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Bruno Tomé

vontade de fazer sempre melhor

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei com 12 anos. O meu pai 
jogava e começamos a vir com ele, 
mais frequentemente nas férias de 
Verão. Joguei durante dois anos e 
depois parei. Regressei depois só 
em Outubro de 2015. Mudei de tra-
balho na base, o que me permitiu 
ter mais tempo livre e decidi voltar 
a jogar.

Tipo dE CompETição prEfErida? 
Stableford. Não se discute só pan-
cadas, discute-se pontos. Se nos es-
palhamos num campo não está tudo 
perdido, pois temos sempre hipóte-
ses de recuperar.

o quE pEnSa do noSSo Campo? 
Nos últimos anos está muito me-
lhor. É um campo difícil. Difícil, 
porque nem sempre temos as me-
lhores condições. De Inverno, prin-
cipalmente, está sempre vento e 
tanto se começa com sol e acaba-se 
com chuva, como se começa com 
chuva e acaba-se com sol.

o quE o moTiva no GolfE? 
É a vontade de vir e fazer sempre 
melhor. Andar à procura de melho-
rar constantemente o jogo.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?

Sinceramente esperava que o golfe 
tivesse dado um salto como deu o 
futsal nos últimos três, quatro anos. 
Esperava uma casa com mais jovens 
e ainda mais associados.

quE ConSElhoS dariaS aoS maiS 
jovEnS?
Venham ao golfe, pratiquem e não 
desistam. O golfe não é fácil, são 
precisas várias técnicas sincroniza-
das para se conseguir bater bolas 
direitas, mas é isso que faz com que 
seja um desporto pelo qual eu me 
apaixonei facilmente. O fato de não 
ser fácil faz com que uma pessoa 
esteja sempre em luta, quer consigo 
próprio, quer contra o campo.

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
Sem dúvida, o Torneio das Empre-
sas. Foi uma equipa feita à última 
hora, foi um patrocinador novo, a 
Electro-Cruzeiro, que se mostrou 
muito agradado. Foi também o pri-
meiro torneio que entrei após o re-
gresso e conquistámos o primeiro 
lugar. Ficará na minha memória.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?

A forma de vida da generalidade 
das pessoas tem vindo a alterar-
se significativamente adaptando-
se aos designados tempos mo-
dernos recheados de ofertas de 
entretimento.
Os dias parecem que voam, as 
semanas parecem dias e os me-
ses avançam vertiginosamente 
no sentido do fim de ano que mal 
começou.
Não é fácil conciliar trabalho, 
com filhos ou netos, com asso-
ciativismo, com participação cí-
vica, pratica desportiva e a ten-
tação dos programas televisivos 
e do mundo digital.
O grande desafio da nossa gera-
ção e da futura será encontrar 
uma organização de vida que en-
contre  tempo para usufruirmos 
um pouco de tudo aquilo que 
está ao nosso alcance.
Vou naturalmente falar de golfe.
Quantas pessoas adorariam ter 
um campo de golfe como o nosso 
e ter a possibilidade de compe-
tir em espírito de amizade e com 
custo acessível.
A qualidade de viva e a longevi-
dade são indiscutivelmente os 
bens mais preciosos e só possí-
veis de alcançar com relaxamen-
to mental, exercício físico e espí-
rito de partilha.
Desafio os nossos golfistas a pra-
ticar mais, a trazer a família e os 
amigos para os lançar nesta ex-
periência inesquecível.
Boas tacadas finais de 2016 e um 
swing de excelência para 2017.
Não se esqueça de passar o ano 
neste espírito inscrevendo-se no 
nosso réveillon que este ano ofe-
rece slot machines.
Com gosto cá o esperamos

