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HorácIo LeaL

o golfe regala a vida

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei a jogar por influência de 
um amigo, o Manuel Ferreira, aqui 
de S. Pedro, que era sócio e tinha 
uns tacos para vender pois ele que-
ria comprar uns tacos novos. Eu já 
era sócio do clube, primeiro fiquei 
reticente, mas lá fui experimentar, 
ficou-me o bichinho até hoje! Tive 
umas aulas com o profissional que 
era então o Sr. Eduardo e depois 
fui andando e foi até hoje. Nunca 
parei e espero nunca parar! Adoro 
o golfe!

tipo dE CompEtição prEfErida?
Stableford pois temos algum espaço 
de manobra. Podemos não jogar bem 
num buraco, mas podemos recuperar 
mais à frente e isto dá mais um alen-
to ao jogador. Mas gosto de todas as 
modalidades dentro do golfe.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
É excelente. O campo está muito 
bom e bastante melhor de há uns 
anos para cá. Cada vez está melhor 
e recomenda-se.

o quE o motiva no GolfE?

O verde, isto é, a natureza, o exer-
cício e os amigos também. Pratica-
mos um desporto que gostamos, jo-
gamos aguerridamente, mas no fim 
o mais importante é a amizade das 
pessoas.

Como vê o futuro da modalidadE 
na tErCEira?
O nosso clube tem sempre excelen-
tes jogadores, mas é preciso apare-
cer mais gente, mais jovens, é pre-
ciso incentiva-los a jogar golfe. Os 
jovens, atualmente, têm muita coisa 
para se distrair e por isso estarão 
mais reticentes em ir para o golfe.  

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
É preciso incentiva-los, sem com-
promisso, pois com compromisso 
normalmente os jovens não que-
rem, É preciso alicia-los, no bom 
sentido, para depois começarem a 
jogar golfe, porque depois de co-
meçarem a jogar a maioria fica de 
certeza.

qual foi a CompEtição quE lhE dEu 
maiS Gozo partiCipar?

A primeira foi um Pro-Am em que jo-
guei com um profissional da Madeira 
e demos 12 abaixo do par. Só depois 
mais tarde é que me vieram dizer que 
tinha ganho. Gostei imenso.
Outro foi a primeira vez que se dis-
putou aqui na Terceira o torneio do 
Sr. Carvalhosa, o Golfe e Comuni-
cação, onde fui convidado para jo-
gar. Nem sabia quais eram os tro-
féus, joguei os dois dias e quando à 
noite, estava a ir para o jantar, tele-
fonaram-me a dar os parabéns por 
ter ganho em net e a dizer que ia 
disputar uma final mundial no Du-
bai. Eu não acreditei e pensei sem-
pre que era mentira, mas de fato era 
verdade e foi um gosto tremendo.
Finalmente o LETAS 2017. Gostei 
muito. Joguei com uma profissional 
inglesa, muito humilde e uma exce-
lente jogadora e onde aprendemos o 
que é o golfe profissional. Foi muito 
gratificante.

quaiS São oS SEuS pontoS fortES E 
fraCoS Como joGador?
Distraio-me muito a jogar golfe. Se 
eu me consigo concentrar sou ca-
paz de fazer bons resultados, mas 

Caros Associados
É com justeza que hoje emi-
timos um voto de reconheci-
mentos a todos aquelas que 
contribuem ou contribuíram 
para a vida do nosso Clube de 
Golfe da Ilha Terceira.
Uma primeira referência aos 
Estados Unidos da América 
que através da sua base mili-
tar construiu o campo de gol-
fe destinado à ocupação dos 
tempos livres dos militares. 
Foi também relevante a ins-
trução ministrado aos caddies 
e as possibilidades de empre-
go criadas.
Reconhecimento merecido 
também para a Região Au-
tonoma dos Açores e União 
Europeia que cofinanciaram 
o nosso importante projecto 
de investimento que permitiu 
colocar ao serviço do turismo 
uma infraestrutura única.
Reconhecemos a disponibi-
lidade da Força Aerea Portu-
guesa através da sua base de 
colaborar no encontro de so-
luções para o futuro.
Mas o nosso grande reconhe-
cimento não poderia deixar 
de ser também para todos 
aqueles que sustentaram as 
contas de exploração desta 
associação como associados e 
consumidores.
Todos juntos poderemos cer-
tamente ir mais longe.
Os desafios do novo tempo a 
isso obrigam.
Contamos com todos aqueles 
que estejam disponíveis para 
darmos um bom “drive” com 
direção, consistência e acerti-
vidade.
Vamos a jogo.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro e Aguinaldo Antunes. 

