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e rui Dinis ganham

torneio sanJoaninas 2016

Jorge Soares/Délio Soares 
e Emanuel Sousa/Tiago Paulo vencem 
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LucIano costa

Contagiado pelo golfe

Como ComEçou a joGar GolfE?
Foi através do convite de um amigo 
e achei logo contagiante, quer pela 
exigência na execução do movimen-
to técnico, que é o swing, que nos 
obriga à auto-superação, quer por 
permitir o convívio entre amigos.

Tipo dE CompETição prEfErida? 
O match-play (modalidade que é 
disputada buraco a buraco), que 
exige que se jogue mais estrategi-
camente e com mais agressividade 
nas pancadas.

o quE pEnSa do noSSo Campo? 
É um campo muito interessante, 
com muito verde, com muitas árvo-
res, que se podem transformar em 
obstáculos, com uma vista magnífi-
ca para a serra, um verdadeiro para-
íso açoriano.

o quE o moTiva no GolfE? 
O próximo dia de jogo, tentar fazer 
melhor do que no dia anterior, a 
companhia e o buraco 19.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
O golfe é um desporto menos gra-
tificante do que outros durante a 
aprendizagem. Cabe ao CGIT e aos 
seus profissionais desenvolverem 
um projeto cativante e dinâmico, 
capaz de atrair jovens, garantindo 

assim o futuro da modalidade na 
ilha.

quE ConSElhoS dariaS aoS maiS 
jovEnS?
Que experimentem jogar com ami-
gos, que, após umas aulas, vão para 
o campo para sentirem o jogo e para 
se divertirem, pois só assim se pode 
ganhar o gosto pela modalidade.

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
 O torneio das empresas do BPI.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 

fraCoS Como joGador?
O meu ponto forte é bater pancadas 
compridas e o meu ponto fraco é 
pensar demasiado em cada panca-
da.

qual a Sua panCada prEfErida? 
A pancada para o green é a minha 
preferida, porque exige maior ver-
satilidade por parte do jogador.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar? 
Foi no «San Lorenzo Golf Club», 
na Quinta do Lago, no Algarve, por-
que possui buracos junto à ria e ao 

O mês de Junho na Ilha Terceira 

é sinônimo de festa rija. Este ano 

com o bom tempo a espreitar e 

com o final de festa no dia de São 

João estão criadas as condições 

para forte animação local que se 

espera transposta para todos os 

turistas que nos visitam.

Esta é também uma época de im-

portantes torneios no nosso Clu-

be de Golfe como são o Torneio 

das Empresas e o Pro am.

É com enorme expectativa que 

aguardamos para muito breve a 

abertura da sala de Slot Machi-

nes, fonte de atração de muitos 

visitantes ao nosso Clube, onde 

poderão experimentar a sua sor-

te após ou antes de uma refeição 

ligeira ou de um jantar sozinho 

ou acompanhado da sua família  

e amigos.

O Clube de Golfe da Ilha Tercei-

ra está preparado para recebê-

lo e se ainda não é nosso sócio 

poderá também verificar todas 

as vantagens que a sua eventual 

adesão lhe proporcionará.

Teremos também à sua disposi-

ção sala para a prática de jogos 

de cartas e prática de bilhar.

Venha conhecer-nos e desfrutar 

de condições de instalações e de 

acesso à prática de golfe que em 

outras paragens são inacessíveis 

a maioria dos Portugueses.

O nosso Clube é aberto a todos 

os Terceirenses e a todos aqueles 

que connosco queiram partilhar 

parte do seu tempo sabendo que 

estão investindo em convívio e 

saúde.

Bom Verão a todos.

Carlos Raulino

Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco 

Rodrigues e Aguinaldo Antunes. 

Ficha Técnica

O golfe é para Luciano uma 

forma de descompressão e de 

equilíbrio, uma forma de ba-

lancear a sua intensa atividade 

profissional de veterinário. Tem 

paixão pelo jogo e como per-

fecionista que é pensa muito o 

jogo, às vezes mesmo de for-

ma excessiva como o próprio 

reconhece. Quando bate bem 

na bola, é um regalo para os 

seus companheiros, dada a 

trajetória da mesma, comprida 

e alta. Quando se tornar mais 

consistente o seu handicap re-

fletirá certamente a qualidade 

dos seus shots.
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oceano, com vistas magníficas.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar? 
Os meus campos preferidos são 

aqueles situados em plena natu-
reza, que encaixam naturalmente 
no ambiente, a exemplo do «Old 
Head Golf Links», situado na Ir-
landa.

