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GOLFE RÚSTICO 
AÇORES
UM REGRESSO ÀS ORIGENS…
Os primórdios do golfe remontam às terras altas escocesas nas quais os pastores 
batiam em pedras com os seus cajados enquanto os animais se alimentavam. Nos 
Açores está a regressar-se a estas origens, no entanto, os cajados dão lugar a tacos 
topo de gama e as pedras às sofisticadas bolas. 

REPORTAGEM

pastagem, até à cratera de um vul-
cão ou à avassaladora paisagem que 
circunda a lagoa das Sete Cidades. 
Outra diferença substancial é que 
não existem buracos nem greens 
certinhos, existem aros de câmara-

de-ar que circundam a 
bandeira que demarca 
o alvo e ervas aparadas 
para facilitar a tarefa de 
acertar no improvisado 
“buraco”. E existem va-

cas, as que teimam em deitar-se nos 
greens à espera que os golfistas não 
cometam a proeza de lhes acertar.  

OS GOLFISTAS DO FAIAL
Através da Casa d’Ávilas, um pro-
jecto com várias vertentes na área 
do turismo, o golfe rústico está a 
implantar-se na ilha do Faial. À falta 
de um campo de golfe tradicional, 
tendo em conta que a ilha apenas 
contabiliza 15 mil habitantes e este 
projecto não seria à partida muito 
sustentável, há que promover novas 
formas para iniciar as pessoas no 
golfe. Acreditando neste princípio, 
Filipe Ávila, sócio-gerente da Casa 
d’Ávilas, está a iniciar um projecto 
alternativo ao golfe tradicional. A fa-
mília Ávila tem um terreno em reserva 
agrícola disponível, no Salto Furado, 
no qual já organiza provas de golfe 
rústico, participadas tanto por expe-
rientes golfistas como quem se está 
agora a iniciar no golfe e nunca se-
quer pisou um campo dito tradicional.

texto ANDREIA MAGRINHO

fotos CASA D’ÁVILAS

Confesso que de golfe rústico 
muito pouco sabia até embarcar 

nesta viagem à ilha do Faial, já tinha 
ouvido dizer umas coisas e até tinha 
lido uma ou outra peça sobre este 
assunto, no entanto, nada que me 
levasse à partida a tra-
çar uma ideia exacta do 
que ali está a acontecer. 
A primeira surpresa sur-
giu quando chegam os 
“supostos golfistas”. Ha-
bituada a palmilhar variados campos 
de golfe e a conhecer minimamente 
os “requisitos de golfista” estranha-
se quando nos deparamos com um 
grupo no qual os pólos engomados, 
as calças vincadas e os melhores 
sapatos de golfe, dão lugar às indu-
mentárias mais descontraídas, que 
podem ir desde os calções de praia 
até às galochas. A segunda surpresa 
foi o campo em si, um terreno mon-
tanhoso, de pastagem, sem a habi-
tual relva milimetricamente aparada, 
no qual se avistam algumas vacas na 
sua rotina diária. O golfe rústico co-
meçou a jogar-se nos Açores, como 
forma de dinamizar o turismo e de 
angariar cada vez mais fãs para esta 
modalidade. Mas afinal, o que é o 
golfe rústico? De forma simples po-
demos afirmar que é igual ao golfe 
que todos nós conhecemos, existe 
um campo, existem regras, existem 
tacos e existem bolas. As grandes di-
ferenças são, que este campo pode 
ser um qualquer terreno, desde uma 

O profissional André Medeiros dá 
aulas no campo da Batalha, em 
São Miguel. Desde que tomou co-
nhecimento com este novo projec-
to que está intimamente envolvido 
na formação de novos talentos. 
Para além das tradicionais aulas de 
golfe em campo, André apoia este 
projecto e desloca-se algumas ve-
zes ao Faial, onde o seu objectivo 
é por as pessoas viciadas no golfe. 
Quanto à forma de ensino, o pro-
fissional, afirma ser exactamente 
a mesma daquela que se faz num 
campo normal, a única diferença 
no golfe rústico é que não existem 
greens, uma situação que se pode 
ultrapassar consoante o nível de 
jogo de cada um. André está a de-
senvolver algum trabalho com as 
escolas e associações locais, total-
mente gratuito, e também dá au-
las com marcações a pessoas mais 
velhas que se queiram iniciar na 
modalidade, “o importante é que 
muita gente tenha acesso a tocar 
num taco de golfe”, afirma. 

“Posso formar tão 
bons jogadores 
aqui como num 
campo”. 
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é semelhante ao de um campo de 
golfe mas num terreno com carac-
terísticas bem diferentes, a manu-
tenção passa apenas por cortar a 
erva à volta das bandeiras. Estas 
acções têm tido resultados no Faial 
e as pessoas estão cada vez mais 
a aderir e a jogar golfe, o nosso 
objectivo é por toda a gente a jo-
gar”. Engane-se quem pensa que 
só quem nunca tocou num taco de 
golfe é que irá gostar desta varian-
te, grande parte das pessoas que 
jogam actualmente são golfistas 
assumidos e conhecidos dos nos-
sos campos, que aqui encontraram 
uma forma diferente de concretiza-
rem uma das suas paixões mas de 
uma forma mais descontraída, na 
qual o “golfe é um pretexto para 
um contacto directo com a nature-
za onde o convívio é a palavra de 
ordem”, explica Filipe Ávila.

A ideia passa agora por dinamizar 
este espaço criando algumas infra-
estruturas necessárias (dependen-
tes das autorizações das entida-
des competentes), como uma casa 
de apoio com balneários, bar, loja 
onde se possa alugar material, um 
driving-range, um pitch & putt rural 
e nove buracos permanentes com 
as medidas do golfe tradicional, de 
forma a que as pessoas possam jo-
gar e treinar sempre que desejarem. 
Para isto já têm algumas acções or-
ganizadas onde, principalmente os 
jovens, se podem iniciar na moda-
lidade e já foi formada a comissão 
instaladora do clube de golfe do 
Faial. Filipe explica que “para ter 
um campo de golfe rústico apenas 
precisamos do terreno, das bandei-
ras e das marcações dos buracos. 
Em 20 minutos montamos o cam-
po e está pronto a jogar. O traçado 

Carlos Teixeira da Silva, delega-
do de turismo, e Luís Silva são 
dois dos mentores do projecto 
golfe rústico, que começou na 
ilha de São Miguel e actualmen-
te já se estende a sete das nove 
ilhas. A ideia surgiu em 2006, 
de forma a dinamizar o turis-
mo, uma vez que as muitas ca-
sas rurais existentes nos Açores 
tinham alguma dificuldade em 
apresentar animação alternativa 
para os turistas. A Associação de 
Casas Açorianas lançou o desa-
fio, o projecto foi apoiado pela 
Direcção Regional do Turismo e 
está em marcha. “Actualmente 
na ilha de São Miguel existe um 
circuito anual organizado de seis 
provas, que percorrem as reser-
vas florestais de recreio, situadas 
em zonas pouco conhecidas dos 
seis concelhos de São Miguel e 
que estão pouco a pouco a ga-
nhar uma nova vida devido a es-
tas acções”, afirma Carlos Teixei-
ra da Silva. No final do circuito o 
vencedor será aquele que conse-
guir pontuar em quatro das seis 
provas e actualmente cada jogo 
conta com cerca de 20 a 25 gol-
fistas. 

O início do golfe 
Rústico nos 
Açores 
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