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

Depois de um percurso passado na reparação de elec-
trodomésticos, a entrada ao serviço nos bombeiros da 
base, um viveiro de excelentes golfistas terceirenses, 
permitiu o regresso ao golfe, modalidade que tinha pra-
ticado em criança. Bruno Tomé é um dos golfistas da 
nova vaga que regressaram ou ingressaram na prática 
do golfe nos últimos dois anos. A sua persistência e von-
tade de evoluir fará certamente que seja um daqueles 
jogadores a ter em conta na época que agora começa.
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Bruno Tomé

vontade de fazer sempre melhor

O meu ponto mais forte penso que 
será a persistência e a insistência 
comigo mesmo para vir cá cima 
muita vez. No campo, o meu pon-
to fraco, é não ser capaz de ter um 
score consistente, tanto jogo bem 
como jogo mal e o meu swing nem 

sempre tem o tempo certo.

qual a Sua panCada prEfErida? 
Sem dúvida o drive quando pega 
bem.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar? 
Só joguei uma vez na América no 
campo da base de Sheppard. Gos-
tei do campo, excepto a parte das 
cobras.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar? 
Gostaria de jogar na Escócia. Eles 
têm campos muito bonitos, mui-
to técnicos, com muitas subidas e 
muitas descidas. Saint Andrews se-
ria sempre um sonho, difícil de al-
cançar, mas é sempre um challenge 
para qualquer tipo de jogador.

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?
Quando tinha catorze anos, já an-
dava cá há uns dois, três anos, já 
batia algumas vezes abaixo das 
noventa pancadas, na altura po-
díamos jogar torneios sem estar 
federado, entrei pela primeira vez 
num torneio, o Torneio da Agual-
va, e esperava ganhar o torneio, 
pois com handicap 28, se batesse 
noventas baixas poderia alcançar a 
vitória. O meu tee de saída foi o 
oito e consegui meter onze bolas 
consecutivas na lagoa! E a que pas-
sou ainda bateu na água!

Nome – Bruno Miguel Tomé

idade – 35 anos

Profissão – Bombeiro Profissional

Naturalidade – Santa Cruz, Praia da Vitória

Residência – Biscoitos, Praia da Vitória

hcp – 20,5

família –  Casado

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Jack Nicklaus e Dustin Johnson

Prato(s) favorito(s): Cozido à portuguesa

Hobbies: Reparação de electrodomésticos

Filme, realizador ou actores preferidos: Cidade de Deus

Música Género cantor ou agrupamento: Anos 70 e 80. Red Hot Chilli Peppers, Pearl Jam, Lenny Kravitz

Tv Programas Favoritos: Golfe, e a série Narcos

Internet/Consolas: Facebook e R-Factor

Clube(s) de Futebol: Futebol Clube do Porto

O MEU SACO
saco – Titleist

driver – ping i25 9,5º

Madeira  3  – callaway Big Bertha heaven Wood

Madeira 5  – ping i25

ferros (5 ao aproch) – Taylor-Made Burner 2.0

lob-Wedge (60ª) – cleaveland gc14

putter – odyssey rossie Metal Milled

Marca de green – Moeda de 50$00

Marca de Bolas- Titleist e callaway

palmarés - 2016
Torneio das Empresas – 1º lugar (Electro-Cruzeiro)

Torneio das Castanhas – 3º Net
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TorneIo das CasTanhas 2016 – horas & oBjeCTos

Barcelos e Mendonça tomam a dianteira
Primeira prova a contar para as 
ordens de mérito 2016/2017 o 
Torneio das Castanhas – Horas & 
Objectos contou com a participação 
de 65 golfistas e foi disputado sobre 
a ameaça de aguaceiros, que feliz-
mente foram de pouca relevância.

PAUlO BARCElOS vENCE
Paulo Barcelos voltou a ostentar 
o título máximo deste torneio que 
lhe fugia desde 2012. À entrada 
para o último buraco (#18) Pau-
lo Barcelos e Jorge Soares encon-
travam-se empatados e no par do 
campo. Paulo Barcelos segurava 
a vitória com o par no buraco en-
quanto Jorge Soares efetuava um 
bogey que o relegava para o ter-
ceiro lugar.
A grande surpresa da prova, ou 
talvez não, foi o jovem de 18 anos, 
Diogo Costa, que efetuou a sua me-
lhor exibição em provas a contar 
para a ordem de mérito do clube. 
Uma pancada acima do par do cam-
po, o mesmo que Jorge Soares, deu-
lhe o segundo lugar pois beneficiou 
de um melhor back-nine em relação 
ao seu opositor.

