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José Pedro CArdoso

vício de golfe

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei a jogar há poucos anos. 
Vários amigos me incentivavam a 
aprender a jogar, mas infelizmente 
nunca lhes dei ouvidos. Principal-
mente ao meu saudoso amigo Zeca 
Ávila.

Tipo dE CompETição prEfErida?
Adoro jogar Matchplay, embora 
reconheça que não é a modalidade 

que melhor espelhe a qualidade de 
jogo de cada jogador.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
É a minha Catedral do golfe. E que 
tem conhecido consideráveis me-
lhoramentos nos últimos anos. Ter 
um campo de golfe (de dezoitos bu-
racos) a dez minutos de casa é um 
luxo enorme. E ainda por cima, a 
um preço justo.

o quE o moTiva no GolfE?
A prática desportiva, o convívio com 
amigos e o contato direto e persona-
lizado com praticantes oriundos de 
áreas diferentes. Motiva-me essen-
cialmente a faceta lúdica do golfe. 
Muito mais do que a competição, 
embora de vez em quando participe 
em torneios.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Registo como dado positivo o 
aparecimento de gente nova, quer 
em idade, quer em motivação. To-
davia reconheço que para os mais 
novos, dependentes dos pais, 
para garantirem  a ida e regres-
so, haja um grau de dificuldade 
maior.

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Que não adiem a introdução à prá-
tica do melhor desporto do mundo. 
O melhor truque é reunir um grupo 
de três ou quatro amigos para dar 
início à aprendizagem. Mais tarde 
irão fazer novas amizades assim 
alargarão o grupo de jogadores e de 
opções.

Com o mês de Fevereiro a renas-

cer cheira já a Carnaval.

Estamos na época do diverti-

mento, da máscara, do apagão 

momentâneo das dificuldades da 

nossa conjuntura, da curiosidade 

dos temas das danças e da altura 

de esquecer um pouco a dieta.

Também o Golfe tem parecenças 

com um bailhinho de Carnaval.

Umas vezes ficamos alegres com 

a nossa prestação outras quere-

mos é chorar, mas nunca desis-

timos e estamos sempre prontos 

para a dança seguinte.

Como disse o famoso golfista do 

passado Bobby Jones “ O golfe 

é um jogo que cria sentimentos 

que nem sempre consegues con-

trolar, enquanto tens o taco na 

mão”. 

Vem aferir a tua personalidade 

jogando connosco e sem receios 

pois não faltarão parceiros para 

te apoiar e contar as suas expe-

riências desportivas, mesmo que 

trágicas.

Ulysses S. Grant (ex presidente 

americano) também disse sobre 

o Golfe “Parece proporcionar 

bastante exercício.

Mas para que serve a bolinha 

branca?”. Aproveite para se di-

vertir no evento organizado pe-

los Bombeiros da Praia da Victo-

ria ou venha almoçar ou jantar 

com a sua família no nosso snack 

bar “sala América” visitando as 

“slots machines”.

Bom Carnaval 2017.

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

José Pedro Cardoso pertencia aquele lote de pessoas 
que  não considerava o golfe como opção desportiva. 
Hoje diz que é o melhor desporto do mundo! Por isso 
começou a jogar tardiamente, mas não é isso que lhe 
tira o entusiasmado. Agora é vê-lo durante a semana, 
dia sim, dia sim, a percorrer os 18 buracos do nosso 
campo. Do Drive tira o maior prazer, quer seja a partir do 
tee ou do fairway. A impaciência no jogo curto é o seu 
calcanhar de Aquiles, no entanto não lhe retira a vonta-
de de voltar sempre no dia seguinte. Este ex-Presidente 
de Câmara tornou-se um verdadeiro viciado de golfe.
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José Pedro CArdoso

vício de golfe

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
 Os PRO-AM. Por tudo o que encer-
ram de bom na prática desta moda-
lidade. O convívio, o ambiente de 
festa, a competição e o contacto 
com os amadores e os profissionais 
que nos visitam.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 

fraCoS Como joGador?
Pontos fortes: o entusiasmo, a en-
trega e o Driver.
Pontos fracos: a impaciência e os 
bunker.

qual a Sua panCada prEfErida?
O Driver.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Conheço poucos campos de golfe. 
Porém aquele onde eu mais gosto 
de jogar é no nosso campo.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Gostaria muito de jogar em Pebble 
Beach, na Califórnia.(embora saiba 
de antemão que tal nunca aconte-
cerá!)

