abandonadas

Lixos

Cães

Caso precise de se desfazer de colchões,
móveis, electrodomésticos e outros
equipamentos domésticos, contacte o
serviço municipal de recolha de monos.
Não os coloque junto dos “moloks” nem
dos eco-pontos.
Este serviço é rápido e gratuito.
Junta de Freguesia da Charneca da Caparica
Tel. 800205093
Das 09h00 às 12h30
Das 14h00 às 17h30
O acréscimo de lixos (embalagens, papeis
de embrulhos, caixas, etc) na época que
se aproxima é significativo e todos os anos
traduz-se num amontoado junto dos ecopontos e dos moloks. Comprima as
embalagens de forma a minimizar
o espaço que ocupam, não deixe no chão
os seus lixos que se vão espalhando pela
Herdade.

Velocidade e Regras
de Trânsito

O limite de velocidade na Herdade da
Aroeira de 50km/h, é constantemente
ultrapassado por condutores que sem
a menor consideração sobre as
consequências que daí podem advir
atravessam a Herdade a velocidades
que põem em risco condutores e
peões. Apelamos para o bom senso
e civismo de todos os que circulam
na Aroeira para que cumpram
escrupulosamente as Regras de
Trânsito.

Temos constatado o aparecimento de
viaturas abandonadas nas zonas de
parqueamento da Herdade da Aroeira.
Os proprietários destes veículos, residentes
na Herdade, deverão dirigir-se à Junta de
Freguesia da Charneca da Caparica e
entregar as chaves e os documentos da
viatura abandonada, doando-a assim à
Câmara Municipal de Almada que se
encarregará de dar baixa na Direcção Geral
de Viação assim como da sua remoção.
Ao longo do ano recebemos várias queixas
de proprietários e de utentes dos campos
de golf que são incomodados e ameaçados
por cães à solta. Não estamos a falar em
cães vadios mas sim em cães cujos donos
os deixam andar à solta pela Herdade. Os
cães e outros animais domésticos devem
manter-se dentro dos limites da propriedade
dos seus donos.

Melhorias

Afim de responder às solicitações dos
proprietários e residentes na Herdade da
Aroeira e à inexistente resposta das
entidades oficiais, a SILCOGE, SA., está
a levar a cabo várias intervenções na Rua
dos Pinheiros e na Rua dos Ciprestes. Esta
zona que serve as Villas da Aroeira está a
ser alvo de limpezas a nível de passeios,
zona verde, entre a estrada e a vedação
da Herdade, e ainda na bacia de retenção
das águas pluviais.
Vão ser colocados pontos de água para
limpezas exteriores das Villas (parcela P141), irão ser colocadas mais lombas e certas
zonas do P15 (última fase das Villas) vão
ver os seus arranjos paisagísticos concluídos
até final de 2004.

Centro de Jardinagem, Lda.

Embeleze e trate o seu jardim ou canteiros. No Jardins
da Caparica, poderá encontrar plantas, sementes, vasos,
utensílios de jardinagem e objectos de decoração. Os proprietários na
Herdade da Aroeira e sócios de golf do Clube de Campo da Aroeira têm
um desconto de 10% em plantas e vasos, mediante a apresentação do
cartão.
Az. Vale da Sobreda, 70 – Sobreda
Tel. 21 294 94 54

INVASÃO DE PROPRIEDADE,
ACTOS DE VANDALISMO E
ROUBOS

As instalações da Herdade da Aroeira,
nomeadamente: as instalações do golf,
manutenção e piscina têm vindo a ser
continuamente alvo de vandalismos e roubos.
As máquinas de manutenção são assaltadas
e danificadas. As portas são arrombadas, os
buggys são roubados e abandonados dentro
dos lagos. O bar da piscina todo o Verão foi
alvo sistemático de assaltos, tendo sido
furtadas bebidas alcoólicas e outros bens cujos
vestígios são encontrados nas zonas
frequentadas por utentes da Herdade durante
o período nocturno. Estas ocorrências têm
lugar sempre de noite, durante os fins-desemana e períodos de férias escolares.
Já alguns casos foram identificados e remetidos
às identidades competentes.
Estes actos que causam, para além de elevados
prejuízos económicos e um clima de mau
estar, denigrem a imagem de toda uma
comunidade que procurou na Herdade uma
elevada qualidade de vida protegida deste
tipo de violência.

da administracão
,

No passado mês de Outubro os escritórios da
Administração da Herdade da Aroeira sofreram
um incêndio que danificou seriamente as
instalações, equipamentos e documentos.
Temporariamente a administração está instalada
no mesmo edifício, mas na zona anteriormente
ocupada pelo departamento de vendas.
Enquanto as obras de reabilitação do edifício
não estão concluídas, o departamento de vendas
está instalado na Rua dos Pinheiros, nº 66 –
R/C Esq.

Bicicletas

Encontram-se na Portaria (junto ao golf) várias
bicicletas que foram recuperadas. Os respectivos
proprietários terão de as levantar até dia 31 de
Dezembro 2004. Findo esse prazo serão
oferecidas a uma instituição de solidariedade
social.