EM NET A vITóRIA FOI 
PARA lISUARTE MENdONçA
Lisuarte Mendonça tomou-lhe o 
gosto, pois após vencer esta época 
em equipa de três o Torneio Edu-

ardo Correia e em pares o Torneio 
da Academia do Bacalhau voltou a 
vencer agora a sós e com um resul-
tado canhão que certamente terá re-
percussão no seu handicap.
João Pedro Freitas procura a cada 
jogo a perfeição obtendo pelo se-
gundo ano consecutivo o segundo 

lugar net, agora a três pancadas do 
vencedor, mas mesmo assim com 
cinco pancadas abaixo do par net.
Nos restantes lugares premiáveis 
ficaram respectivamente Bruno 
Tomé, Berto Cabral e Francisco No-
gueira.
Francisco Rocha, Diogo Costa e Ro-

drigo Rodrigues foram aqueles que 
colocaram a bola mais perto do bu-
raco aos pares 3, números 2, 14 e 
18 respectivamente.
De salientar a associação deste tor-
neio, pela segunda vez, ao patrocí-
nio da firma Horas & Objectos pela 
nova geração: Adriana e Raquel.

PAUlO BARCElOS  Campeão Gross

FRANCISCO ROCHA  bola mais perto do buraco #2 ROdRIGO ROdRIGUES  closest to the pin #18dIOGO COSTA  quase um hole-in-one ao buraco #14

dIOGO COSTA  vice-campeão Gross JORGE BARCElOS  terceiro classificado Gross
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Class. Jogador Net

1.º Lisuarte Mendonça 64

2.º João Pedro Freitas 67

3.º Bruno Tomé 68

4.º Berto Cabral 69

5.º Francisco Nogueira 70

ClASSIFICAçãO  NET

Class. Jogador Gross

1.º Paulo Barcelos 72

2.º Diogo Costa 73

3.º Jorge Soares 73

ClASSIFICAçãO  GROSS

JOãO PEdRO FREITAS  vice-campeão net BRUNO TOMé  terceiro classificado net

BERTO CABRAl  quarto classificado net FRANCISCO NOGUEIRA  quinto classificado net

lISUARTE MENdONçA  Campeão net
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agora, no CluBe de golfe da Ilha TerCeIra, joga-se aInda maIs!

joga-se golfe e slot Machines!
Abriu portas, há 3 semanas, no 
Clube de Golfe da Ilha Terceira,  
a sala de Slot Machines há muito 
esperada! Agora há ainda mais o 
que fazer no Clube, um espaço 
que está cada vez mais completo e 
polivalente, que tem as suas por-
tas sempre abertas a sócios e não 
sócios.

E O qUE ExISTE NESTE NOvO ESPAçO?
Para além das Slot Machines, o 
espaço, a que foi dado o nome de 
“green lounge”, está dotado de um 
bar onde, para além de uma carta 
diversificada de bebidas, da água 
ao gin, por exemplo, o visitante 
poderá desfrutar de uma refeição 
enquanto assiste a um jogo na 
Sport TV ou, pura e simplesmente, 
enquanto ouve e assiste ao frene-
sim das campainhas dos prémios 
e dos sons e emoções que pairam 
na sala.

SlOT MACHINES – JOGO RESPONSávEl
O Jogo deve ser encarado como 
uma atividade de lazer e entreteni-
mento, uma atividade que propor-
cione prazer e diversão e permita 
desfrutar a sua componente lúdi-
ca. Quando praticado num Casino 
ou Sala de Jogos licenciados para 
o efeito, como é o caso da “green 
lounge – slot machines”, o jogo é 
uma atividade divertida e segura. 
Estas entidades estão sujeitas a um 
conjunto de obrigações específicas 
no âmbito de práticas relativas ao 
Jogo Responsável. 

