Caros Sócios,
No âmbito das medidas preventivas e de contingência à propagação do COVID-19 apresentadas pelo Governo, em
sequência das recentes recomendações e decisões da Direcção Geral de Saúde (DGS) e também da Federação
Portuguesa de Golfe, vimos pelo presente corrigir o comunicado 3/2020 informando que:
- Se encontram cancelados até dia 12 de Abril:
todos os Torneios da Ordem de Mérito Beloura – 2020;
todos os Torneios da Ladies Day;
todos os Torneios da Ordem de Mérito Sénior.
- Os prazos para realização dos Match play serão reavaliados e informados oportunamente.
Todas as recomendações de boas práticas definidas de acordo com as orientações dadas pelas autoridades
competentes, deverão ser cumpridas pelo respeito á saúde e consciência social.
Sempre que se justifique, o clube actualizará a divulgação sobre novas medidas e acções a tomar.
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Dear Members,
Within the scope of the preventive and contingency measures for the propagation of COVID-19 presented by the
Government, following the recent recommendations and decisions of the Direcção Geral de Saúde (DGS) and also
of the Portuguese Golf Federation, we hereby corrected the 3/2020 memo stating that:
- Are canceled until April 12th:
all Beloura Order of Merit Tournaments - 2020;
all Ladies Day Tournaments;
all Senior Order of Merit Tournaments.
- The deadlines for carrying out Match play will be reassessed and informed in due course.
All recommendations for good practices defined in accordance with the guidelines given by the competent
authorities, must be complied , respecting health and social awareness.
Whenever necessary, the club will update the disclosure about new measures and actions to be taken.
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