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Das  quatro estações do ano, a 
Primavera é seguramente aquela 
que melhor traduz a esperança 
e a vontade de viver. Com ela 
tudo se renova. É o ciclo da pró-
pria vida que recomeça, um novo 
principio e uma nova caminhada 
para cumprir. 
Em cada fenómeno natural, das 
plantas que desabrocham aos 
animais que se multiplicam, aos 
dias que se estendem, agora com 
mais sol e calor, ao mar que con-
vida às primeiras viagens, a ale-
gria de, uma vez mais, podermos 
ser espectadores deste momen-
tos.
Tudo e todos se transformam. E, 
é este estado de quase euforia, 
em que tudo é dinâmico, que in-
fluencia as pessoas, tornando-as 
mais confiantes e mais empreen-
dedoras: elaboram planos, fazem 
obras, renovam as casas, melho-
ram os jardins, e recomeçam as 
promessas, agora para cumprir, 
de uma vida mais sã, com uma 
alimentação mais saudável e com 
a prática de mais desporto.
Neste contexto, o Clube de Golfe 
da Ilha Terceira, possui um cam-
po excepcional para a prática do 
Golfe, podendo o praticante da 
modalidade, associar aos benefí-
cios físicos e psíquicos desta ac-
tividade, a contemplação de uma 
paisagem de beleza rara. 
Fazendo justiça à graça que brin-
dou as nossas ilhas, deixamos 
o desafio de olharem, vendo, as 
maravilhosas transformações 
que ocorrem ao nosso redor. 
Nesta Primavera, o CGIT, con-
vida-o a visitar as nossas Insta-
lações, o Clube House e a expe-
rimentar uma primeira aula de 
golfe, podendo descobrir o po-
tencial que há em si.
E é na Primavera que o Green 
está mais green, por isso venha 
daí!

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Paula mendes

Regresso vitorioso

AzorES-in-onE:  Como ComEçou A 
joGAr GolfE?
Comecei a jogar golfe, penso que 
em 1994/95, por sugestão do Engº 
Francisco Botelho. Vim um dia ao 
Clube, experimentei, gostei muito...
acharam que tinha algum jeito e fui 
treinando, jogando e o jogo come-
çou a correr cada vez melhor. Na al-
tura havia muitas senhoras a jogar, 
sobretudo americanas, costumava 
entrar nos torneios com elas. Inclu-
sive havia uma associação só das se-
nhoras...quem se lembra da TILGA 
(Terceira Island Ladies Golfe Asso-
ciation)?
Em 1997 com o nascimento do meu 
filho Ricardo parei. Estive sem jogar 
durante 13 anos. Os filhos entretan-
to ficaram crescidos e por insistência 
do Luís (meu marido) voltei ao jogo. 
Tive de começar quase do zero...mas 
acho que o vicio do golfe ficou ainda 
maior!
A conselho do Luís voltei ao ginásio 
(eu treino no Best of – Health Club, 
1 hora por dia, 4 a 5 vezes por sema-
na) para ganhar massa muscular. Ao 
fim de alguns meses voltei às aulas 
com o profissional Michael Duarte: 
mudei o swing, mudei a posição de 
jogar o putter, mudei o jogo cur-
to, treinei as areias (ainda não está 
bem...tenho de treinar mais).
E foram estas mudanças que fize-
ram com que o jogo “morno” que 

estava a fazer ganhasse alguma vida, 
os resultados apareceram, consegui 
alcançar alguns bons resultados 
nos torneios. Agora o treino tem de 
continuar para que o jogo evolua. É 
esse o grande desafio do golfe: exis-
te sempre lugar para a evolução do 
jogo de cada um.

AzorES-in-onE: QuAl o SEu tipo dE 
CompEtição prEfEridA?
Medal e Match Play. Medal porque 
premeia a consistência, a capacidade 
de manter-se focado no jogo durante 
as 4-5 horas que dura o torneio. O 
Match Play porque é  preciso jogar 
ao ataque, buraco a buraco, é uma 
competição onde o vencedor não é 
previsível: já levei grandes derrotas 
e já infligi algumas...