Nome – José Luciano Meneses Costa

idade – 45 anos

Profissão – Médico Veterinário

Naturalidade – Angra do Heroísmo

Residência – Angra do Heroísmo

HCp – 24,7

família –  Casado, pai da Amélia, da Margarida e do Lourenço. Ainda temos a Roxy que não fala, 

mas ladra.

Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory McIlroy e Brooks Koepka.

Marca de Bolas: Callaway

Prato(s) favorito(s): Gosto de tudo o que esteja bem confeccionado com alimentos de qualidade, da 

época e frescos. Hoje apetecia-me caril de gambas picante com vinho branco fresco.

Hobbies: Atividades em família, golf, ler, viajar, e fazer exercício.

Livro ou autores favoritos:  O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway e os policiais de Gillian Flynn.

Filme, realizador ou actores preferidos: Penélope Cruz como actriz, «Em Carne Viva» como filme, e 

Pedro Almodóvar e Woody Allen como realizadores.

Música Género cantor ou agrupamento: James e U2.

Tv Programas Favoritos: Desporto, filmes e «Tonight Show» with Jimmy Fallon.

Internet/Consolas: Uso bastante a internet como ferramenta de trabalho, e às vezes jogo Playstation 

com os meus filhos.

Clube(s) de Futebol: Sporting, sempre.

O MEU SACO
ssaco – nike

Driver – titleist 10.5

Madeira 3  – titleist

Híbrido – taylorMade

ferros (4 ao pich-Wedge) – titleist ap2

Wedges (56º, 60) –Cleveland

putter – odissey

Marca de Bolas- Callaway

palmarés

 As “taças” mais relevantes do meu palmarés foram 
todas ganhas no Buraco 19
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torneIo sanjoanInas 2016

Jorge Soares/Délio Soares e Emanuel Sousa/Tiago Paulo vencem 
Bom tempo para a disputa no campo 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
do torneio integrado no programa 
oficial das Sanjoaninas 2016, e que 
recebe o nome das maiores festas 
populares dos Açores.
Como habitualmente a prova foi 
disputada no sistema modalidade 
“Pares Texas Scramble (melhor 
bola até ao buraco)” com handicap 
de jogo de ¾ sobre a média de han-
dicaps de jogo de cada par.
Marcaram presença de 54 pares, 
108 jogadores que jogaram num 
campo em óptimas condições.

GROSS
Os irmãos Jorge e Délio Soares fo-
ram os grandes vencedores gross do 
torneio das Sanjianinas 2016. Os 
jogadores do team Açoreana Segu-
ros acabaram o dia isolados tendo 
batido o campo em 7 pancadas. Ti-
nham sido terceiros em 2015.
Uma dupla em afirmação este ano 
no CGIT é a constituída por Paulo 
Barcelos e seu filho Simão de ape-
nas 11 anos. Ficaram somente a 
uma pancada dos vencedores.
José Henrique Cardoso foi quarto o 
ano passado fazendo então dupla com 
Pedro Xavier. Este ano apresentou-se 
com Rui Dinis, com quem venceu re-
centemente o Torneio Zeca Ávila e 
foram terceiros com o mesmo núme-
ro de pancadas da família Barcelos.

NET
Tiago Paulo e Emanuel Sousa são 
jogadores que raramente entram 
em competições individuais e que 

privilegiam a sua participação des-
portiva em competições de pares ou 
de equipas. Venceram a prova com 
57 pancadas net, o mesmo que uma 

dupla inédita constituída por Jorge 
Ávila e Dercio Brasil.
A fechar o pódio classificaram-se os 
irmos João Paulo e Rui Tomé.