O JOGAdOR RESPONSávEl
dEvE TER EM MENTE qUE:
• O jogo não é um meio de obtenção 
de rendimentos e, muito menos um 
modo de vida já que os resultados 
dependem da sorte e, portanto, tan-
to pode ganhar como perder.
• Apenas deve despender com o 
jogo a quantia de que razoavel-
mente pode dispor, de modo a não 
descurar as suas obrigações finan-
ceiras.
• Previamente ao início do jogo, é 

aconselhável fixar limites para o 
montante das apostas e dos valores 
depositados na respetiva conta de 
jogador, em função da situação con-
creta de cada jogador e das quantias 
que está em condições de disponi-
bilizar. De igual modo, deve fixar 
limites de tempo para Jogar.
• Nunca deve jogar para recuperar 
as perdas, devendo ter sempre pre-
sente que poderá agravá-las ainda 
mais.
• O jogo não responde satisfatoria-

mente às necessidades de evasão 
dos problemas e dificuldades do 
quotidiano e, se jogar com esse in-
tuito, pode facilmente cair em prá-
ticas excessivas e inconscientes que 
poderão conduzir à adição.
• Não deve jogar caso se encontre 
sob o efeito de substâncias que im-
peçam ou de alguma forma preju-
diquem a livre autodeterminação, 
enfraqueçam a vontade e a respon-
sabilização pelos seus atos.

qUEM GANHA COM O JOGO?
•O jogador ganha algumas vezes; 
noutras perde.
• O Concessionário do jogo, neste 
caso, a sala de jogo
• O Estado português

COMO APlICA O ESTAdO PORTUGUêS 
AS RECEITAS dO JOGO?
O jogo legal tem um importante 
papel no desenvolvimento do turis-
mo, do desporto, da arte, bem como 
presta um importante contributo 
social.
As receitas Estatais da Sala de Jogos 
da ilha Terceira revertem para:
• 20% para a Autoridade Tributá-
ria
• 77,5% para o Turismo de Portu-
gal
• 2,5% para o Fundo de Fomento 
Cultural

São ainda transferidas para a Santa 
Casa da Misericórdia da Praia da 
Vitória todas as verbas da Assistên-
cia da sala.

Azores in one 
vale 5e de sorte

válido até 04 de dezembro 2016
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Naco de filet à chef Toledo com batata assada recheada Caipirinha

ESPECIAl 
dE dEzEMBRO

ESPECIAl 
dE dEzEMBRO

13e 4e

Green Bar
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as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

SuSpenda o putter para 
promover uma pancada Suave

2) Treine algumas pancadas de putting. Não deixe o putter entrar em contacto com o solo 
em nenhum momento.

1) Adopte a sua postura de putting, mas sem uma bola no solo. Levante a cabeça do putter 
do solo de forma que esteja suspensa ligeiramente acima da superfície de putting. Concen-
tre-se em manter uma pressão do grip suave.

O Clube de Golfe da Ilha Terceira, 
representado por João Ferreira e 
João Valadão foi o grande vencedor 
da Taça André Jordan, que coroa os 
vencedores do Troféu Ibérico, que 
fica pela primeira vez nos Açores.
A prova disputada nos percursos 
A + B no campo da Batalha na ilha 

de S. Miguel contou com a partici-
pação de 20 equipas apuradas após 
22 torneios de qualificação. A dupla 
terceirense venceu com sete panca-
das de avanço, após dois dias de 
prova, em relação à vice-campeã, o 
Clube de Golfe de Viseu. A equipa 
da casa, VGCC, foi quarta.