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?
Num determinado torneio, a pares, 
chegamos ao último buraco com 39 
pontos amealhados. Era urgente 
fazermos, no mínimo, mais um ou 
dois pontos, para nos candidatar-
mos ao pódio. Estávamos no 6 e a 
nossa melhor bola ficara a cerca de 
duzentos metros do green. Quando 
chegou a minha vez de jogar, tirei 
o driver do saco e arrisquei tudo. 
Fui recompensado, dado que a bola 
ficou a pouco mais de um metro 
da bandeira. Converti o putt e adi-
cionámos assim mais três pontos 
ao cartão. Infelizmente, mais tar-
de soubemos que outros também 
haviam sido bafejados pela sorte e 
ficamo-nos por um quinto lugar na 
classificação final.

Nome – José Pedro Parreira Cardoso 

idade – 64 anos

Profissão – Reformado

Naturalidade – Angra do Heroísmo

Residência – São Carlos

hCP – 24

família –  Casado, 2 filhas e 4 netos

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Rory McIlroy  e Tiger Woods

Marca de Bolas: – Titleist 

Prato(s) favorito(s): Arroz de marisco 

Hobbies: Música, leitura e jardinagem

Livros - Luis Sepúlveda e Jorge Amado

Filme, realizador ou actores preferidos: A cor púrpura. Steven Spielberg,  Robert de Niro e Meryl Streep

Música Género cantor ou agrupamento: Jazz, Rock e MPBrasileira

Tv Programas Favoritos: Notícias, Humor, Futebol e Golfe

Internet/Consolas: Facebook, Google +, Yahoo e Jogos

Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica

O MEU SACO
saco - nike
Driver - taylormade
madeira 3 - Callaway
híbrido 4 - taylormade
ferros (do 4 ao Pitch) - mizuno
sand-wedge e lob-wedge 56º e 60º  - titleist
Putter - odissey

Palmarés

2012 Torneio das Sanjoaninas 

2º lugar net

International Pairs

2º classificado

2013 Torneio Sical

3º lugar net

2014 Torneio Sanjoaninas

3º lugar net
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Club oPeN 2017 – esCrItórIo dIgItAl

Soares e Fagundes vencem
Sessenta e sete jogadores marcaram 
presença num dos mais importan-
tes torneios do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira, o nosso Club Open, 
prova a contar para as ordens de 
mérito do clube e disputada em 
Stroke Play, curiosamente o mesmo 
numero de golfistas que em 2016.
O tempo colaborou embora tenha 
amanhecido cinzento, mas ao lon-
go da prova o sol apareceu fazendo 
que muitos jogadores terminassem 
a prova de manga curta. O campo 
estava pesado, mas com os greens 
receptivos, embora lentos, mas não 
foi impeditivo a que os vencedores 
alcançassem excelentes resultados. 

PAULO BARCELOS COM
vITóRIA EM PLAy-OFF
Depois do terceiro lugar em 2016, 
Jorge Soares recuperou o título que 
tinha sido seu nos dois anos ante-
riores. Uma excelente volta com um 
agregado de setenta pancadas, duas 
abaixo de par, permitiu-lhe vencer 
isolado, mas só com uma panca-
da de avanço sobre o vencedor do 
último torneio de 2016, José Luís 
Garcia.
A fechar o pódio a uma pancada do 
segundo ficou o ex-internacional jo-
vem Paulo Miguel Nunes.

JOãO FERREIRA vENCE EM NET
Duas pancadas abaixo do par, agora 
em net, também garantiram a vitó-
ria isolada a Lourenço Fagundes.
Hildeberto Rocha foi segundo a 
uma pancada de distância seguido 

LOURENçO FAGUNdES  Campeão net

PAULO BARCELOS  bola mais perto do buraco #2 JOSé LUíS GARCIA  closest to the pin #18AGNELO OURIqUE  bola mais perto do buraco #14

HILdEBERTO ROCHA  vice-campeão net JOãO FERREIRA  terceiro classificado net

JOãO vICTOR OLIvEIRA  quarto lugar net déLIO SOARES  quinto classificado net - representado pelo irmão
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Class. Jogador Net

