junho dois mil e cinco ano onze número vinte e nove

especial

Quer ser o primeiro?

Envie-nos o seu endereço electrónico e ficará a saber
em 1ª mão as novidades, promoções e outras
informações da Aroeira. Também o “Aroeira Viva” vai
evoluir para um formato digital, sendo que esta é a
última edição impressa. Queremos estar em contacto
mais directo consigo por isso envie o seu e-mail para o
aroeira.viva@aroeira.com e seja o primeiro a saber.

SONDAGENS DE OPINIÃO

Estamos a efectuar questionários sobre os nossos serviços
e produtos. Colabore preenchendo os questionários sobre
o golf e sobre restauração, disponíveis para o efeito na
recepção de golf, no caddy master do Aroeira II e no
restaurante. Os resultados serão afixados junto das Caixas
de Sugestões. Colabore!

GOLF + PISCINA

Não quer também planear
o seu Verão na Aroeira?
santos populares

25 de Junho 2005

Torneio (para os golfistas), churrasco,
música e prémios para todos!
Animação infantil
Informações e marcações:
Telef. 212 979 120

Jogue 18 buracos e
retempere as forças
na Piscina Tropical da
Aroeira.
Dias de semana 18
buracos + 1 entrada
na piscina apenas 20
Válido para todos os golfistas federados de 5 de Julho a
9 de Setembro 2005

ANIMAÇÃO VERÃO - 2005

5 de Junho – Prevenção solar direccionado para crianças
(e não só).
Mantenha-se informado das iniciativas e eventos ao longo
do Verão, através dos nossos e-mailings e outras
comunicações.

Seguranca
g
,

Administração da Herdade – Escritórios

Foi iniciada a obra de recuperação das
instalações dos escritórios da administração
da Herdade da Aroeira. O edifício, que
sofreu um incêndio, estará a funcionar
novamente no final do Verão. Provisoriamente,
estes departamentos estão a funcionar na
ala do edifício que não foi afectada pelo
sinistro. Chamamos a atenção para o novo
horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira
das 08h30 às 13h00 e das 14h30 às 17h30.

Av. do Pinhal da Aroeira

Foram colocados sinais de trânsito na Av.
Pinhal da Aroeira.
Nesta via, que já foi palco de vários
despistes, a circulação tem de ser efectuada
com cuidados redobrados.

Circulação e segurança

Com a aproximação do Verão e das férias
escolares, a circulação de peões intensificase. Nunca é demais relembrar que as regras
de trânsito são para serem cumpridas,
dentro e fora da Herdade e, que a Aroeira,
é zona de passeios e de laser para muitas
crianças.
Faça uma condução defensiva, evite o
acidente!

Lixos Vegetais

A pedido do Departamento do Ambiente
da Câmara Municipal de Almada solicitase a todos os proprietários que não
depositem os lixos vegetais dentro dos
"moloks", a remoção dos lixos vegetais
deve ser efectuada pela Junta de
Freguesia da Charneca da Caparica,
através do número azul 800 205093,

podendo também solicitar a recolha
de monos.

Passeios Rua dos Pinheiros
e Rua dos Ciprestes

Está a ser levada a cabo a limpeza dos
passeios e bermas da Rua dos Pinheiros e
da Rua dos Ciprestes, assim como das zonas
verdes até à vedação.

Vedação da Herdade

Toda a vedação da Herdade da Aroeira foi
reparada, foram reforçadas as zonas que
haviam sido danificadas e que estavam
fragilizadas. De 100 em 100 metros foram
colocadas placas para mais fácil
identificação de danos ou cortes. Se verificar
alguma anomalia na vedação ligue para a
segurança e mencione o número da placa
mais próxima.

Cães

É crescente o número de cães à solta na
Herdade. Para além dos vadios, facilmente
reconhecidos pela ausência de coleira, de
aspecto cuidado e até de raça (aliás
ausência de raça), muitos são os cães que
vadiam todo o dia pela Herdade. Para além
de ser um nítido desrespeito pela legislação
em vigor, é certamente um desrespeito
pelos habitantes da Aroeira e pelos
jogadores de golf nacionais e estrangeiros.
Para estes últimos é sem dúvida um choque
cultural. Este tipo de atitude não se coaduna
com a pretensão a uma boa qualidade de
vida, que todos procuraram na Herdade
da Aroeira.
Guarde para si o seu melhor amigo!