AzorES-in-onE: o QuE pEnSA do noSSo 
CAmpo?
Adoro o nosso campo. É sempre di-
ferente, se faz chuva ou sol, se está 
vento ou nevoeiro. E as senhoras es-
tão em vantagem porque ainda po-
dem optar por jogar das vermelhas 
ou das amarelas para treinar! É um 
campo difícil, não perdoa a escolha 
do taco errado ou um shot mal ba-

tido.
Não posso deixar de elogiar o tra-
balho que tem vindo a ser realizado 
na melhoria do “nosso” campo, está 
muito melhor. Foram efectuadas al-
gumas alterações que ficaram muito 
bem,  por exemplo há pouco tempo, 
o pormenor do corte nos tees, acres-
centou elegância ao campo.

AzorES-in-onE: o QuE A motivA no 
GolfE?
Em primeiro lugar o facto de ser um 
desporto individual, eu conto só co-
migo e as más decisões que tomo no 
campo só me “prejudicam” a mim. 
Em segundo lugar nunca se joga 
dois dias da mesma forma: não só 
porque o campo tem condições di-
ferentes mas também porque temos 
dias em que tudo parece correr bem 
e outros em que os shots não apare-
cem...é só “asneiras”! Mas são esses 
dias em que tudo parece correr mal 
que nos dão ainda mais vontade de 
jogar para corrigir o que não correu 
bem! Pelo menos comigo é assim!
O golfe ensinou-me a ser mais pa-
ciente, mais calma e a encarar as coi-
sas como elas se apresentam...afinal 
no golfe a bola joga-se tal como ela 

Começou a jogar em me-
ados dos anos 90 onde 
desde logo se destacou 
no panorama feminino da 
época. Jogou até à véspe-
ra do seu filho mais velho 
nascer. Depois interrompeu 
a prática da modalidade du-
rante 13 anos, pois só gosta 
de jogar quando consegue 
reservar tempo para o fazer 
de modo consistente e me-
tódico. Regressou em 2010 
e o seu progresso tem sido 
evidente, terminando 2013 
com a vitória na Ordem de 
Mérito Senhoras.

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, 

Débora Oliveira e Francisco Rodrigues. 

Ficha Técnica
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está, não há segundas oportunida-
des...a vida também é assim, depois 
de fazer uma asneira, está feita.

AzorES-in-onE: Como vê o futuro dA 
modAlidAdE nA tErCEirA? QuE ConSE-
lhoS dAriA àS SEnhorAS?
Eu acho que neste momento começa 
a aparecer mais gente a aprender/
experimentar o golfe e isso é muito 
bom porque o clube tem necessida-
de de novos jogadores, de novos ta-
lentos. Adoro ver no fim de semana 
o campo de treino cheio de miúdos. 
Gosto de ver os nossos jovens a par-
ticipar nos torneios, eles são o futu-
ro da modalidade.
Em relação às senhoras o meu conse-
lho é: venham experimentar. Este é 
um desporto fantástico.  Sobretudo 
para as senhoras cujos maridos jo-
gam esse é o único desporto que po-
dem jogar com eles ...ou contra eles. 
Se também jogarem vão deixar de 
ser “as viúvas do golfe”. A minha ex-
periência a jogar com o meu marido 
é fantástica. Jogamos quase sempre 
um contra o outro (em Match Play...
o pessoal do grupo das nove chama 
o “torneio do lava loiças”...) mas em 
torneios a pares jogamos juntos.

AzorES-in-onE: QuE ConSElhoS dAriA 
AoS mAiS jovEnS?
Experimentem. Este é um desporto 
que vos pode criar oportunidades e 
que vos vai ensinar muita coisa: con-
trolo físico e psicológico, saber estar, 
educação. Este é um desporto muito 
exigente do ponto de vista psicológi-
co e físico. Os grandes jogadores de 
golfe da actualidade são autênticos 
atletas. Basta verem  as reportagens 
da Sport TV Golfe e reparar na pre-
paração física no ginásio que todos 
eles fazem. 

AzorES-in-onE: QuAl foi A CompEtição 
QuE lhE dEu mAiS Gozo pArtiCipAr?
Até agora são os PRO-AM´s. Não 
só porque tenho obtido, em al-
guns, bons resultados, mas tam-
bém porque é uma semana em que 
só penso em golfe e mais golfe. 
Adorei participar no Nacional de 
Clubes: pela camaradagem com o 
resto da equipa, por termos con-
seguido formar equipa e pelo tra-
balho que fizemos de preparação 
com  a ajuda do profissional Mi-
chael Duarte. 