1.º Lourenço Fagundes 70

2.º Hildeberto Rocha 71

3.º João Ferreira 72

4.º João Victor Oliveira 72

5.º Délio Soares 72

CLASSIFICAçãO  NETCLASSIFICAçãO  GROSS

por João Alberto Ferreira, no par do 
campo net e que venceu também o 
troféu net destinado a golfistas com 
mais de 55 anos.
Nos premiados ficaram ainda, tam-
bém igualando o par do campo net, 
mas sucessivamente com pior back-
nine, João Victor Oliveira e Délio 
Soares.
De realçar que dos oito premiados 
deste ano só um nome se repete em 
relação ao ano passado: Jorge Soa-
res que subiu de terceiro para pri-
meiro na classificação gross.

OUTROS TROFéUS
Os troféus em disputa para as bolas 
mais próximas do buraco nos pares 
3, dois, catorze e dezoito foram res-
pectivamente para Paulo Barcelos, 
Agnelo Ourique e José Luís Garcia.
A entrega de prémios deste torneio 
patrocinado pela Escritório Digital 
decorreu após o almoço realizado 
na Sala Açores sendo seguido pelo 
sorteio de “prémios de porta” numa 
colaboração com as Ilhas de Valor, 
Romanti-Casino Azores e Santal. JORGE SOARES  Campeão Gross

Class. Jogador Gross

1.º Jorge Soares 70

2.º José Luís Garcia 71

3.º Paulo Miguel Nunes 72

JOSé LUíS GARCIA  vice-campeão Gross

PAULO MIGUEL NUNES  terceiro lugar Gross

JOãO FERREIRA  melhor +55 anos net
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19th dom Pedro INterNAtIoNAl ClAssIC

terceirenses em bom plano
O Dom Pedro International Classic 
é uma competição anual atualmen-
te disputada nos cinco campos de 
Vilamoura que foram recentemente 
adquiridos pelo grupo a que perten-
ce a cadeia hoteleira que há 19 anos 
organiza esta prova. Jogou-se suces-
sivamente nos campos do comple-
xo Oceânico: Laguna, Pinhal, Old 
Course, Victoria e Millenium.
Sempre em stableford este clássico 
premeia individualmente os melho-
res nos três primeiros dias de prova 
assim como o melhor par do quarto 
dia no sistema four-ball, better ball 
com ¾ de handicap.

JOãO AGUIAR TERCEIRO
Depois de duas vitórias conse-
cutivas, João Aguiar quedou-se 
este ano pelo terceiro lugar, sen-
do mais uma vez o melhor tercei-
rense. O vencedor da prova foi o 
continental Manuel Oliveira segui-
do pelo espanhol Vicente Largo.
João Aguiar começou bem a defe-
sa do título (37 pontos) ao ser o 
melhor no Pinhal, mas seguido de 
perto por Manuel Oliveira e Vicen-
te Largo, a um ponto. Boa prova 
igualmente para José Henrique Car-
doso com 33 pontos, resultado que 
repetiria no segundo dia no mítico 
Old Course, com o mesmo número 
de pontos de João Aguiar. Aqui o 
melhor terceirense foi Luís Elmiro 
Mendes com 34 pontos, que se que-
dou a dois pontos do melhor do dia, 
o espanhol Angel Hernandez.
Seria o Victoria, palco do Portugal 
Masters a decidir os vencedores. 

Os seus greens extremamente rá-
pidos e pouco receptivos fizeram a 
diferença e só os jogadores efetiva-
mente adaptados a estas condições 
marcaram scores ao nível dos dias 
anteriores. Só dois resultados se si-
tuaram acima dos 30 pontos, o do 
vencedor entre os homens, Manuel 
Oliveira e da vencedora feminina, 
Tania White.