Os roubos efectuados a vários apartamentos e moradias
durante os últimos meses preocuparam, e com razão, todos
os que moram e trabalham na Herdade da Aroeira. Após
várias iniciativas tomadas pela segurança da Herdade, que
identificou os presumíveis autores dos incidentes, não se
tornaram a verificar mais assaltos.
No entanto, não deixe de tomar as precauções elementares
de segurança tais com:
• Não deixe as portadas abertas, verifique se fecham
convenientemente.
• Instale luzes de aproximação no seu jardim
• Ligue-se a uma central de alarmes

A partir de Junho gelados e sobremesas da
Nestlé vão fazer as delícias de todos na
Cafetaria, Esplanada da Piscina e Restaurante.

CAFETARIA

Artigos de primeira necessidade estão à sua
disposição na Cafetaria da Aroeira. Um S.O.S.
doméstico.
Jornais, revistas, brindes e artigos escolares
junto à cafetaria.

QUIOSQUE DE INTERNET

Mesmo de fim-de-semana ou férias
mantenha-se ligado à rede. No clubhouse da
Aroeira pode aceder aos seus e-mails, fazer
consultas, pagamentos, etc, no quiosque da
PT. Mais informações na secretaria de golf.

Os lixos depositados fora dos moloks acabam por ser
espalhados pela Herdade devido à acção das pessoas, dos
cães e do vento. Na tentativa de minorar a propagação do
lixo pela Herdade, a Silcoge, SA colocou a nível experimental
uma vedação no molok junto da Rua das Anémonas. Caso
se prove a eficácia desta solução será aplicada aos restantes
moloks. Queremos manter a Herdade limpa.

CINEMA EM CASA –
VIDEOBANK
Para si que é morador na Herdade da
Aroeira, a VIDEOBANK oferece até ao final
de Setembro, no acto da inscrição, o cartão
chip e um aluguer gratuito. Nesta nova loja
o cliente tem acesso 24 horas por dia a um
conjunto de 3 máquinas, onde pode visionar
os traillers e fichas técnicas ou recolher e
levar para casa o filme da sua preferência.
E.N. 377 (Av. Pedro Costa), nº 1276
Quintinhas. (a 400 m. da rotunda da
Tremoceira.)
Tlm: 96 707 35 20 - Tlf: 21 083 56 69

tropical
p

A piscina da Aroeira abre as suas portas a todos os
proprietários, sócios de golf, respectivas famílias e amigos,
para uma época que se espera com sol, calor, descanso e
divertimento, num espaço único.

Praia Morena e Praia da Sereia – agora com
atendimento VIP para moradores da Aroeira.
Reserve na recepção da piscina a sua
espreguiçadeira ou mesa.
20% de desconto no aluguer das
espreguiçadeiras e guarda-sol.

Centro Internacional de Surf - Caparica
Ensino – Actividades de Tempos Livres (ATL) –
Programas de Animação e Surfcamp – Aluguer de
material

Piscina Tropical - Aroeira
4 de Junho - 12 de Setembro 2005
Horário: 3ª a Domingo - 10H00 - 20H00

infantis

Na piscina da Aroeira ou em sua casa anime a festa das crianças.
Ciência Divertida. Divertidos cientistas e outros personagens
irão prender a atenção de miúdos e graúdos com fantásticas
experiências. A animação varia consoante as idades.
Para animações de festas na piscina 10% de desconto.
Ciência Divertida
Contacto: Alexandra Oliveira
Tlm.: 91 690 6325

O Centro Internacional de Surf proporciona de uma forma segura e
empolgante a aprendizagem, prática e aperfeiçoamento do surf. Os
seus instrutores, devidamente diplomados pela Federação Portuguesa
de Surf, todos eles praticantes, formam um quadro pedagógico
profissional que oferece as maiores garantias.
Os portadores do cartão de residente Aroeira ou de membro do Clube
de Campo da Aroeira têm 10% de desconto sobre os preços de
tabela. Para grupos e famílias condições especiais. Têm transporte.
Contactos: Miguel Moita – 912530689

SURF-EQUIPAMENTO E
MODA – Apanhe esta onda.

