MINIGOLFE
DA COSTA NOVA
Press Release, Aveiro, 27.04.2017

O maior evento nacional de minigolfe joga-se na Costa Nova!
De 6 a 7 de maio, o Minigolfe da Costa Nova recebe no seu espaço a primeira grande ﬁnal do Hole in 1
Challenge, em simultâneo com o XXI Torneio Palheiros da Costa Nova.
Reunindo no mesmo espaço atletas federados dos vários clubes nacionais e, alunos e professores de 11
escolas do distrito de Aveiro, num total de mais de 300 pessoas envolvidas, o equivalente a um Campeonato
do Mundo, faz deste o maior evento nacional de minigolfe realizado até à data em Portugal.
Hole in 1 Challenge - A forma mais divertida de jogar minigolfe
Apresentada às escolas em março deste ano, esta nova vertente surge como uma alternativa mais divertida,
rápida e dinâmica, do tradicional jogo de minigolfe, procurando cativar o público mais jovem.
Cada uma das escolas recebeu no seu espaço um equipamento de minigolfe, cedido pela Lusogolfe, e
formação com dois monitores do Clube Minigolfe da Costa Nova, durante a fase de qualiﬁcação, que decorreu
até 28 de abril, onde foram selecionados 12 alunos por escola para jogarem na ﬁnal.
Cada escola desenvolveu ainda um invovador obstáculo de minigolfe, que será avaliado e premiado por um
júri na grande ﬁnal, a 6 de maio. Mas o prémio mais ambicionado por alunos e professores é certamente o
equipamento de minigolfe que vão poder ganhar para o seu espaço escolar!
Escolas que vão participar
- Escola EB de Águeda
- Escola EB 23 Ílhavo
- Escola EB 23 Dr. José Pereira Tavares
- EB Gafanha da Encarnação
- EB 23 São Bernardo
- EB 23 S Murtosa
- EBI Torreira
- EPA Sever do Vouga
- Escola Secundária de Albergaria-A-Velha
- Escola Secundária de Ílhavo
- Escola Secundária José Estevão
Um evento que contará com muitas surpresas
No sábado, 6 de maio, será jogada a ﬁnal do Hole in 1 Challenge 2017 e o XXI Torneio Palheiros da Costa
Nova, que contará com a presença inédita dos atletas do Clube União Desportiva Praiense, dos Açores.
No domingo, dia 7, será apresentado o Hole in 1 aos atletas federados e ao público em geral, numa prova
denomidada Hole in 1 Masters. O evento termina com o tradicional torneio Mestres&Caloiros aberto ao
público em geral, jogado em equipas de 2 jogadores.
Todos estão convidados a marcar presença quer para assistir, quer para participar.
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Sobre o Minigolfe da Costa Nova:
Num dia de visita descontraída por Aveiro, em plena marginal da Praia da Costa Nova, irá deparar-se com um
Polvo Gigante!
Está à porta do Minigolfe da Costa Nova, que há mais de 20 anos mantém a sua actividade e anima o dia de
crianças, adultos e até de grupos de empresas, organizando torneios e festas.
Entre e divirta-se, num dos dois percursos que também aumentam o seu conhecimento sobre esta região,
através de um jogo de perícia ao alcance de todos, o minigolfe!
No circuito Aventura dos Piratas, é transportado para o imaginário de uma aventura repleta de desaﬁos e
peripécias.
No circuito Tesouros da Ria, a cada nova pista revela um tesouro, curiosidades sobre a Ria de Aveiro associadas à safra do sal, à pesca, à apanha do moliço e às iguarias gastronómicas da região.
Além de tudo o que o espaço lhe oferece, a vista é privilegiada, sobre a Ria de Aveiro e muito próxima dos
curiosos e alegres palheiros da Costa Nova.
Desaﬁe-se enquanto respira natureza e cultura na melhor companhia.
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