JORGE MENESES TERCEIRO EM PARES
O Oceânico Millenium foi novamen-
te o escolhido para a prova de pares. 
Este ano o melhor terceirense em 
prova foi Francisco Jorge Meneses 

que fez dupla com o continental Ma-
nuel Oliveira que se sagrou vencedor 
na competição individual. Os vence-
dores este ano foram o par espanhol 
Vicente Laro/Martim Hermo que 
sucederam aos campeões em título 
os açorianos Luís e Paula Mendes. A 
prova foi extremamente competiti-
va terminando quatro duplas com a 
mesma pontuação, 37 pontos, sendo 
o desempate efetuado pelo melhor 
back-nine. A fava saiu aos terceiren-
ses Pedro Xavier/José Henrique Car-
doso que foram quartos.

dOMíNIO TERCEIRENSE

NOS PRéMIOS ESPECIAIS
Os terceirenses conquistaram 60% 
dos prémios para as bolas mais lon-
gas e para as mais perto do buraco. 
Pedro Fagundes, no Pinhal e Rui An-
drade no Victoria foram os mais pre-
cisos. Os outros três prémios foram 
para Jorge Batista (Hole in One) e 
pra os espanhóis Marisa Garces (Old 
Course) e Luis Nunez (Millenium). 
Francisco Jorge Meneses venceu o 
longest drive em Laguna e Pinhal en-
quanto Pedro Xavier também fazia a 
dobradinha, mas no Old Course e no 
Millenium. O outro prémio, Victoria 
foi para a Irlandesa Tania White.

19TH dOM PEdRO INTERNATIONAL CLASSIC  os participantes

JOãO AGUIAR  terceiro classificado MANUEL OLIvEIRA  vencedor do torneio TANIA wHITE  vencedora entre as senhoras J. MENESES/ M. OLIvEIRA  3.º pares

PEdRO FAGUNdES  CTp pinhal JORGE MENESES  ld laguna e pinhal PEdRO xAvIER  ld old Course e millenium RUI ANdRAdE  CTp victoria
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Green Bar

Mojito de frutos vermelhos

ESPECIAL 
dE FEvEREIRO

4e
Mojitos

ESPECIAL 
dE JANEIRO

4e

tAçA de PortugAl – FINAl drIVe 2016

tiago nunes 
em destaque
Depois de em 2015 a Seleção das 
Ilhas , que reúne os melhores gol-
fistas jovens das regiões autóno-
mas dos Açores e da Madeira, se 
ter sagrado vice-campeã nacional 
desta competição, este ano de 2016 
não foi além do quarto lugar numa 
prova onde a Seleção do Norte fez 
o tri.
Mas se coletivamente as Ilhas ti-

veram uma prestação “normal”, a 
nível individual tivemos dois gran-
des destaques: o Açoriano Tiago 
Nunes foi o campeão nacional no 
escalão sub-16 e o Madeirense José 
Maria Gonçalves impôs-se nos sub-
10.
Da comitiva fizeram parte os tercei-
renses Ricardo Garcia e Simão bar-
celos que tiveram em bom plano. SELEçãO dA ILHAS  açores e madeira unidos

TIAGO NUNES  vencedor sub-16 RICARdO GARCIA  boa prestação nos sub-16 SIMãO BARCELOS  estreia-se na Taça de portugal drive

Telha de atum e marisco

ESPECIAL 
dE FEvEREIRO

18,5e
 p/2 pessoas

 Bacalhau à Chef

ESPECIAL 
dE JANEIRO

13e
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as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

Para mais spin, tire um pequeno bocado de areia 

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira para aulas ou qual-

quer esclarecimento sobre a modalidade.

Este exercício introduz outro método projetado para produzir um 
shot do bunker delicado muito de perto. Este é um shot difícil. Mas 
as recompensas são proporcionais à dificuldade. Quando é usada de 
forma correta, esta técnica gera níveis de backspin impressionantes, 
o que é essencial para shots do bunker curtos.
1. Abra a sua posição e a face do taco um pouco mais do que abriria 
num shot do bunker junto ao green normal.
2.Concentra-se num ponto só 2cm atras da bola. A chave do sucesso 
deste shot é levantar menos areia do que o habitual no impacto.
3. Agora faça o swing e tente bater no ponto identificado no passo 
2. Tire um pequeno bocado de areia de baixo da bola: quando mais 
pequeno for, mais spin terá a bola (uma pequena camada de areia 
funciona como uma lixa quando está presa entre a face do taco e a 
bola). Mantenha o peso distribuído uniformemente ao logo da panca-
da, pois promove o ângulo de ataque desejado (pouco inclinado).