Pranchas, fatos, botas, pés de pato,
t’shirts, calções, bikinis, chinelos de praia, ténis e acessórios variados.
Tudo o que um verdadeiro surfista necessita existe na Loja O’Neill.
Se não pratica surf, renda-se a este estilo ideal para amantes de praia.
Os portadores do cartão de residente Aroeira ou de membro do Clube
de Campo da Aroeira têm 10% de desconto sobre todos os artigos
(cupão de desconto na recepção da Piscina).
O’Neill Almada Fórum
O’Neill Freeport Alcochete

hole-in-hole

aroeira II

Hole-in-one – acertar no buraco com uma
Afim de se proceder a trabalhos de recuperação e de beneficiação do campo única pancada.
de golf Aroeira II, o mesmo encerra de 11 de Julho a 31 Agosto de 2005.
A tradição obriga o autor desta proeza a
pagar uma rodada a todas as pessoas que
estiverem no Clubhouse, na altura do
acontecimento.
Este clube, para jovens dos 7 aos 15 anos,
proporciona uma aprendizagem acessível aos
Este feito, normalmente objecto de alguma
futuros talentos de golf.
Entre os 13 participantes, de ambos os sexos, perplexidade por parte do seu autor
confiamos que surjam esperanças do golf nacional amador ou profissional. (depende de quantas pessoas estiverem
no Clubhouse), é normalmente registado
para a posteridade no quadro dos Holein-one de cada Clube.

escola de ggolf

mês

No passado mês de Maio foram mudados várias
centenas de grips. Melhore a vida do seu
equipamento e a sua performance no campo,
mudando regularmente os grips. A partir de 69_,
13 tacos poderão ter um grip novo.

calendário desportivo

11 e 12 de Junho – 6ª Prova da Ordem de Mérito Clube de Campo da
Aroeira

25 de Junho – Torneio dos Santos Populares – Torneio Aberto a Sócios e
Convidados

9 e 10 de Julho – Campeonato de Seniores CC Aroeira
Depois das férias recomeçamos a época em meados de Setembro.

GOLF SKILLS TEAM CHALLENGE powered by Taylor Made
Trata-se do NBG Golf Skills Team Challenge, que se baseia em testar a perícia
e habilidade dos jogadores em quatro dos principais fundamentos do Golfe,
(Longest Drive, Nearest to the Pin, Putting e Bunker Shots). Cada torneio é
disputado em equipas de 3 jogadores e cada golfista terá 3 shots por prova.
O melhor resultado dos 3 shots contará para o resultado final.
Na Aroeira, no próximo dia 12 de Junho,
inscrições na nossa Loja Nevada Bobs Golf.

Lamentamos o atraso na actualização do
nosso quadro, que desde Março de 2003
até à data registou 22 novos hole-in-one.
Relembramos que em igual período foram
jogadas na Aroeira cerca de 127.000
voltas.
DATA

11-03-2003
26-03-2003
03-05-2003
03-09-2003
10-09-2003
12-12-2003
01-01-2004
13-02-2004
28-03-2004
28-04-2004
15-09-2004
22-09-2004
05-10-2004
15-10-2004
09-12-2004
02-01-2005
21-01-2005
09-03-2005
21-03-2005
04-04-2005
17-04-2005
21-04-2005

NOME

ALVARO CASTELO BRANCO
CARLOS PELADO
HEE JA SOH LEE
MARIA LUCIA MARTINS
MANUEL MAIA FONSECA
RUY BRITO E CUNHA
CHIHIRO MURATA
LUIS FILIPE VILELA
JOÃO ESTRELA MARTINS
ALBERTO SOEIMA LOPES
FERNANDO DIAS
JOSE MANUEL A. VAZ PINTO
LUIS SOBRAL
BRIAN HUGHES
ARLINDO J. CARVALHO COSTA
RODRIGO CALDAS JANUARIO
HASNAIN SHABBIR VIRJI
PETER B. BJERRLIM
FREDRIK LASSES
LENNART LANDSTROM
STURE SJODIN
YANG SHIN HÁ

Contacto: Margarida Vasconcelos
Telef. 21 297 91 10 Fax. 21 297 11 19
E-mail: m.vasconcelos@aroeira.com

BURACO
14
8
12
8
12
14
4
14
14
5
12
14
14
16
8
12
8
8
4
14
8
14

