
 

 

AMENDOEIRA GOLF RESORT - GOLF MEMBERSHIP 2023 

FALDO COURSE | O’CONNOR COURSE | ACADEMY COURSE 

 

NOVO SÓCIO | NEW MEMBER     
 

RENOVAÇÃO | RENEWAL   SÓCIO | MEMBER Nº  

 

TIPOS DE MEMBERSHIP | MEMBERSHIP TYPES 

 NOVO SÓCIO 
NEW MEMBER 

  RENOVAÇÃO 
RENEWAL 

  

       

PREMIUM SINGLE 2 822 €   2 741 €  

PREMIUM CASAL /COUPLE 5 350 €   5 197 €  

      

SILVER SINGLE 882 €   855 €  

SILVER CASAL /COUPLE  1 634 €   1 590 €  

        

TRIMESTRAL SINGLE 1 321€   1 283 €  

TRIMESTRAL CASAL /COUPLE 2 370 €   2 303 €  

        

JUNIOR 255 €   255 €  

ACADEMIA | ACADEMY 420 €   420 €  

 
 

                        Membership €:  

 

CONDIÇÕES | INCLUSIONS 

 
Green Fee Buggy Token F&B 

Pro 
Shop 

Vouchers 
Guests 

Vouchers 
Palmares

* 

Guest 
Green Fee 

CNIG FPG 

Member 
Get Member 

PREMIUM Free Free Free 20% 20% 2 4* 72€|81€|87€ Yes Yes 200 € 

SILVER 41€|53€|63€ Free Free 20% 20% 1 2* 72€|81€|87€ Yes Yes - 

TRIMESTRAL Free Free Free 20% 20% 1 - 72€|81€|87€ No No - 

JUNIOR Free No Free 20% 20% 0 - 72€|81€|87€ No Yes - 

ACADEMY 
Free  

(Academy only) 
No No 10% 10% 0 

- 
------- No No - 

 

*se subscrição for paga até dia 20 Dez 2022. If membership subscription is paid until 20th Dec 2022 

SPECIAL AGREEMENT 2023 | AMENDOEIRA GOLF RESORT and REAL CLUB GOLF SEVILHA 

AGR Premium Members can play at REAL CLUB GOLF SEVILHA at a special price of 60€ (all year). 

Epoca Baixa / Low Season Epoca Média / Médium Season Epoca Alta / High Season 

Dec |Jan |Jun| Jul | Aug Nov | Feb | Sep (1-14) Mar|Apr|May|Sep(15-30)|Oct 

 

Condições especiais aplicam-se a proprietários. Special conditions applied to Owners. 



 

 

Notas | Notes 

• Sócios podem marcar com um máximo de 15 dias de antecedência. 

Members reservations can be made with a maximum of 15 days in advance. 

 

• Sócios tem que fazer sempre reserva do tee time e anunciar a sua presença na recepção. 

Members reservations is always mandatory and check in is needed at all times. 

 

• Sócios tem utilização exclusiva de 5 tee times diários, exceto nos dias de torneio do Clube (1 vez por 

semana. Se os tees times não estiverem ocupados 48 horas antes, serão libertados. 

5 daily members exclusive tee times, except on Club tournament days (once a week). If tee times are 

not reserved 48 hours before, they will be released. 

 

• Se um membro não poder jogar deverá cancelar a sua reserva até 24 horas antes, caso contrário será 

registado um no-show e informado dessa ocorrência. Ao terceiro no-show poderá ser aplicada a 

interdição de pré reserva. 

A member can cancel the reservation up to 24 hours in advance. If not, it will be registered as a no-

show. At the 3rd no-show it can be applied a penalty of no tee times pre reservations. 

 

• Utilização de buggy é sempre partilhado e sujeito a disponibilidade.  

Buggy is always on a shared basis and subject to availability 

 

• Máximo 1 token por dia com data de validade para o próprio dia, não acumulável.  

1 token per day and needs to be used on the same day. Not cumulative. 

 

• Os grupos de saída são compostos sempre por 4 jogadores. Tee times groupings are always fourball 

 

• Sócio trimestral compreende a utilização em 3 meses consecutivos.  

Trimestral membership to be used in 3 consecutive months. 

 

• Membership Academia tem utilização ilimitada do campo Academia. Não inclui iluminação, que terá 

que ser paga à parte de acordo com os preços em vigor. 

