
 
 

O 
 golfe outrora relacionado, sobretudo em 

Portugal, a um desporto de elite 

praticado por gente rica, é hoje praticado 

por mais de 70 milhões de homens e 

mulheres no mundo inteiro. Nos EUA praticam golfe cerca 

de 40 milhões de pessoas sendo destes 6 milhões de 

operários e 4 milhões de reformados.  

 

Na Europa este 

desporto está a tornar-

se um dos desportos 

com maior taxa de 

crescimento. 

Portugal tem 

condições excelentes 

para a pratica do golfe 

porque tem um clima 

ameno e excelentes 
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  UM BREVE OLHAR SOBRE O GOLFE 

Alunos da ESPL no Clube de Golfe de Ponte de Lima 



O Algarve tornou-se ultimamente no melhor destino do 

golfe do mundo. Este desporto contribuí com muitos milhões 

de euros para a indústria do turismo nacional (cerca de 1.8 

do PIB nacional).  

É pena que a maior parte dos utilizadores destes 

campos sejam estrangeiros porque em Portugal só há 10 mil 

jogadores federados. s 
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As origens do Golfe 
 

Não são conhecidas as origens do golfe, há, no entanto, 

alguns jogos antigos parecidos: paganica (Império Romano), 

Kolven ou Kolf (1297- França e Holanda) e Cambuca ou Cambuta 

(sec XIV . Inglaterra).  

Considera-se porém a Inglaterra 

como a pátria do golfe.  

É lá que se encontra o campo 

mais antigo (Leith)  

e o mais emblemático 

(S.Andrews ) e foi de Inglaterra que  este 

desporto partiu para o resto do mundo (1880). 

 

O golfe começou a ser 

praticado junto ao mar nos 

terrenos baldios chamados 

links. Nesses terrenos eram 

feitos uns buracos no solo onde 

se introduzia uma bola pequena  

jogada com um pau curvo na 

extremidade..    
Bruntsfield Links 1750  

 



A democratização do Golfe 
Hoje em dia, fruto do trabalho desenvolvido pela federação de golfe, 

esta modalidade está a ter um desenvolvimento 

notável no nosso país; para tal contribuiu a 

aposta no Desporto Escolar e o “Projecto Drive” 

orientado para os jovens. Os investidores 

privados viram neste desporto a galinha dos 

ovos de ouro e por via disso foram construídos 

dezenas de campos por este país fora. 

Hoje jogar golfe custa tanto como  

praticar outros desportos (caça, ténis, natação etc…). O equipamento 

completo para poder praticar este desporto não anda longe de 200 - 300 euros 

e paga-se tanto nos clubes de golfe como em qualquer pavilhão desportivo ou 

clube de manutenção. 

Há campos (Ponte de Lima) que facultam aulas gratuitas a quem 

quiser iniciar-se nesta modalidade. 

Competição 
Um torneio de golfe pode ser jogado por 

formações de 2, 3 ou 4 pessoas, num percurso 

de 18 buracos de um campo com cerca de 7 

mil metros. Um jogador pode, no entanto, jogar 

sozinho contra o campo. Uma partida dura 

cerca de 4  horas. 

A competição mais famosa do mundo é a 

Ryder Cup. Esta competição, que se realiza 

de dois em dois anos, tem lugar 

alternadamente nos Estados Unidos e na 

Europa. A Ryder Cup é a terceira competição 

com mais assistência logo a seguir aos Jogos 

Olímpicos e ao Campeonato do Mundo de 

Futebol. Neste Torneio, Jogam os melhores jogadores americanos contra a 
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escola secundária de ponte de lima 

 
   Professor José Manuel Quintas 

                                   Professor de Português 

  O Golfe na nossa escola 

A Escola Secundária de Ponte de Lima é uma 
escola de referência, nesta modalidade, no desporto 
escolar nacional. A equipa de golfe da nossa escola, 
já com mais de dez anos de existência, tem 
conquistado vários títulos regionais e nacionais. Os 
nossos alunos utilizam as instalações do Club de 
Golfe de Ponte de Lima sendo os treinos orientados 
pelos professores Carlos Fernandes e José Manuel 
Quintas. 

Algumas razões para praticar golfe  

. Já que é jogado enquanto se caminha, é 
recomendado pelos médicos para combater   
o excesso de peso, o colesterol e o stress. O 
jogador de golfe quando joga esquece todos 
os problemas. 
. Possibilita o contacto com a natureza 
. Contribuí para o sucesso e a qualidade de    

   vida 
. Não exige explosão muscular mas sim 
domínio da pessoa sobre os movimentos 
logo pode ser praticado dos oito aos oitenta 
anos. 
. No golfe fazemos amigos já que uma partida 
tem a duração de várias horas e no intervalo 
das tacadas fala- se de tudo. 
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