5º Troféu IBérICo

CGIT vencedor

Sempre que está sob pressão ou a sentir-se nervoso, é extremamente 
fácil perder a suavidade e o ritmo da sua pancada de putting, o que pode 
ser desastroso. Tente o exercício seguinte no putting green de treinos, e 
depois use-os no campo de golfe sempre que estiver a precisar de uma 
mão firme e de uma pancada segura.

UM COPO De ReGRAS 

 por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (20)  

Aparelhos medidores de distância

Tendências

HOLe 19 - COM ALvARINO PINHeIRO

Um grande número de jogado-
res de golfe amadores utiliza 
aparelhos medidores de distân-
cia, vulgarmente designados por 
“Bushenell”, quando jogam em 
competição ou em lazer. Quando 
se joga uma competição a utiliza-
ção de aparelhos medidores de 
distância só é permitida, se de 
acordo com a Nota à Regra 14-3, 
a Comissão Técnica fizer uma re-
gra local que permita o uso des-
ses aparelhos.
A utilização de aparelhos medi-
dores foi autorizada, nestas cir-
cunstâncias, pela primeira vez 
nas Regras de Golfe publicada 
em 2006. Posteriormente, em 
2010 as duas entidades que ge-
rem o golfe mundial, a R&A e a 
USGA, publicaram uma carta de 
princípios, esclarecendo que: “ 
Quando houver a regra local, es-
ses aparelhos devem-se limitar a 
medir apenas a distância e será 
considerada infração à regra se 

o aparelho tiver a capacidade de 
medir outras condições que afe-
tem o jogo, mesmo que elas não 
estejam em uso - por exemplo 
direção e força do vento, tempe-
ratura e inclinação do terreno”. 
Isto significava que o aparelho 
a ser utilizado só podia medir 
a distância. Caso tivesse outras 
valências, o jogador era desclas-
sificado.
Hoje em dia, os jogadores pode-
rão utilizar aparelhos que para 
além de medir as distâncias, po-
derão ter outras valências, como 
por exemplo medir a direção e 
força do vento, e a inclinação do 
terreno, só que no decurso do 
jogo, essas terão de estar desli-
gadas, caso contrário o jogador é 
desclassificado.
Os jogadores de golfe profissio-
nais quando se encontram em 
competição, não podem utilizar 
aparelhos medidores de distân-
cia, só nas voltas de treino.

3) Sem alterar a pressão do grip, suspenda o putter atrás da bola e faça uma pancada nesta 
posição. Repita este procedimento – suspender, treinar a tacada, suspender, tacada real 
– varias vezes.

Suspenda o putter para promover uma pancada suave 

 

Sempre que está sob pressão ou a sentir-se nervoso, é extremamente fácil perder a suavidade 
e o ritmo da sua pancada de putting, o que pode ser desastroso. Tente o exercício seguinte no 
putting green de treinos, e depois use-os no campo de golfe sempre que estiver a precisar de 
uma mão firme e de uma pancada segura. 

 

 

 

 

 

  1 ) Adopte a sua postura de 
putting, mas sem uma bola no 
solo. Levante a cabeça do putter 
do solo de forma que esteja 
suspensa ligeiramente acima da 
superfície de putting. Concentre-
se em manter uma pressão do 
grip suave. 

 2 ) Treine algumas pancadas de 
putting. Não deixe o putter entrar 
em contacto com o solo em 
nenhum momento. 

 3 ) Sem alterar a pressão do grip, 
suspenda o putter atrás da bola e 
faça uma pancada nesta posição. 
Repita este procedimento – 
suspender, treinar a tacada, 
suspender, tacada real – varias 
vezes. 

1) 2) 3)
Nos últimos tempos temos assistido ao aumento exponencial de veí-
culos não identificados no Campo de Golfe da Ilha Terceira. O nosso 
clube sempre atento às necessidades e desejos dos seus sócios apre-
sentou recentemente um inovador e criativo serviço de aluguer de 
carros de golfe. O que acham destas máquinas!? 

http://www.terceiragolf.com


