
Campo de golfe do
Estádio Universitário
pronto até ao final do ano

Nova academia de golfe está quase pronta, mas teve abertura prevista para 2011
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Espaço terá condições
especiais para estudantes
e vai estar aberto à

população em geral. Falta
definir modelo de gestão
Estava prevista para Setembro de
2011 mas a falta de verbas foi adian-
do a inauguração da Academia de
Golfe do Estádio Universitário de
Lisboa (EUL). 0 dinheiro foi entre-
tanto desbloqueado e o presidente
do EUL, João Roquette, acredita que
o espaço estará pronto no final do

ano, embora não tenha ainda da-

ta para a abertura. Falta comprar
alguns equipamentos e decidir o
modelo de gestão deste que é o pri-
meiro campo universitário para a

prática da modalidade na capital.
O novo campo custou dois mi-

lhões de euros financiados pelo
Programa de Investimentos e Des-

pesas de Desenvolvimento da Ad-

ministração Central (PIDDAC) 2013.

Segundo João Roquette, o congela-
mento das verbas do PIDDAC de
2011 e 2012 atrasou a conclusão da
obra começada em 2010. Este ano
os trabalhos avançaram e neste mo-
mento falta apenas comprar mobi-
liário, sinalética e equipamentos

(como máquinas para transporte
das bolas) no valor de 300 mil euros.

0 campo ocupa um terreno com
cerca de sete hectares, na zona oeste
do complexo desportivo, em frente
ao Hospital de Santa Maria. Segun-
do o presidente do EUL, a academia
terá "condições especiais de acesso
e preço" para a comunidade univer-
sitária e vai ser aberta à população
em geral, tal como acontece já com
as restantes instalações desportivas
do EUL. O campo tem uma carrei-
ra para batimentos de bolas com 42

posições, um percurso de seis bura-
cos, vários obstáculos de areia, zona

para pancadas e espaços para treino



do jogo curto.

Concessão em estudo
João Roquette diz que está a estudar,
em conjunto com o reitor da Univer-
sidade de Lisboa (na qual o EUL foi

integrado em Dezembro de 2012),
a melhor solução para a gestão da
Academia de Golfe. As alternativas
são a gestão directa pelo EUL, como
acontece actualmente com as res-
tantes instalações, ou a concessão
a privados. "Esta é uma tendência
cada vez maior e por isso é uma op-
ção que a universidade entende que
deve considerar", afirma Roquette.
"Em qualquer destes cenários a ac-
tividade de treino e ensino-apren-
dizagem do golfe terá condições es-

peciais, com diferenciação positiva,
para a comunidade académica da
universidade", garante.

Projectos falhados

D
Pelo menos dois
projectos públicos
ligadas ao golfe
fracassaram em Lisboa

nos últimos 15 anos. Ambos
contaram com o empenho do
então presidente da câmara
João Soares e ambos estão
ainda hoje enredados em
litígios judiciais. O primeira
foi a academia de golfe que
a EPAL, como o apoio da
câmara, quis fazer em cima
do reservatório das Amoreiras
e que ficou pelo caminho em
2001 devido aos protestos dos
vizinhos. O segunda traduziu-
se num campo de nove
buracos criado pela câmara,
entre a rotunda do aeroporto
e o parque da Belavista, que
custou três milhões de euros.
Abriu em 2001, funcionou
ainda algum tempo e morreu
no meio de litígios entre o

município e o concessionário.
Polémico é também o campo
do Jamor, inaugurado em
Setembro pelo Instituto do
Desporto, e objecto de uma
queixa da Liga dos Amigos do
Jamor, que está a ser julgada
no Tribunal de Sintra. J.A.C.


