Futura paragem, Alqueva!
As margens do grande lago do Alqueva vão testemunhar um dos maiores investimentos já
vistos em Portugal no sector do golfe.
Com uma área total superior a dois mil hectares, o Roncão d'el Rei, projecto do empresário
José Roquette, vai englobar sete hotéis, quatro campos de golfe, aldeamentos turísticos, duas
marinas, centro equestre e um campo de férias.
Um projecto que envolve investimentos na ordem dos 940 milhões de euros (num prazo de 20
anos) e terá uma área total de 2068 hectares, distribuídos por três propriedades, entre
Reguengos de Monsaraz e a albufeira do Alqueva: a Herdade das Areias, a herdade do Pastor,
e a Herdade do Roncão d'el Rei, onde está a arrancar a primeira fase do projecto.
É uma aposta de risco, mas de fulcral importância para o desenvolvimento daquela zona do
nosso país, que prevê criar 2.103 postos de trabalho directos e cerca de 3.000 indirectos, até
pelos exemplos que o Esporão já nos deu, demonstrando garra, profissionalismo, excelência, e
sobretudo levando esta imagem para o exterior, com o selo de que conseguimos fazer melhor
do que o que há lá fora, e sem o risco de ser deslocalizado numa possível e provável nova
recessão.
O nosso país tem provas dadas neste sector, pois já recebeu e organizou torneios de golfe ao
mais alto nível, como foi o caso da World Cup, do Portugal Masters, e a presente candidatura à
Ryder Cup 2018, na qual esta última, de enorme importância, poderá catapultar o nosso país
neste sector de forma impressionante, assim como atrair milhares de novos interessados a
este incrível desporto.
Os parabéns têm que ser dados aos mentores deste projecto, família Roquette e empresas
associadas, pois para além de criarem condições para que o país seja reconhecido e visitado
por turistas de todo o mundo, vem desta forma aumentar o número de campos em Portugal,
com mais uma oferta de alta qualidade, associada à beleza da região, directamente ligado a
um dos nossos maiores embaixadores - o vinho.
Serão mais campos para os portugueses visitarem, e com isso levar o golfe, na plenitude de
todas as suas infra-estruturas de qualidade até aquela zona do país, onde acredito que a
vertente do ensino e acesso facilitado ao Golfe também não será esquecida.
A etapa inicial tem conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2012, com a construção da
primeira fase do Hotel do Monte, o Wine Club e um campo de golfe na Herdade do Roncão.
Uma renovada região tomará lugar nas margens do Alqueva, fazendo-a transbordar de golfe e
contribuindo de forma inequívoca para o aumento de visitantes e jogadores no nosso país.
O Golfe, o País e os Portugueses agradecem.

