
 
 
A Golden year 
 
Este ano comemora-se o 50º aniversário do golfe no Algarve. A Essential olha 
para a história do primeiro resort de golfe, o Penina, e para a evolução do 
golfe na região 
 
O  Algarve é conhecido por ser um dos melhores destinos de golfe do mundo. 
Com o seu clima ameno e 42 campos de golfe verdejantes (de 9 e 18 buracos) 
de uma ponta à outra da região, recebe mais de um milhão de golfistas por 
ano. É difícil imaginar como seria a região antes de a modalidade ter sido 
introduzida nos seus 165 quilómetros de costa. Este ano celebra-se um marco 
histórico: os 50 anos da abertura do primeiro campo de golfe de 18 buracos do 
Algarve, o Penina. 
 
Diz-se que o golfe chegou ao Algarve em 1937, apenas alguns anos antes de a 
Segunda Guerra Mundial ter começado. De facto, foram construídos nove 
buracos na Praia da Rocha: fairways de areia com “browns” (greens feitos de 
óleo e areia), concebidos para o lazer dos turistas britânicos que pernoitavam 
no Grande Hotel da Praia da Rocha. Infelizmente, a administração do campo 
mudou de mãos e este acabou por ser deixado ao abandono. Não se ouviu 
mais falar de golfe no Algarve. 
 
Bem, pelo menos até John Stilwell, filho de ingleses mas nascido em Lisboa, 
ter decidido investir no turismo algarvio. De férias com a sua família na Praia 
da Rocha, em 1961, numa altura em que o turismo se começava a 
desenvolver, John teve a ideia de abrir um hotel. Percebeu que precisava de 
algo para atrair os turistas e achou que o golfe seria a resposta. “Como 
precisávamos de água para a rega, escolhemos a Tapada da Penina, um 
terreno onde se produzia arroz e que pertencia a um primo distante”, explica 
John, hoje com 91 anos. Foi ali que, em conjunto com a sua família e amigos, 
construiu o primeiro hotel de cinco estrelas da família e o primeiro campo de 
golfe da região. 
 
Com a ajuda de Sir Henry Cotton, que concebeu o icónico campo do Penina, a 
sua visão tornou-se realidade. Foram plantadas 300 mil árvores no terreno 
onde nasceu o campo de golfe. No dia 1 de junho de 1966, os primeiros 
jogadores estrearam o championship do Penina. Ao convidar jornalistas e 
líderes de opinião do Reino Unido e EUA para visitarem o novo resort, John 
chamou a atenção para a região, antes esquecida pelo resto do mundo. O 
Penina atraiu alguns dos maiores golfistas e celebridades da altura: Arnold 
Palmer, Jack Nicklaus, Tony Jacklin, Nick Faldo, Bing Crosby, Bob Hope, Sean 
Connery e Lee Trevino, entre outros, passaram tempo com a lenda viva que 
era Sir Henry Cotton, e que tinha sempre por companhia o seu fiel caddie, o 
burro Pacífico. 
 
Mas, até hoje, a celebridade mais notável que ficou e deixou a sua marca no 
Penina foi Sir Paul McCartney. “Numa das noites durante a sua estadia no hotel 



[em 1968], juntou-se à banda da casa no bar e tocou bateria”, relembra John. 
“Também escreveu uma música sobre o Penina.” 
 
O resto é história, 50 anos cheios dela. Desde então, tanto empresários 
portugueses como estrangeiros vieram até à costa sul do país para tirar 
máximo partido do seu potencial, transformando-a num destino de férias e de 
golfe de sucesso. Graças a empresários e visionários como André Jordan, o 
Algarve continuou a cres-cer e a atrair a atenção do mundo. 
 
O campo de Vale do Lobo, também con-cebido pelo tricampeão do Open, Sir 
Henry Cotton, e o Old Course do Oceânico, em Vila-moura, de Frank Pennick, 
foram os campos que se seguiram, em 1969. Uns anos mais tarde, foi 
construído outro campo mundialmente famoso na Quinta do Lago. 
 