Nota: É provável que bata os pri-
meiros shots para muito longe, 
devido ao facto de que menos 
areia significa menos resistência, 
e por isso transmitirá mais força 
para a bola. Experimente e varie 
a relação entre o comprimento do 
swing e a aceleração através do 
impacto para saber quanto spin 
pode usar na bola. Este shot re-
quer muita prática. 

UM COPO De ReGRAS 

 por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (22)  

O Green

HOLe 19 - COM ALVARINO PINHeIRO

Por definição, o “green” é toda a 
zona do buraco que está a ser joga-
do, que está especialmente prepara-
da para jogar com o “putter”, ou de 
outra forma definida como tal pela 
Comissão Técnica. Uma bola está 
no green quando qualquer parte 
dela toca no green.
O “green” constitui a zona do cam-
po onde tudo se decide, aqui um 
“putt” de 30cm vale tanto como 
um drive de 300 metros, ou seja, 
uma pancada.
Uma bola que está no “green” 
pode ser levantada e querendo-se, 
limpa. A posição da bola tem de 
ser marcada antes de ser levanta-
da e a bola tem de ser recolocada.
Por definição, a linha de putt é a 
linha que um jogador quer que a 
sua bola siga depois de lhe dar uma 
pancada no green, a linha de putt 
não se prolonga para além do bu-
raco.
 Um jogador não pode tocar na li-
nha de putt  exceto se:
- retirar impedimentos soltos, des-
de que não exerça pressão sobre 
qualquer coisa;
- o jogador pode colocar o taco ao 
chão em frente da bola ao prepa-
rar a pancada desde que não exer-
ça pressão sobre qualquer coisa;
- ao medir, 
- ao levantar ou ao recolocar a 

bola;
- ao pressionar um marcador da 
bola;
- ao reparar as marcas de impacto 
de bolas ou de posições anteriores 
do buraco;
- ao remover obstruções móveis.
Durante uma volta convencional, 
um jogador não pode experimen-
tar a superfície de qualquer “gre-
en”, rolando uma bola, raspando 
ou alisando a referida superfície, 
com exceção, entre o jogo de dois 
buracos, no green que acabou de 
ser jogado, desde que a comissão 
técnica autorize e que essa ação 
não provoque demora no jogo.
Para além de outras situações, 
gostaria de referir a situação em 
que as bolas de dois jogadores se 
encontram no “green”. Se a bola 
de um deles em movimento, de-
pois de uma pancada, é desvia-
da ou travada pela bola do outro 
jogador, que se encontra parada, 
o jogador tem de jogar a bola tal 
como ela se encontra. Na modali-
dade de match-play não há penali-
dade, mas na modalidade de jogo 
por pancadas, o jogador que jogou 
a bola, incorre na penalidade de 
duas pancadas. Os jogadores evi-
tam esta situação penalizadora 
solicitando ao outro jogador que 
levante a sua bola.

Para mais spin, tire um pequeno bocado de areia  

Este exercício introduz outro método projetado para produzir um shot do bunker 
delicado muito de perto. Este é um shot difícil. Mas as recompensas são proporcionais 
à dificuldade. Quando é usada de forma correta, esta técnica gera níveis de backspin 
impressionantes, o que é essencial para shots do bunker curtos. 

1. Abra a sua posição e a face do taco um pouco mais do que abriria num shot do 
bunker junto ao green normal. 

2. Concentra-se num ponto só 2cm atras da bola. A chave do sucesso deste shot é 
levantar menos areia do que o habitual no impacto. 

3. Agora faça o swing e tente bater no ponto identificado no passo 2. Tire um 
pequeno bocado de areia de baixo da bola: quando mais pequeno for, mais 
spin terá a bola (uma pequena camada de areia funciona como uma lixa 
quando está presa entre a face do taco e a bola). Mantenha o peso distribuído 
uniformemente ao logo da pancada, pios promove o ângulo de ataque 
desejado (pouco inclinado).  

Nota: É provável que bata os primeiros shots para muito longe, devido ao facto de 
que menos areia significa menos resistência, e por isso transmitirá mais força para 
a bola. Experimente e varie a relação entre o comprimento do swing e a aceleração 
através do impacto para saber quanto spin pode usar na bola. Este shot requer 
muita prática.  

 

Clube de Golfe da Ilha Terceira - Passado e Presente.
Descubra as diferenças!