 

Academy membership has unlimited use of the Academy course. It does not include the illumination, 

as it has to be paid according to the price 

 

• Os vouchers de oferta têm validade até 31 dez 2023. 

Green fee vouchers valid until 31st dec 2023. 

 

• Vouchers Palmares são pessoais e intransmissíveis. Vouchers are personal and nontransferable. 

 

• Preço de convidados de sócios é consoante a época (baixa, média, alta) e não tem limite de utilização. 

Sócio tem que jogar com convidados. Preço inclui buggy partilhado, sujeito a disponibilidade 

Members guest price is according with the season (low, médium, high). Member can invite guests as 

many times as they wish, but its mandatory that the Member plays with the guests. Price includes 

shared buggy, subject to availability. 

 



 

 

• Juniores até 18 anos (inclusive). Juniors up to 18 years old (inclusive) 

 

• Campanha Member Get Member, valor indicado é atribuído ao Sócio proponente e novo sócio, a 

utilizar em crédito F&B até 30 Junho 2023. Aplicado consoante o membership adquirido e apenas se 

novo sócio adquire membership completo (Premium).  

Value of the Member Get Member campaign is applied to the existing Member and the New Member. 

The value is credited in a F&B account, to be used until 30th June 2023. It only applies if new Members 

subscribes the annual and complete membership (Premium membership). The value received is based 

on the new membership aquired. 

 

• A MDL (Morgado da Lameira) reserva-se o direito de utilizar o(s) campo(s) e ocupar os tee times dos 

membros, desde que sejam informados com pelo menos 15 dias de antecência. 

MDL (Morgado da Lameira) reserves the right to use the members tee times on one or both golf 

courses, but needs to inform the members with a minimum of 15 days in advance. 

 

 

Cash  Debit Card  Bank Transfer  TOTAL AMOUNT ___________________ 

 

 
Nota: Confirmo que todas as informações fornecidas são verdadeiras e precisas. A minha assinatura indica que eu entendo e concordo que a 
Morgado da Lameira, SA. tem o direito de rescindir a minha subscrição e / ou jogar privilégios em qualquer momento por uma conduta 
considerada irracional ou para reincidente de regras e / ou políticas estabelecidas pelo campo de golfe e / ou seus funcionários. Também 
entendo que nenhum reembolso da minha subscrição será devolvido por qualquer motivo e que minha subscrição não é transferível 

Note: I confirm that all of the information I have supplied is true and accurate. My signature below indicates that I understand and agree 
that Morgado da Lameira, SA. has the right to rescind my membership and/or playing privileges at anytime for conduct deemed 
unreasonable or for repeat offense of rules and/or policies set forth by the golf course and/or its employees. I also understand no refund of 
my membership will be given for any reason, and that my membership is non-transferable. 

 
Li e aceito os Termos e Condições (pág.2) e a Política de Privacidade (pág.3 e 4), de acordo com o Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de abril de 2016. 
I have read and accept the Terms and Conditions (page 2) and Privacy Policy (pages 3 & 4), in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European 
Parliament and the European Council of 27th April 2016 

 

DATA/DATE: _______________________ ASSINATURA/SIGNATURE:_________________________________ 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE NA RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (de acordo com o 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016)  

IDENTIFICAÇÃO | IDENTIFICATION 

NOME | NAME  

MORADA | ADDRESS  

CIDADE | CITY  Codigo Postal | ZIP Code  

EMAIL  

TELEFONE Nº  NIF | Fiscal Number  



 

 

A Morgado da Lameira – Empreendimento Turístico e Golfe, S.A, doravante “Morgado da Lameira” ou a 

“Empresa” reconhece a importância de proteger os dados pessoais dos seus clientes, qualquer que seja a 

sua natureza. Nesta política de privacidade são explicados quais os dados pessoais recolhidos, as 

finalidades a que se destinam, como são tratados, com quem podem ser partilhados, durante quanto 

tempo são conservados, quais os direitos que assistem aos titulares dos dados, as formas de entrar em 

contacto com a “Empresa” para exercer esses direitos, entre outros. O cliente deve ler com atenção esta 

política de privacidade, que foi redigida de forma clara e simples para facilitar a compreensão, e decidir de 

forma esclarecida, livre e voluntária se autoriza o tratamento dos seus dados pessoais.  

1. Âmbito Esta política de privacidade aplica-se a todos os dados pessoais recolhidos através deste 

impresso.  