AzorES-in-onE: QuAiS São oS SEuS 
pontoS fortES E frACoS Como joGA-
dorA?
O meu ponto forte é o Drive, que con-
sigo colocar quase sempre no meio 
do campo e isso é uma grande vanta-
gem. O jogo curto no Verão melhora 
bastante porque tenho mais tempo e 
venho treinar. O ponto fraco do meu 
jogo é o segundo shot, sobretudo no 
Inverno e nos pares quatro não te-
nho distância para colocar a bola no 

Nome – Paula Margarida Tavares Rebelo Mendes
Idade – 47 anos.
Profissão – Engenheira Agrícola.
Naturalidade – Santa Cruz, Lagoa, Ilha de S. Miguel.
Residência –  Santa Luzia, Angra do Heroísmo.
HCP –13,4
Família – Casada, dois filhos (16 e 13 anos).
Jogador(es) de Golfe favoritos – Alexis Thompson ( jovem e fisica-
mente muito poderosa), Luke Donald (pelo seu fabuloso jogo 
curto), Tiger Woods (para mim é o melhor jogador do mundo), 
Ian Poulter (pelo seu carisma).
Prato(s) favorito(s) – Pratos de peixe: moqueca de peixe, peixe gre-
lhado, peixe assado.
Hobbies: – Golfe e leitura.
Livro ou autores favoritos: – José Eduardo Agualusa, Pepetela, Mu-
rakami, Ondjaki.
Filme, realizador ou actores preferidos: – Roberto De Niro (pela sua 
enorme versatilidade), Scarlett Johansson. 
Música, género, cantor ou agrupamento –  O grande Leonard Cohen, 
Katie Melua, Diana Krall.
Tv Programas Favoritos – Obviamente golfe (SportTV Golfe), progra-
mas de culinária e séries (policiais).
Inernet/Consolas – Notícias, pesquisas e profissionalmente. Jogos, 
não tenho jeito nenhum, não jogo nada.
Clube de futebol – não gosto de futebol...

O MEU SACO
Saco – Taylor Made

Driver – Taylor Made  Superfast 20Reg. 10,5º

Madeira 3  – Taylor Made Burner 15º

Híbrido – Taylor Made Burner 21º

Ferros (4 ao Pich-Wedge) – Taylor Made RAC

Wedges (56º) – Mizuno MX Series

Putter – Cleveland Classics I

Marca de Bolas- Titleist (Pro-V  e TNX tour)

e Taylor Made Burner

Palmarés (Resumido)
green em regulation. Tenho tentado 
trabalhar essa parte do jogo, mas no 
Inverno é-me difícil ter tempo para 
treinar no driving range.

AzorES-in-onE: QuAl A SuA pAnCAdA 
prEfEridA?
Drive e putt, principalmente nos 
dias em que o putter está “quente” 
em que consigo fazer alguns greens 
num só put e nos outros o segundo é 
um easy putt. 

AzorES-in-onE: QuAl o CAmpo dE 
GolfE QuE GoStou mAiS dE joGAr?
No nosso campo, no percurso C do 
campo da Batalha (S. Miguel) e achei 
muito engraçado o Oporto.

AzorES-in-onE: QuAl o(S) CAmpo(S) dE 
GolfE QuE mAiS GoStAriA dE joGAr?
No Phoenix, Arizona. Acho o cam-
po lindo! A mistura do verde com o 
deserto.

AzorES-in-onE: AlGumA EStóriA QuE 
QuEirA ContAr?
Estórias há muitas, todo o jogador de 
golfe tem: algumas podem-se contar 
outras é melhor não. Mas acho que 
das mais engraçadas foi a quando 
da primeira vez que fomos ao Natio-
nal de Clubes em que fomos com a 
equipa masculina que nesse ano foi 
da Terceira. O empenho de jogar e 
treinar foi tão grande que até treina-
mos no corredor do hotel, o putter 
e o chip na varanda dos quartos, o 
Jorge Soares e o Brás Linhares eram 
os nossos companheiros de treino...
cavámos a terra toda da varanda com 
tanto treino!