JORGE SOARES/DéLIO SOARES  vencedores Gross

PAULO BARCELOS/SIMãO BARCELOS  segundos Gross JOSé H. CARDOSO/RUI DINIS  terceiros Gross HILDEBERTO ROCHA/CELESTINO ROCHA  quartos Gross

JOSé C. FAGUNDES/JúLIO LIMA  quintos Gross
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Jorge Soares/Délio Soares e Emanuel Sousa/Tiago Paulo vencem 

Class. Jogadores Gross

1.º Jorge Soares/Délio Soares 65

2.º Paulo Barcelos/Simão Barcelos 66

3.º Rui Dinis/José Henrique Cardoso 66

4.º Hildeberto Rocha/Celestino Rocha 68

5.º José Carlos Fagundes/Júlio Lima 69

CLASSIFICAçãO  GROSS

EMANUEL SOUSA/TIAGO PAULO  vencedores net

JORGE ÁvILA/DéCIO BRASIL  segundos net JOãO P. TOMé/RUI TOMé  terceiros net CARLOS COSTA/FERNANDO FERNANDES  quartos net

PAULO vALADãO/JOSé RENDEIRO  quintos net

Class. Jogadores Gross

1.º Tiago Paulo/Emanuel Sousa 57

2.º Jorge Ávila/Dercio Brasil 57

3.º João Paulo Tomé/Rui Tomé 58

4.º Carlos Costa/Fernando Fernandes 60

5.º Paulo Valadão/José Rendeiro 60

CLASSIFICAçãO  NET
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PaLestra

o Campo de golfe 
como fator de desenvolvimento local

O dia internacional dos monumen-
tos e sítios foi comemorado na Re-
gião Autónoma dos Açores tendo 
como lema: Desporto, Património 
Comum. Foi organizado pelas di-
reções regionais de desporto e de 
cultura, contando com a colabora-
ção da Câmara Municipal da Praia 
da Vitória, Clube de Golfe da Ilha 
Terceira e Academia de Juventude 
e das Artes da Ilha Terceira, onde 
se realizaram as comemorações. 
Patente uma exposição de diversos 
clubes e associações desportivas 
que se tem destacado ultimamen-
te no concelho da Praia da Vitória 
onde decorreram todos os even-
tos.

O principal destaque do dia foi a pa-
lestra do Dr. Francisco Miguel No-
gueira que versou sobre “O Campo 
de Golfe como fator de desenvolvi-
mento local” contextualizando his-
toricamente a importância da cria-
ção e existência do campo de golfe 
em termos do desenvolvimento da 
economia local e em particular dos 
então caddies. A completar a pales-
tra intervieram três ex-caddies que 
testemunharam estórias passadas 
nesse tempo, foram eles Eduardo 
Correia, também ex-profissional do 
clube, José Gabriel Medeiros e Pe-
dro Fagundes. A sessão foi animada 
pela interação do público que pre-
enchia a plateia.

 O meu 
hole-in-one

João paulo lourenço - HCp: 27,3
“Eram 20:05 do dia 4 de Maio quando o grupo 
constituído por João Paulo Lourenço, Francisco 
Raposo e Duarte Barcelos chegava ao buraco 18 
para finalizar um dia de golfe. João Paulo pegou 
no seu Ferro 5 Mizuno MX-25 e a bola terminou 
dentro do buraco. Uma proeza para qualquer 
jogador de golfe, quanto mais para um jogador 
com ainda pouco tempo de prática da modali-
dade.”
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torneIo Zeca ÁVILa/InternatIonaL PaIrs 2016

José Henrique Cardoso e rui Dinis ganham 

O International Pairs surge associado 
pela segunda vez à homenagem que 
o Clube de Golfe da Ilha Terceira 
faz a Zeca Ávila, falecido há 11 anos,  
antigo jogador, dirigente, spon-
cer e dinamizador da modalidade.
O torneio disputou-se em Stableford 
Net sistema Fourball, Better Ball 
com três quartos do handicap de 
jogo, com os primeiros dois pares 
a apurarem-se para a final nacional 
a disputar no campo do Montado.
A prova realizou-se com a presença 
de 43 pares.