2. Entidade responsável pelo tratamento e entidades subcontratadas A entidade responsável pela recolha e 

tratamento dos Dados Pessoais é a “Morgado da Lameira, Empreendimento Turístico e Golfe, S.A.” 

(doravante “Morgado da Lameira”) sociedade anónima com sede no Amendoeira Golf Resort, Morgado da 

Lameira, 8365-006 Alcantarilha, Algarve, Portugal, registada na Conservatória do Registo Comercial de 

Silves com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500952302, com o capital social de Euros 

51.932.520,00. Pode contactar a “Morgado da Lameira” sobre qualquer questão relacionada com a 

presente política de privacidade através dos seguintes pontos de contacto:  

Endereço de correio eletrónico: data.protection@amendoeiraresort.com  

Correio postal: Morgado da Lameira, S.A. – Data Protection  

Morgado da Lameira 8365-006 Alcantarilha  

Telefone: 282 320 820  

3. Categorias de dados pessoais recolhidos e objeto de tratamento 

Os Dados Pessoais recolhidos e tratados consistem essencialmente em informação relativa ao nome, 

nacionalidade, género, data de nascimento, morada, endereço de e-mail, telefone, telemóvel, número de 

identificação fiscal, dados do cartão de crédito (recolhidos, se for o caso, apenas para efeitos de faturação), 

embora possam vir a ser recolhidos outros Dados Pessoais que se mostrem necessários ou convenientes 

para a prestação ou cobrança de Serviços por parte da “Morgado da Lameira – Empreendimento Turístico e 

Golfe, S.A.”  

4. Utilização e finalidades do tratamento de dados do utilizador Os Dados Pessoais recolhidos serão 

utilizados apenas para as seguintes finalidades: Prestação de serviços hoteleiros e serviços associados 

(restaurantes, bares, etc.); Efetivação das reservas de alojamento e de golfe; Inscrição em torneios; Gestão 

de contratos com o Titular dos Dados; Faturação e cobrança ao Titular dos Dados; Informação ao Titular 

dos Dados, que o tenha autorizado, de novos produtos e serviços disponibilizados no Site e/ou nos 

estabelecimentos de prestação de serviços; ofertas e campanhas especiais; informações sobre promoções 

e informações sobre a “Morgado da Lameira” e o “Amendoeira Golf Resort”, e por fim, para análises 

estatísticas de marketing de uso exclusivo da “Morgado da Lameira”; Prestação de outros serviços, tais 

como newsletters, inquéritos de opinião, ou outras informações ou produtos requisitados ou comprados 

pelo Utilizador.  

5. Prazo de conservação dos dados pessoais 

Sempre que não exista uma imposição legal que obrigue a conservar os dados por um período de tempo 

mínimo, os dados serão conservados apenas pelo período mínimo necessário para as finalidades que 

motivaram a sua recolha ou o seu posterior tratamento, sendo eliminados no seu termo, exceto se dentro 

desse período for retirado o consentimento pelo titular.  



 

 

6. Entidades subcontratadas O tratamento dos dados pessoais poderá ser realizado por uma entidade 

terceira, subcontratada pela “Morgado da Lameira”. As entidades subcontratadas tratarão exclusivamente 

os dados para as finalidades estabelecidas pela “Morgado da Lameira” e em observância das instruções por 

esta emitidas, cumprindo rigorosamente as normas legais sobre proteção dos dados pessoais, segurança da 

informação e demais normas aplicáveis. Depois da recolha dos Dados Pessoais, e se for o caso, a “Morgado 

da Lameira” presta ao Titular informações acerca das Entidades Subcontratadas que, no caso concreto, 

possam efetuar tratamentos de dados em nome da “Morgado da Lameira”.  

7. Transferências internacionais de dados A “Morgado da Lameira” realizará o tratamento dos dados 

recolhidos dentro do espaço da União Europeia, não prevendo realizar qualquer transferência internacional 

de dados. Se, no futuro, essa transferência vier a ocorrer, compromete-se a assegurar que a transferência 

obedece às disposições legais aplicáveis, nomeadamente quanto à determinação da adequação de tal país 

no que respeita à proteção de dados e aos requisitos aplicáveis a tais transferências. Subscrição 

Amendoeira Premium 2021 Subscrição Amendoeira Premium 2021 Morgado da Lameira, 8365-006 