Depois, chegou a Revolução de 1975, que acabou por estagnar o turismo 
durante alguns anos. O próprio Penina foi palco de discursos políticos neste 
mesmo ano, já que o hotel foi escolhido pelo governo português para acolher a 
conferência que levou à assinatura do Acordo de Alvor, o tratado para a 
independência de Angola. 
 
A segunda vaga de construção de campos de golfe no Algarve surgiu em 1988, 
com o campo San Lorenzo, na Quinta do Lago. Uma vaga que cresceu 
rapidamente e graças à qual a região conta agora com mais de metade dos 
campos de golfe portugueses, alguns dos quais entre os melhores da Europa e 
do mundo. Tal como Seve Ballesteros (Quinta do Vale, 2008), muitos outros 
campos desenhados por celebridades, como Arnold Palmer (Oceânico Victoria, 
2004), Jack Nicklaus (Monte Rei, 2007) e Sir Nick Faldo (Oceânico Faldo, 
2008) contribuíram para a alta qualidade dos campos de golfe da região. 
Quanto a Sir Henry Cotton, que viveu numa casa no seu amado Penina 
Championship Course, acabou por desenhar mais três campos no Algarve: Alto 
Golf, perto do Vau, novamente com o seu amigo John Stilwell; Vale do Lobo 
Royal; e Benamor, em Tavira. Faleceu em 1987 e foi enterrado no cemitério da 
Mexilhoeira Grande, mas o seu legado continua vivo na região. 
 
Atualmente, o Algarve tem uma oferta que abrange todo o tipo de golfistas, 
não só pelos seus campos de golfe, mas também pelo equipamento de apoio e 
serviços disponíveis, como academias de golfe e lojas especializadas. Por si só, 
a escola de golfe de Vilamoura já pro-duziu alguns dos melhores jogadores de 
golfe portugueses de sempre. Foi aqui que António Sobrinho, Ricardo Santos e 
Ricardo Melo Gouveia pegaram no seu primeiro taco e acabaram por se tornar 
heróis nacionais. 
 
Então o que é que o Algarve nos reserva? De acordo com Maria Manuel 
Delgado e Silva, golf product manager da Associação de Turismo do Algarve, 
“a região é mais popular do que nunca, com estatísticas recorde de 1,2 
milhões de voltas jogadas em 2015. E dados novos sugerem que 2016 vai 
continuar pelo mesmo caminho”. 
 



Mas a região não atrai apenas jogadores, os seus eventos internacionais 
também atraem fãs, que vêm apoiar os seus jogadores favoritos. Segundo 
Keith Pelley, diretor executivo do European Tour, “o Algarve continua a ser um 
excelente pano de fundo para torneios de golfe, tendo acolhido 35 torneios do 
European Tour e do Senior Tour, bem como da Senior Tour Qualifying School, 
desde 2011”. 
 
Este ano não vai ser exceção – o Algarve recebeu o Open de Portugal nada 
menos do que 23 vezes e os melhores jogadores da Europa estão de volta em 
outubro para a décima edição do Portugal Masters, no Oceânico Victoria, em 
Vilamoura. Está escrito: 2016 vai ser um ano de ouro para o golfe no Algarve.  
 
Então, o que é o que o Algarve nos reserva neste aniversário? A região é mais 
procurada do que nunca pelos golfistas, com estatísticas recorde a 
confirmarem que foram jogadas 1,2 milhões de voltas de golfe em 2015. E 
dados indicam que 2016 deve continuar no mesmo caminho. Segundo Luís 
Araújo, presidente do Turismo de Portugal, este 50º aniversário é, sem dúvida, 
um acontecimento importante. “Portugal tem motivos para estar entusiasmado 
com este marco histórico, que é o resultado do esforço conjunto do nosso 
setor de turismo de golfe ao longo de cinco décadas.” Cada golfista visitante 
vai ser convidado a participar neste marco histórico e a jogar nos novos tees 
dourados, tendo depois a oportunidade de se registar no site do evento, 
habilitando-se assim a ganhar 50 green fees gratuitas nos campos algarvios 
em 2017. 
 
www.visitgolfalgarve50years.com  
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