A COMPETIçãO
José Henrique Cardoso e Rui Di-

nis estrearam-se como parceiros 
da melhor maneira, começando 
por averbar no cartão um eagle 
no primeiro buraco que jogaram 
e acabando com a vitória no tor-
neio. Obtiveram 43 pontos , os 
mesmos que Marco Moniz e Mi-
guel Sousa, mas beneficiaram do 
factor de desempate pois realiza-
ram 26 pontos no back-nine con-
tra 23 dos seus oponentes. Ga-
rantiram os dois pares o acesso à 
final nacional.
Logo a seguir as duplas constituí-
das por João Ferreira/João Victor 
Oliveira e Roberto Gomes/Flávio 
Barcelos terminaram empatadas a 

um ponto dos vencedores.

FAMíLIA ÁvILA PRESENTE
Na entrega de troféus estiveram pre-
sentes os filhos do homenageado, Ro-
drigo e Mariana, assim como os seus 

netos, Martim, Diogo e Arlindo que 
participaram na entrega dos prémios. 
No final da prova, no final do almo-
ço, foram sorteados diversos pré-
mios provenientes dos patrocina-
dores do International Pairs.

JOSé HENRIqUE CARDOSO E RUI DINIS  vencedores net

MARCO MONIz E MIGUEL SOUSA  segunda dupla apurada para o nacional

Class. Jogadores Pontos

1.º José Henrique Cardoso/Rui Dinis 43

2.º Marco Moniz/Miguel Sousa 43

3.º João Ferreira/João Victor Oliveira 42

4.º Roberto Gomes/Flávio Barcelos 42

5.º Paulo Barcelos/Simão Barcelos 41

CLASSIFICAçãO STABLEFORD NET 
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as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

EliminE A “ColhErAdA” nos Chips

2) Bata um chip com cerca de 18m. Para não tocar na cobertura para tacos terá de bater a 
bola para baixo. Isto produz um contacto “bola e depois turfa”, um bom voo da bola e algum 
backspin quando a bola pousa no solo. Se tentar ajudar a bola a subir com uma colherada, a 
cabeça do taco colidirá com a cobertura durante o downswing.

1) Posicione uma bola num bom lie e coloque uma cobertura para tacos 20cm atrás dela. Pe-
gue num pitching wedge e adote a posição de address. Certifique-se de que as mãos estão à 
frente da cabeça do taco e de que a bola está próxima dos seus pés, em frente ao pé direito.
* Se algum dia vir que está a ter dificuldade no chipping, repetir este exercício ajudá-lo-á a 
saber imediatamente se o seu ângulo de ataque está incorreto.

3) Depois de repetir o passo 2 algumas vezes, retire a cobertura e continue a fazer chip-
ping.

As equipas do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira nestes dois escalões 
tinham-se sagrado, ambas, vice-
campeãs nacionais em 2015, por 
isso são equipas sempre respeita-
das por todos. Este ano fruto de 
lesões e de outros impedimentos 
as expectativas à partida já não 
eram tão elevadas.
A equipa de seniores constituída 
por Hildeberto Rocha (capitão), 
Jorge Barcelos, José Godinho e 
José Silva foi 8ª entre 18 equipas, 
tendo a equipa da Quinta do Peru 
sagrado-se campeã, num prova 
que decorreu no campo 1 da Aro-
eira.
A equipa da casa, o Lisbon Sports 
Club, sagrou-se campeã enquanto 
a equipa da ilha Terceira ficou-se 
pela 12ª posição entre 20 equi-
pas. Os nossos representantes fo-
ram Hildeberto Rocha (capitão), 
Paulo Barcelos, Jorge Soares, Pe-
dro Freitas, Jorge Barcelos e José 
Godinho.

cn. MId-aMateurs e senIores

Classificações 
meritórias

Um dos piores crimes que pode cometer durante o chipping é tentar aju-
dar a bola a subir com uma “colherada” através do impacto. Nos shots 
curtos, tem de bater a bola para baixo para que ela suba. Este exercício 
mostra os benefícios desta técnica.