1995
Pro-Am – Stableford – 6º 
Overall Net senhoras – 1º

1996
Torneio da Agualva 
– 1º Net Senhoras
TILGA – Campeã

Pro-Am – 3º com António Sobrinho

2011 
21º Torneio Golfe e Comunicação 

– 1º Net Senhoras

2012
Torneio da Agualva 
– 1º Net Senhoras

Pro-Am – 1º Net Senhoras

2013
Torneio Saca/Skins/G9 – 1º Net

Sanjoaninas/Interpairs 
(com Luís Mendes) - 2º Net

Pro-Am – Stableford Senhoras – 1º 
Cat. C Gross – 1º

23º Torneio Golfe e Comunicação 
– 2º Net Senhoras

Ordem de Mérito Feminina 2013 
-1º
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JOSé AdRIANO GOdINHO  Closest to the pin #2

O torneio dos rotários, como é co-
nhecido entre os golfistas, raramen-
te conseguia atrair mais de quatro 
dezenas de pessoas, sendo um dos 
menos participados de entre os tor-

neios do clube. De modo a inverter 
esta situação a comissão de torneios, 
em sintonia com a direcção rotária, 
decidiram alterar o formato da pro-
va passando esta a ser disputada a 

pares na variante Stableford Texas 
Scramble, uma forma mais lúdica 
do jogo, em que cada par joga há 
melhor bola até ao buraco. Foi uma 
posta certeira uma vez que dispu-

taram a prova, mesmo debaixo de 
uma chuva miudinha, 51 pares.
O Rotery Club de Angra do Heroísmo, 
este ano presidido por João Barcelos, 
reuniu entre membros e convidados 
mais 120 pessoas que participaram 
no almoço de entrega de prémios e 
simultaneamente de angariação de 
fundos para as causas apoiadas por 
esta organização. Uma boa iniciativa!
Desportivamente a vitória em gross 
foi para a dupla José Luís Garcia e 
José Henrique Cardoso com 41 pon-
tos, os mesmos dos irmãos Soares 
que terminaram na segunda posição 
e mais um que a dupla veterana José 
Adriano Godinho e José Rocha.
Em Net o par Carlos Raulino e Jo-
aquim do Carmo terminou isolado 
com 49 pontos vencendo esta classe 
à frente da dupla de pai e filho João 
Pedro e André Freitas e Hildeber-
to Rocha com Pedro Corvelo que 
só fizeram menos um ponto que os 
vencedores.
Os prémios para as bolas mais perto 
do buraco foram para José Adriano 
Godinho, Rui Azevedo e Hildeberto 
Rocha respectivamente aos buracos 
dois, catorze e dezoito.

CLASSIFICAçãO GROSS

Class. Jogador Pontos

1º José Luís Garcia/José Henrique Cardoso 41

2º Jorge Soares/délio Soares 41

3º José Adriano Godinho/ José Rocha 40

RUI AzEvEdO  bola mais perto do buraco #14 HILdEbERTO ROCHA  Closest to the pin #18

JOSé LUíS GARCIA/JOSé HENRIqUE CARdOSO  Campeões Gross

http://www.facebook.com/golfe.terceira

#
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todos os resultados em http://www.terceiragolf.com

CLASSIFICAçãO NET

CARLOS RAULINO/ JOAqUIM dO CARMO  vencedores net

JORGE SOARES/déLIO SOARES  Segundos classificados Gross

JOSé AdRIANO GOdINHO/ JOSé ROCHA  terceiros gross

JOãO PEdRO FREITAS/ANdRé FREITAS  Segundos net

HILdEbERTO ROCHA/PEdRO CORvELO  terceiros classificados net

Class. Jogador Pontos

1º Carlos Raulino/ Joaquim do Carmo 49

2º João Pedro Freitas/André Freitas 48

3º Hildeberto Rocha/Pedro Corvelo 48

#
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A foto do final dos anos cinquenta mostra a importância 
que o golfe teve para as freguesias rurais mais próximas 
do campo. Naquele tempo ninguém jogava sem caddy e 
os milhares de norte-americanos estacionados nas Lajes 
faziam um uso intenso deste equipamento o que impli-

cava um número considerável de caddies. Estas crianças 
e jovens de tenra idade contribuíam, em tempo de vacas 
muito magras, para o sustento das suas famílias. Ganha-
vam em dólares e traziam muitas vezes para casa valores 
superiores ao que os pais ganhavam nas suas jornas.

