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Equipa de Golfe de Surdos



O que é o golfe?

 Objectivo: introduzir a bola de golfe, num 
buraco, com diâmetro de 108 mm, com o 
menor nº de tacadas.

 Para dificultar a tarefa, o trajecto 
até ao buraco pode incluir vários 
obstáculos: pequenos lagos, 
bunkers de areia, árvores e locais 
com relva mais alta.



O Campo

18 percursos
1- Tee (zona de partida)
7- Fairway (Percurso)
9- Green (Zona demarcada com 
características específicas onde se 
encontra o buraco)



O que é o golfe?

 É uma modalidade que 
se caracteriza por 
desenvolver no praticante 
uma auto-competição e 
onde os factores psico-
sociais são 
determinantes para o seu 
desempenho.



Comprimento de um campo de golfe oficial é cerca de 6.000 metros
E um jogo dura em média 4 horas.

Golfista = Atleta

Os golfistas amadores conseguem aproximadamente 90% da actividade 
muscular máxima quando dão a tacada. Esta é a mesma intensidade que 
pegar num peso que só conseguimos levantar 4 vezes antes da fadiga 
total. No entanto, os jogadores de golfe não têm em mente que batem a 
bola numa média de 30 a 40 vezes num jogo a essa intensidade!



Regras gerais

Jogue a bola tal como ela está, e deixe o campo tal como o encontra!



Os Movimentos Técnicos do Golfe
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Os Movimentos Técnicos do Golfe



Equipamento



Equipamento

• Não é necessário ter tacos próprios para se iniciar no 
golfe;
• Existem tacos da escola que servem para quem não 
tem equipamento próprio.
• Se depois das primeiras lições perceber que está a 
gostar, nessa altura deve pedir apoio ao seu professor 
para escolher um tacos adequados.
• Para começar existem conjuntos completos por cerca 
de 80 euros. 



Sistema de Handicap

 Competição entre jogadores de diferentes níveis.



Para quem?

 Para todos! Dos 7 aos 70 anos. 



Benefícios do golfe

 Desenvolve a condição física;

 Melhora o controlo postural, a coordenação motora e o equilíbrio;

 Promove um aumento da comunicação;

 Previne estados depressivos e de ansiedade;

 Aumenta a sensação de bem-estar e equilíbrio;

 Ajuda no desenvolvimento intelectual, sobretudo nas idades mais tenras;

 Promove a integração social e a qualidade de vida.





World Deaf Golf Federation

Campeonato do Mundo Equipas - 6 elementos de cada país



World Deaf Golf Championships 2010

Campeão 2010
David Ewan, SCO

Melissa Stockton, US -
Ladies Champion



World Deaf Golf Championships 2008



World Deaf Golf Championships 2008



World Deaf Golf Championships 2006



World Deaf Golf Championships 2006



World Deaf Golf Championships 2000



Regulamento

 Para participar em campeonatos de 
golfe exclusivamente para surdos a 
perda auditiva do melhor ouvido deve 
ser de pelo menos 55 dB no
melhor ouvido.



Porquê o golfe?

 Vantagens em relação 
aos outros desportos:
 Possível de jogar toda a vida

 Actividade ao ar livre com 
paisagens únicas

 Cada jogo é sempre diferente

 O nosso adversário é o campo



 O Golfe é o desporto mais justo que existe por causa do 
sistema do "handicap".

 Socialmente é muito gratificante porque pode conviver com 
outros golfistas, sócios do clube, a própria família, amigos, 
tanto no campo de golfe como na clubhouse.

Porquê o golfe?



Como aprender?

 Primeiro contacto no driving
range e a partir do 10 treino 
no campo.

 Todo o equipamento é 
fornecido pela Escola.

 Em grupo é sempre melhor.

 Os familiares e amigos são 
incentivados a fazer também o 
treino, por questões logísticas 
e de motivação.



Golfe para Surdos

 Nenhuma limitação.

Apenas as aulas serão adaptadas em 
termos de metodologia comunicativa 
com linguagem gestual e desenhos. 



Metodologia dos Treinos

 Tamanho do Grupo: 2 a 10 pessoas

 Formato da aula: ensinar todos juntos e depois individualmente.

 Nível de metodologia: Desenhos, demonstrações, exemplificação 
física e gestos. (Prancheta com canetas para melhor 
comunicação)

 Início e fim dos sinais: gestos e toque manual;

 Horário: Sábados de manhã;



Mensalidade

 Preços: 

 1ª aula – gratuita

 Menores de 18 anos – 10 euros / mês

 Maiores de 18 anos – 24 euros / mês

 Acompanhantes – 24 euros / mês

 Aula avulso – 10 euros



Local de Treinos

 Golfe da Belavista (em frente ao colégio 
Valsassina)

 Posteriormente após o 10º treino iremos 
jogar em vários campos dentro da 
Grande Lisboa.



Objectivos

 Formar uma equipa para participar nos 
Campeonatos Nacionais e Regionais 
para ouvintes e no Campeonato do 
Mundo de Golfe para Surdos.

 Realização de um Calendário Desportivo 
exclusivo para Surdos, com 6 torneios 
anuais, incluindo um Campeonato 
Nacional de Golfe para Surdos.



Apoios / Patrocínios

 Vão ser pedidos apoios a várias 
instituições (FPG, etc) para os treinos, 
para que possam vir a ser totalemente
gratuitos;

 Pedir patrocínios à equipa para material 
(tacos, bolas e pólos);

 Organização de alguns torneios para 
angariar fundos para a participação nos 
campeonatos do mundo.





Ken Hoffman, CAN - Seniors Champion
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