UM COPO DE REGRAS - por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (15)  – Handicap (1)

de acordo com a nota da re-
gra 6-2. Abono (handicap), “É 
da responsabilidade do jogador 
saber em que buracos têm de 
dar ou receber as pancadas de 
abono.”
Conforme referido no Websi-
te da Federação Portuguesa de 
Golfe, “no golfe, o termo handi-
cap representa a habilidade de 
jogo de um praticante amador, 
através de um valor numérico. 
Esse valor é tanto mais baixo 
quanto melhor for a habilidade 
de jogo do praticante”.
A utilização de um Sistema de 
Handicap tem como principal 
objetivo permitir que jogadores 
de golfe com diferentes níveis 
de jogo possam competir entre 
si, em condições de igualdade.
A Federação Portuguesa de Gol-
fe utiliza o Sistema de Handicap 
EGA da Associação Europeia de 
Golfe, como base para a gestão 
dos handicaps em Portugal. 

A administração do referido sis-
tema é realizada pela Comissão 
de Handicap e Course Rating da 
Federação Portuguesa de Golfe, 
que por sua vez, delega essa ges-
tão, nos clubes de golfe filiados, 
os quais através da constituição 
duma Comissão de Handicap e 
Course Rating, gerem o sistema 
de Handicap EGA dos jogadores 
desse mesmo clube. Essa Co-
missão, constituída por jogado-
res federados do próprio clube 
recebem formação específica, 
para gerir a nível do clube, “a 
habilidade de jogo de um joga-
dor amador”. 
Para além da aferição da habili-
dade do jogador, o Sistema de 
Handicap EGA tem como base 
também a avaliação da dificul-
dade do campo. 
Deste fato decorre a existência:
a) do Handicap EGA – um nú-
mero, com uma casa decimal, 
indicador do potencial do joga-

dor e corresponde à habilida-
de do jogador num campo de 
dificuldade média considerado 
standard no modelo estabeleci-
do pela USGA, a entidade que 
regulamenta o golfe nos Estados 
Unidos;
b) do Handicap de Jogo EGA – o 
número específico de pancadas 
de handicap atribuído ao joga-
dor para jogar a volta conven-
cional num determinado cam-
po – exemplo: um jogador com 
Handicap exato EGA de 20,1, 
joga no campo de golfe do Clu-
be de Golfe da ilha Terceira, dos 
Tees amarelos, com o Handicap 
de Jogo EGA de 21. Um outro 
jogador, com Handicap exa-
to EGA de 5,7, joga no mesmo 
campo, dos mesmos Tees ama-
relos, com o Handicap de Jogo 
EGA de 4. Ou seja, consoante a 
habilidade do jogador o campo 
é considerado mais difícil ou 
mais fácil.

O Ilhéu 

HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

O Campeonato da Europa está 
ao rubro! Portugal apurou-se 
para a fase seguinte só com em-
pates e Ronaldo está imparável. 
A estrela portuguesa, dentro e 
fora do campo, é a salvação da 
nação futebolística neste euro-
peu. Por muito que custe a mui-
tos, é um rapaz da Madeira que 
leva a equipa às costas para bem 
e para o mal. Não há igual. Só 
comparável com as devidas dife-
renças ao grande Eusébio. 
Se não houvesse Ronaldo, o que 
seria desta seleção!? E se ainda 
houvesse Pauleta!? Outro ilhéu 
mau amado pela crítica, que por 
sinal juntamente com Ronaldo 
está no top dos melhores marca-
dores da Seleção. Um açoriano e 
um madeirense são os dois me-
lhores marcadores de sempre da 
seleção. Incrível! Viva Portugal! 

Ronaldo acima de tudo é um 
competidor. Não convive bem 
com a “humilhação” da derrota, 
tem que ser sempre o melhor, 
nada o poderá satisfazer. Não 
há bolas nem botas de ouro que 
cheguem para que Ronaldo se 
sinta satisfeito e confortável. A 
sua necessidade de admiração 
por parte dos outros é insaciável, 
por isso mesmo é que é Ronaldo, 
um dos melhores de sempre! 
Já percebemos que gosta de 
passeios de barco com os ami-
gos e de festas em Hollywood. 
Recentemente, inspirado em 
Tiger Woods que em termos de 
personalidade competidora têm 
muitas características em co-
mum com ele, descobrimos que 
começou a jogar golfe. 
É preciso é ter cuidado com o 
voo dos tacos…