CamPeonato regIonal de Clubes sub-18

Verdegolf Campeã Regional de Clubes Sub-18
Disputou-se no fim-de-semana de 
8 e 9 de Março no Clube de Golfe 
da Ilha Terceira mais uma edição 
do Campeonato Regional de Clu-
bes Sub-18, que pôs frente-a-frente 
as equipas do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira e da Verdegolf Coun-
try Club. A equipa terceirense que 
era detentora do titulo regional foi 
constituída por Ricardo Garcia, 
Paulina Rocha e Diogo Costa, já 
os micaelenses trouxeram Miguel 
Rodrigues, Francisco Abreu, Tiago 
Nunes e António Soares que assim 
se sagraram Campeões Regionais.
Os terceirenses apresentaram-se 
com uma equipa reduzida mas ba-
teram-se bem com os micaelenses, 

Ricardo Garcia, vice-campeão Na-
cional foi o melhor terceirense ao 
cabo que Miguel Rodrigues foi o 
“líder” das ostes micaelenses. 
Depois de no primeiro dia a prova 
ter sido reduzida para 9 buracos 
por força do mau tempo, a equipa 
da Verdegolf adquiriu logo uma 
vantagem por 10 pancadas para o 
CGIT. No segundo dia, já com bom 
tempo a vantagem foi alargada para 
33 pancadas e o consequente e me-
recido titulo regional para a equipa 
da ilha verde, que assim irá repre-
sentar os Açores no Campeonato 
Nacional de Clubes Sub-18 a dispu-
tar no campo Ribagolf II de 24 a 27 
de Abril. 

verdegolf C.C.

miguel rodrigues 43 79

tiago nunes 40 85

António Soares 41 84

francisco Abreu 42 92

total 123 248

total Acumulado

C.g. Ilha terceira

ricardo Garcia 44 87

paulina rocha 47 90

diogo Costa 42 94

total 133 271

total Acumulado

resultados

371

404

Classificação é a soma dos 3 melhores resultados

Apontamentos da História
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POS JOgADOR PONtOS

1 SOARES, Jorge Luis R. 289

2 GARCIA, José Luis 200

3 FREITAS, Pedro Brum Pacheco 162

4 BARCELOS, Paulo J. B. 148

5 ROCHA, José Azevedo 142

6 SOARES, Délio Manuel R. 104

7 AZEVEDO, José Carlos D. 102

8 ROCHA, Hildeberto M. V. 92

9 LINHARES, Bras Manuel G. 90

10 NUNES, Paulo Miguel R. 89

11 GODINHO, José Adriano C. 81

12 PAMPLONA, Samuel Ventura M. 61

13 VAZ, António José Oliveira 61

14 FERREIRA, Fernando M. M. 55

15 COSTA JR, Carlos Alberto Moniz 52

16 BARCELOS, Jorge Pimentel 47

17 OURIQUE, Agnelo J. L. 47

18 FAGUNDES, José Carlos C. 34

19 ANTUNES, Aguinaldo Reis 31

20 FREITAS, André Toste 28

gROSS

POS JOgADOR PONtOS

1 GARCIA, José Luis 143

2 BARCELOS, Paulo J. B. 121

3 ROCHA, José Azevedo 114

4 SOARES, Jorge Luis R. 110

5 VIEIRA, Fernando 109

6 AFONSO, Alexandre da Silva 104

7 FREITAS, Pedro Brum Pacheco 103

8 FERREIRA, Fernando M. M. 80

9 RODRIGUES, Francisco Jorge 67

10 FAGUNDES, Emanuel Fernando 66

11 AZEVEDO, José Carlos D. 64

12 COSTA, Vasco Duarte R. 59

13 ROCHA, Hildeberto M. V. 59

14 MENDES, José dos Reis C. R. 57

15 GODINHO, José Adriano C. 57

16 CARMO, Joaquim Jerónimo Soares 55

17 SOARES, Délio Manuel R. 53

18 LINHARES, Bras Manuel G. 52

19 FREITAS, André Toste 50

20 OLIVEIRA, João Victor Dinis 45

Net

ordens de mérIto 2013/14

- Meias “Afi” 20%

- Pijamas e Robes “Wolsey” 20%

- Calções, Bermudas e Polos (sem logo) 