Este inverno as crianças são nossas convidadas
Os buffets de fim-de-semana têm neste Inverno uns
convidados muito especiais, as crianças.
Venha com a família almoçar ao Clubhouse nos “buffets”
de fim-de-semana e pague só a conta dos crescidos.
2 adultos + 2 crianças* = 36,00

(incluí buffet completo + uma bebida por pessoa)
* dos 2 aos 12 anos inclusive

Reuniões de trabalho
Se pretende organizar uma reunião de trabalho, uma sessão
de formação, um lançamento de serviços ou produtos, porque
não escolher a Aroeira?
Sala de reuniões até 25 pessoas, almoço completo, dois “coffee
breaks” e águas durante a reunião, por apenas: 34 por
participante.
Para mais informações contacte: 21 297 91 00

No golf a peça de equipamento mais importante é o corpo,
este é responsável pelo jogo. O golf requer, força, resistência,
postura correcta, flexibilidade e óptima concentração. Para
prevenir lesões graves, é importante a execução de exercícios
de alongamento, de força e de respiração. A Prolonging Life
System Group tem vindo a desenvolver um importante trabalho
nesta área aliando aulas de golf a treino físico e terapias de
manutenção e prevenção.
Os sócios do Clube de Campo da Aroeira, devidamente
identificados, têm a 1ª consulta gratuita (no valor de 60) e
um desconto de 10% nos tratamentos.
Informações e marcações:
08h00 às 20h00
Clínica Restelo - R. Pedro Fernandes Queirós, 4A – Restelo
Tel. 21 301 18 99
Cascais Physical Academy
R. D. Francisco de Avillez - C.C. Orion – Cascais
Tel. 21 483 03 51

outono

aroeira

A NEVADA BOB’S GOLF da Aroeira para este
Outono/Inverno tem disponível as seguintes colecções:
GOLFINO – Senhora. Esta excelente marca de roupa de
golf casual apresenta os temas: “Fairy Tail”, nos tons
verde secos, beijes e rosa e a colecção “Winter Confort”,
nos tons branco/ice e preto. Uma marca que como sempre
garante a qualidade, conforto e design exclusivo.
ADIDAS – Homem e Senhora. Esta colecção de roupa
desportiva baseia-se nos tons pastel.
CALLAWAY – Homem técnico. Blusões winproof,
showerproof e waterproof. A preços mais competitivos
e atraentes do que habitualmente. Esta estação é uma
agradável surpresa.
NIKE – Homem e Senhora. Peças técnicas. Sapatos
inovadores com tecnologia Air System.
XAN’s – Homem e Senhora. Uma linha de peças básicas
a preço económicos mas que poderão dar uma lufada
de ar fresco no seu guarda-roupa. Pólos, sweat shirts e
calças.

promocões

SAPATOS GOLF ADIDAS + PACK 3 meias
modelo exclusivo da NEVADA BOB’S GOLF
65,99
valor comercial 122,00

Inicie o 2005 a frequentar (assiduamente!) o ginásio. Mantenhase em forma todo o ano. O Aquafitness oferece aos sócios e
proprietários da Herdade da Aroeira, descontos até 80% nas
inscrições dos seus vários programas. Esta promoção é válida
até 31 de Janeiro de 2005. Após esta data os descontos são
de 10% e 15%.

SACOS CALLAWAY - PROMOÇÃO DE NATAL
Desconto de 25%

Health Club Aquafitness
Rua Helena Félix – Quinta do Texugo – Charneca da Caparica
Tel. 21 297 83 29

MADEIRAS TAYLOR MADE – R500
249,99

SET FERROS RAM + 2 lições individuais de 30 minutos
250,00

do grip

clube de campo

Um golfista de sucesso precisa de equipamento
à altura do seu talento. Em Outubro pusemos
muitos grips em forma, por apenas 69 ou 79,
trocámos os seus grips. O valor deste serviço fora
da promoção é de 160.
Próximo MÊS DO GRIP – Maio 2005

As condições de acesso e de renovação
para 2005 já estão disponíveis na
secretaria de golf. No entanto, se já é
sócio receberá em casa todas as
novidades e informações para o próximo
ano.

quanto mais pancadas
mais hipotese tem de ganhar!

Júnior

Este passatempo dirigido aos sócios de outros
clubes que jogaram no Verão de 2004 na
Aroeira, premiou a preferência pelos nossos
campos com a oferta de um Anual Green Fee
- Aroeira para o ano de 2005. Ao vencedor,
os nossos parabéns e bem-vindo ao Clube!

12th International
amateur golf week

Inscreva os seus juniores no golf!
40/mês ou 100/trimestre = 1 x semana
(sábado ou domingo).

Informações na secretaria de golf ou com os profissionais.

Ordem de Mérito do Clube de
Campo de Aroeira-Lancia 2004

A Semana Internacional de Golf Amador da Costa
Azul já está na sua 12ª Edição. Prometendo uma
semana de bom golf, excelente convívio e animação.

Vencedores
Classificação Gross
1º Carlos Louro Guerreiro 98
2º Olivier da Costa 77
3º António Gravelho 74

4 green fees (Aroeira, Montado, Quinta do Peru e
Tróia) + 1 Volta de Treino + Cocktail Buffet de Boas
Vindas + Almoço de Entrega de Prémios, Jantar de
Gala com Show no Casino do Estoril + Tour
de 1 Dia.

Classificação Net – 1ª Categoria
1º António Costa 93
2º Chiriho Murata 76
3º Tomás Quental 52

Condições especiais para jogadores nacionais.
Para mais informações contacte:
Tel. 21 297 91 10 Fax. 21 297 91 19
ou e-mail costazul.golfweek@clix.pt

a

deseja-lhe

...até houve 1 hole-in-one.

Premiados da 11ªEdição

Classificação Net – 2ª Categoria
1º Jorge Nabais 73
2º Benildo Lopes 64
3º Duarte Gouveia 63

um excelente

