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CLUBES DE GOLFE DO BRASIL
São Fernando Golf Club

Com vida social intensa, ser sócio do 
São Fernando Golf Club é muito mais 

do que ter à sua disposição um dos 
melhores campos do Brasil

PRAZER EM RECEBER

fotos_Zeca Resendes

O
s greens são perfeitos – a bola rola sem nenhum so-
lavanco, obrigando o golfista a ter uma leitura perfei-
ta e muito tato e sensibilidade ao patear. Os fairways 
sempre estão em excelente condição. O desenho leva 
o golfista a mostrar o seu repertório – há buracos que 

exigem fades, outros em que um draw é mais do que bem-vindo. 
Se o seu jogo não estiver bem azeitado, você certamente colocará 
em prática também seu repertório de tacadas de recuperação.

É unanimidade: o campo do São Fernando Golf Club, de Cotia 
(SP), é um dos melhores do Brasil – para muitos, está na primeira 
posição e dela não sai. Mas pergunte para qualquer sócio do clube 
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o que ele tem de melhor e se surpreenderá: muitos não falarão 
das maravilhas do campo desenhado por Luther Koontz (leia mais 
à pag. 12), e sim do clube como um todo: sua vida social, seus 
sócios, sua fama de receber bem.

“O grande charme do São Fernando é a recepção calorosa que 
proporciona aos novos sócios e convidados. Gostamos muito de 
recepcionar e integrar as pessoas. Muito dificilmente um novo só-
cio fica sem turma para jogar no clube. Isso faz parte da cultura do 
São Fernando desde o início”, diz Helio Fabbri Jr., diretor social da 
agremiação, auxiliado de perto pela diretora de sede Carla Ces-
con, que está no clube há cerca de dez anos.

E olha que o início ao qual Fabbri Jr. se refere já tem um bom tempo: 
o clube completou em abril 63 anos. O campo só ficaria pronto em 
1958, mas o clube foi fundado em 1954 por um grupo de golfistas 
que antes frequentavam outro clube. O “Fernando” foi uma homena-
gem a Fernando Nobre, que doou as terras onde está o clube.

O foco do São Fernando está no golfe e na vida social – o que 
inclui, antes de tudo, receber muito bem a família do golfista, que 
encontrará uma piscina com estrutura de bar e um setor de recre-
ação infantil muito bem equipado. São três monitores por turno, 
com equipamentos como TV, videogame e jogos interativos. 

Diversão, aliás, é o que não falta no clube, cuja vida social é uma 
das mais intensas do golfe brasileiro. O final de semana do São Fer-
nado, por exemplo, começa com a já famosa Sexta Nobre. Trata-se 
de um torneio anual, dividido em duas etapas (uma em cada se-
mestre) em que a confraternização se sobrepõe à competição. Toda 
sexta-feira, os sócios se reúnem para jogar durante a tarde e, depois, 
confraternizar no bar e restaurante. Muitas vezes, a agitação se es-
tende no charmoso Pub do clube, com disputadas mesas de pôquer. 

No sábado e no domingo, a festa continua. Há torneios internos 
em quase todos os finais de semana – Open Day, Taça La Izquier-
da, Bola de Prata, Ranking Masculino, Ranking Feminino, Taça José 
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Vignoli, Taça Nestor Sozio, São Fernando Masters, Taça Páscoa, La-
guneada, Taça Mario Gonzalez, Taça Aquarela, Taça Pais e Fihos, 
Taça Dona Flor e seus Dois Maridos, Copa Luiz Nardy, Mixed Four-
somes, Taça Eclética, Taça Palestra, Taça Boa Vontade, Taça Claudio 
Buny, Taça J.J. Barbosa, Married Cup, Taça The Monster, Taça Diogo 
Aguiar de Barros, Taça Andiamo, Sweepstake, Taça Presidente e 
Vice, Taça da República, Taça dos Campeões, Taça Consolação, 
Bola de Ouro, Guerra Fria, Taça Stone, Taça Novas Amigas, Taça 
Fair Ladies, Field Day e Shoot Out são alguns deles. 

E há, é claro, o Aberto do São Fernando Golf Club, que neste ano 
chega à sua 50ª edição. É considerado um dos mais disputados do 
país, e também um dos mais animados. Isso sem contar os torneios 
de terceiros, nos quais os sócios sempre têm vagas garantidas. 

Helio Fabbri Jr e Carla Cescon; green e raia do 18; 
piscina e pro shop
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O restaurante é uma atração à parte. Almoços temáticos, como os 
do Dia das Mães, da Páscoa e do Dia dos Pais são concorridíssimos. 
Seu menu tem como destaque o Picadinho São Fernando, a Feijoada 
São Fernando e o bife à milaneza com salada de batatas. Petiscos 
como o Malufinho – pão sírio com queijo e salame – e a salada Dhe-
lomme, criada pelo sócio Beto Dhelomme, também são boas pedidas.

O clube fez uma parceria com a Mistral, que preparou uma carta 
de vinhos bastante variada, com cerca de 30 rótulos. E o fez tam-
bém com a Diageo, que vai fornecer bebidas como Johnny Walker 
e realizar alguns eventos voltados para os sócios e convidados.

Os vestiários do clube são muito aconchegantes e de muito bom 
gosto. No masculino, há até um bar, além de saunas seca e única, 
cadeiras de descanso, barbearia e sala de massagem. O feminino, 
igualmente confortável, vai ganhar em breve sua sala de descanso.

Mimos também fazem parte da vida social do clube. Que tal 
uma toalha de pano gelada para se refrescar no bar de passagem? 

Nos dias frios, o clube vai oferecer, a partir deste ano, mantas para 
cobrir as pernas de quem opta por ficar na parte de fora da sede – 
um bom complemento aos aquecedores de ambiente.

Recentemente, o São Fernando iniciou um programa de captação 
de novos sócios, com a finalidade de atrair novos membros. Em seis 
meses, mesmo em época de crise, quase 40 novos golfistas aderiram 
ao clube. Há também a opção de sócio pessoa jurídica, em que uma 
empresa pode apontar até três associados, com apenas um título. 

Já há novos sócios entrando no clube de olho na Academia de 
Golfe do São Fernando, que tem o patrocínio da Embrase e já está 
em construção. Será um driving range dos sonhos, com greens 
e bancas reais desenhados pelo americano Dan Blankenship, e 
com um putting green de mais de 1.000 metros quadrados e uma 
área de approach espetacular – mais motivos para deixar o São 
Fernando não apenas na lista dos melhores campos do Brasil, mas 
também na dos melhores clubes. n

Serviço www.saofernando.com.br; tel (+55 11) 4617-9000

O conforto do vestiário; vida social intensa; parte do salão superior