“El Pro Green Camb” - a partir de 20%

“Tourolindo” - 50%

CAMPANHA AbRIL

serVIços de golfe

O Balanço de 2013

Fazendo uma breve análise dos da-
dos vemos que a prática do Golfe no 
CGIT tem aumentado. Consideran-
do o número de cestos vendidos em 
2013 de pronto notamos um grande 
crescimento, em certos meses foi 
mesmo de quase de 100%, isso foi 
devido à iniciação de novos jogado-
res e uma presença muito mais as-
sídua dos profissionais do clube no 
driving-range onde prestam auxílio 
aos jogadores que ali treinam.
 Com estes números também nota-
mos que os jogadores terceirenses 
“gastam” mais o seu tempo no trei-
no em vez de irem logo para o cam-
po jogarem, o que faz que o seu nível 

aumente. Analisando os valores no-
tamos que, como esperado, os meses 
de maior afluência ao driving-range 
são no Verão, de Junho a Setembro, 
nos meses de inverno também houve 
um grande crescimento muito devi-
do ao inverno rigoroso que tivemos, 
e como o Clube oferece um driving-
range coberto os jogadores assim 
podem bater bolas mesmo com con-
dições menos favoráveis.
Em relação aos dados do numero de 
voltas dadas ao campo, houve um 
grande crescimento, muito devido a 
dois factores, o inverno não foi tão 
rigoroso e a organização de vários 
torneios de caracter nacional e inter-

nacional como a Final Nacional do 
Expresso BPI Golf Cup e do Azores 
Ladies Open integrado no Ladies 
European Acess  Tour, que contri-
buiu para o aumento de voltas dadas 
ao campo.  
 Quanto aos dados das Aulas dadas, 
houve sem dúvida um decréscimo, 
muito devido a conjuntura que atra-
vessamos, mas também pela maior 
disponibilidade dos profissionais 
do clube “oferecerem” as suas dicas 
ao jogadores e na captação de novos 
jogadores onde oferecem a primeira 
aula, mesmo assim ainda houve al-
guns meses que os valores de 2012 
foram superados.

Análise de Dados 
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 A minha 
melhor pancada

eDUARDO 
MADURO CORReIA                  
HCP: 21,1
“Foi ao dezassete, o 
tempo era de verão, 
a bola bateu dentro 
do campo e correu 
até perto da estaca 
azul. Bati novamen-

te bem e fiquei atrás do green. Uma 
“chipa” quase perfeita permitiu um 
birdie fácil!”

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

O aspecto mental antes, do desempenho, 
deve envolver os processos que o atleta 
vai necessitar usar durante a execução da 
sua competição (ou gesto competitivo).  
Isso pode incluir estratégias específicas, e 
o estabelecimento de um elevado foco ten-
sional. Alguns atletas gostam de usar ima-
gens para recordar experiências positivas 
do passado (boas execuções anteriores)  e 
gerar um sentimento de autoconfiança.
A imaginação é um método muito flexí-
vel para utilizar antes da competição, 
mas necessita de ser usado corretamente 
para retirar o máximo efeito possível. A 
imaginação (ou imagética)  não é apenas 
uma forma de visualização, é para além 
disso, uma experiência sensorial (“imagens 
sensoriais“)  que envolve o sentido cines-
tésico, emoções e experiências auditivas 
para aumentar o impacto emocional, gerar 
energia e colocar o atleta no seu melhor 
estado físico e psicológico possível. Mui-
tos atletas usam imagens para se verem 
como vencedores, mas as imagens podem 
ser empregues para imaginar uma boa téc-
nica, lidar com situações difíceis, recriar e 
criar sentimentos emocionais e ensaiar o 
evento na mente. Desta forma existe três 
tipo de imaginação:
1. Visualização. Imaginar-se a vencer.
2. Imagética. Sentir o cheiro imaginado do 
ambiente desportivo,  do público a felici-
tar, sentir a emoção de um bom, resultado, 
sentir confiança para executar um movi-
mento ariscado.
3. Ensaio mental. Imaginar-se a executar 
os movimentos específicos da tarefa com-

petitiva de forma perfeita.
4. Execução. Executar o que imaginou.
A imaginação é uma poderosa técnica já 
que o cérebro interpreta os cenários imagi-
nados de forma literal (como se na verdade 
estivessem a acontecer), tendo um impacto 
direto no reforço de variáveis psicológicas 
como a confiança. O treino da Imagética 
deverá ser realizado em sessões de imagens 
de curta duração (não mais que alguns 
minutos) e deverão ser simples, principal-
mente antes da competição. É essencial 
que as imagens sejam adequadas e adap-
tadas para o resultado desejado, por isso, 
se você quer melhorar o seu humor, ima-
gine um cenário realista que faça você 
sentir-se bem. 
A preparação mental, pode incluir o uso 
repetido de autoafirmações positivas (ver-