Alcantarilha - Algarve, Portugal | T. +351 282 320 820 | E. amendoeira@amendoeiraresort.com 

www.amendoeiraresort.com  

8.Direitos dos titulares dos dados Enquanto a “Morgado da Lameira” possuir ou processar os dados 

pessoais, todos os titulares podem, em qualquer momento e de forma gratuita, exercer os seguintes 

direitos: Direito de acesso – direito a solicitar uma cópia das informações existentes sobre o titular; Direito 

de retificação – direito a corrigir os dados que considere imprecisos ou incompletos; Direito ao apagamento 

dos dados pessoais (direto a ser esquecido) – em determinadas circunstâncias, enquanto titular dos dados 

pode pedir que os seus dados sejam apagados dos registos; Direito à limitação do tratamento – quando 

determinadas condições se verifiquem o titular dos dados pode limitar o tratamento dos seus dados; 

Direito de portabilidade – direito de ter os seus dados transferidos para outra organização, dentro de 

determinados condicionalismos; Direito de oposição ao tratamento – direito de se opor a certos tipos de 

processamento, como marketing direto; Direito de se opor ao tratamento automatizado, incluindo o perfil; 

Direito de apresentar reclamação – junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou outra entidade de 

controlo.  

9. Caráter obrigatório dos dados solicitados 

Os dados que constam no formulário de subscrição, que estejam identificados com (*) são de 

preenchimento obrigatório para cumprir a finalidade estabelecida. Como tal, se o titular não facultar os 

mesmos, a “Morgado da Lameira” não poderá prestar o serviço ou atender ao pedido deste.  

10. Decisões automatizadas A “Morgado da Lameira” poderá elaborar perfis de utilizadores, o que 

permitirá a adoção de decisões automatizadas, baseadas nas características pessoais, preferências, 

histórico de comportamento e localização. Nestes casos, o titular terá o direito de obter uma intervenção 

humana na decisão, de expressar o seu ponto de vista e de impugnar a decisão adotada pela “Morgado da 

Lameira”.  

11. Medidas de proteção dos dados pessoais Para garantir a segurança dos Dados do Titular e a máxima 

confidencialidade, a “Morgado da Lameira” aplica diversas medidas técnicas e organizativas. Tendo em 

conta a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos 

decorrentes do tratamento para os direitos e liberdades do Titular, a “Morgado da Lameira” compromete-

se a aplicar, tando no momento da definição dos meios de tratamento, como no momento do próprio 

tratamento, as medidas técnicas e organizativas necessárias e adequadas à proteção dos Dados do 

Utilizador e ao cumprimento das obrigações legais. Compromete-se ainda a assegurar que, por defeito, só 

http://www.amendoeiraresort.com/


 

 

sejam tratados os dados que forem necessários para cada finalidade específica do tratamento e que esses 

dados não sejam disponibilizados sem intervenção humana e a um número indeterminado de pessoas.  

12. Violações de dados pessoais Em caso de violação de Dados Pessoais e na medida em que tal violação 

seja suscetível de implicar um elevado risco para os direitos, liberdades e garantias do Utilizador, a 

“Morgado da Lameira” compromete-se a comunicar a violação dos Dados Pessoais ao Utilizador em causa, 

no prazo de 72 horas a contar do conhecimento do incidente.  

13. Alterações à política de privacidade A “Morgado da Lameira” reserva-se o direito de alterar a sua 

Política de Privacidade a todo o tempo. Em caso de modificação e caso a alteração seja substancial, será 

colocado um aviso no Site que pode ser consultado em www.amendoeiraresort.com.  

14. Lei e foro aplicáveis A Política de Privacidade, bem como a recolha, tratamento ou transmissão de 

Dados do Utilizador, são regidas pelo disposto no Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 27 de abril de 2016 e pela legislação e regulamentação aplicáveis em Portugal. Quaisquer 

litígios decorrentes da validade, interpretação ou execução da Política de Privacidade, ou que estejam 

relacionados com a recolha, tratamento ou transmissão de Dados do Utilizador, devem ser submetidos em 

exclusivo à jurisdição dos tribunais judiciais da comarca de Faro, sem prejuízo das normas legais 

imperativas aplicáveis.  

Declaração de consentimento Declaro que entendi todas as disposições da presente política de privacidade, 

pelo que dou o meu consentimento para a recolha e tratamento dos meus dados pessoais, para as 

finalidades acima indicadas, em conformidade com os termos e condições que antecedem 

http://www.amendoeiraresort.com/