balizações), como “Tenho treinado duro 
e estou em grande forma”. Essas afirma-
ções atuam direcionando a atenção dos 
recursos psicológicos facilitadores, de for-
ma a mudar o sistema de crenças ao longo 
do tempo, assim que o atleta comece a ter 
experiências de sentimentos ou aconte-
cimentos que são coerentes com as novas 
crenças. No exemplo dado acima, o atleta 
começa a focar-se em eventos que reforçam 
a sua convicção de que está em grande for-
ma. Assim, as perceções negativas podem 
desaparecer e dar lugar a um processamen-
to de informação facilitadora do resultado 
pretendido
Algumas Regras que lhe vão ajudar a focar-
se em aspetos positivos.
REGRA Nº1: Evitar pensamentos que con-
duzam à preocupação ou ansiedade.
REGRA Nº2: Evitar pensamentos que con-
duzam a falhanços passados.
REGRA Nº3: Evitar Atribuições De Auto-
estima Relacionas Com O Desempenho.
REGRA Nº4: Evite concentra-se nas proba-
bilidades negativas face às de sucesso.
REGRA Nº5: Converter declarações negati-
vas em positivas.
REGRA Nº6: Foco No Objectivo.
Visualize sempre o shot que quer executar 
e foque-se no alvo, nunca tenha como ul-
timo pensamento os locais para onde não 
quer ir, isto porque irá mesmo para lá, por-
que o nosso cérebro não é autónomo! Daí 
irá executar a ultima informação que lhes 
demos, por isso a ultima coisa que deve 
pensar antes de executar um shot é focar-se 
no seu objetivo. 

Artur Freitas foi por duas vezes o 
segundo melhor português na pro-
va Jamega Tour, constituída por 3 
torneios que tiveram lugar no Al-
garve e no sul de Espanha, tendo o 
golfista terceirense terminado por 
duas vezes no Top-20 da competi-
ção. Esta prova é muitas vezes uti-

lizada pelos profissionais ingleses 
do segundo escalão europeu como 
“pré-época”, contando ainda com 
golfistas escoceses e apenas quatro 
profissionais portugueses.
No primeiro torneio na Quinta do 
Vale, num campo desenhado por 
Seve Ballasteros, Artur Freitas en-

frentou algumas dificuldades na 
adaptação ao green e terminou na 
23º lugar num total de 60 parti-
cipantes. No segundo torneio no 
Campo de La Monacilla em Espa-
nha, com o mesmo número de par-
ticipantes o terceirense terminou 
a prova em 13º,  sendo o segundo 
melhor português.  Na última pro-
va, novamente na Quinta do Vale, 
Artur Freitas terminou em 17º sen-
do novamente o segundo melhor 
português em prova.

“Estou muito contente com a minha 
prestação e faço um balanço bastan-
te positivo das três provas. O torneio 
contou com a presença de golfistas 
muito experientes, inclusive com ven-
cedores no European Tour, que é o 
principal circuito europeu,” afirmou 
Artur Freitas. “Terminar duas vezes 
como segundo melhor português, num 
conjunto de atletas nacionais reco-
nhecidos e premiados ao longo da sua 
carreira, como Tiago Cruz, Hugo San-
tos e Miguel Gaspar é um motivo de 
orgulho para mim e na representação 
dos Açores.” 

PartICIPações naCIonaIs - Jamega tour

Artur freitas com  dois top-20

 O meu 
hole-in-one

MICHAeL DUARte  
PROfISSIONAL 
De gOLfe
Já tem 3 hole-in-one 
no currículo, este é 
o segundo que nos 
conta e igualmente 
ao buraco 18, o ou-
tro foi ao 14. Foi no 

Verão e já estava a ficar de noite. Bati 
o ferro 9 a bola bateu na edge e entrou 
directamente no buraco. Estava a jogar 
com o Délio e o Meneses.”

 Pancadas
incríveis

ANtóNIO 
bORgeS CORReIA                 
HCP: 24,4
“Um putt incrível, 
ao dezoito, que deu 
a volta lá por cima 
da rampa para fazer 
birdie”.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira para aulas ou qualquer esclarecimento sobre a modalidade.

Nova colecção
Já ao seu dispor a colecção

 primavera-verão 2014

PREPARAçãO MENTAL