Ficha técnica

Foi para o Brasil aos 16 
anos e viveu no Rio de 
Janeiro nove anos e 
meio, já no negócio da 
carne, onde ainda hoje 
se mantém. Diz que o 
faz por gosto, tal como o 
golfe, pois o que se faz 
por gosto regala a vida, 
como diz o ditado. Di-
vide a sua paixão pelo 
golfe com sua esposa, 
também jogadora fede-
rada, que por questões 
de saúde , atualmente 
não pratica mas conti-
nua, principalmente de 
Verão a acompanha-lo 
pelo campo.
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HorácIo LeaL

o golfe regala a vida

Nome – Horácio Pereira Gomes Leal

idade – 59 anos

profissão – Empresário do ramo da carne

Naturalidade – Fontinhas, Praia da Vitória

residência – Santa Luzia, Angra do Heroísmo

Hcp – 15,7

família –  Casado 

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Phil Michaelson e Jason Day.

prato(s) favorito(s): Bacalhau de qualquer forma e Picanha.

Hobbies: Pescar. 

Livro ou autores favoritos: Livros de História Militar.

Filme, realizador ou actores preferidos: Clint Eastwood, Robert De Niro e Judie Foster.

música Género cantor ou agrupamento: Música dos anos 60 e 70; Pink Floyd e Beattles.

tv programas Favoritos: Desporto, notícias e canal Discovery. 

internet/consolas: Pesquisas. 

clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal.

o meu saco
saco – Mizuno
driver – cobra 454
Madeiras (3 e 7) – Mizuno M1
Madeira 5 – cobra
ferros (4 – sW) – callway x18
lob edge (60*) – KZg
putter – taylorMade odessa
Marca de bolas - titleist e nike

palmarés
(resumido)

XXIV PROAM 

– 1º l SANJOANINAS 2004 

(pares) - 2º gross

TORNEIO MODELO 2005 

- 2º  net

/II TORNEIO DE EMPRESAS 

2005 -3º 

SANJOANINAS 2006 (pares) 

- 2º net

SANJOANINAS 2007 (pares) 

– 3º net

PROAM 2008 2º Stabelford 

GOLFE E COMUNICAÇAO 

2009 1ºnet 

PROAM 2009 1ºgross cat D 

TORNEIO DAS CASTANHAS 

2009 2º net 

TORNEIO DOS REIS 2017 

(pares)  - 2º net 

AZORES LADIES OPEN 

PRO-AM (LETAS) 2017 2º

descentro-me muito. Sempre gostei 
muito de jogar no green, sempre foi 
o meu forte, apesar dos altos e bai-
xos habituais.

qual a Sua panCada prEfErida?
Gosto de bater o Drive. Fico mais 
à vontade com a rotação do corpo, 
não é um shot tanto técnico, dá-me 
mais liberdade.

qual o Campo dE GolfE quE GoStou 
maiS dE joGar?
Só joguei no nosso e em dois cam-
pos da cidade do Dubai, excelentes 
campos de alto gabarito mundial, 
mas adoro o nosso campo.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoStaria dE joGar?
Acho que é o campo de sonho para 
qualquer golfista: Augusta. Arrepia-
me só de ver o campo na TV. É o 
meu sonho.

alGuma EStória quE GoStaria dE 
Contar?
Há diversas estórias desde não con-
seguir retirar pessoas que caíram 
nos lagos pois a risada foi muita até 
um torneio que fiquei em terceiro 
lugar com a minha esposa, nas San-
joaninas. Estávamos no buraco sete 
e os meus companheiros pensaram 
que a bola ia para a canada, mas a 
bola bateu na última árvore e caiu 
no green ficando a um palmo do bu-
raco. Foi este birdie que nos deu o 
terceiro lugar.
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Primeira prova a contar para as 
ordens de mérito 2017/2018 o 
Torneio das Castanhas – Horas & 
Objectos contou com a participação 
de 58 golfistas e foi disputado so-
bre prognóstico de chuva, que feliz-
mente não se concretizou.

pauLo NuNes VeNce
Paulo Nunes começa esta época da 
melhor maneira e posiciona-se já 
como um dos mais fortes candida-
tos à ordem de mérito gross. Num 
campo bastante pesado, resultado 
das chuvas dos dias anteriores, 
Paulo Miguel apresentou um re-
sultado de três pancadas acima do 
par do campo, menos duas que os 
seus mais diretos perseguidores.
Com mais duas pancadas que o 
campeão terminaram Pedro Xavier 
e Ricardo Garcia. Pedro Xavier, 
mais um golfista com um excelen-
te começo de época, beneficiou do 
fato de ter efetuado menos 3 pan-
cadas no back-nine do que o sub-
16 que continua a sua ascensão 
no golfe açoriano. Um pódio total-
mente renovado em relação ao ano 
anterior.
A uma pancada dos trofeus fi-
caram Brás Linhares, José Luís 
Garcia, Pedro Fagundes e José 
Henrique Cardoso. Em oitavo 
classificou.se o campeão de 2016, 
Paulo Barcelos.

em Net a VitÓria Foi
para JoÁo aLBerto Ferreira
João Ferreira realizou uma grande 
exibição apresentando um cartão 
abaixo das oitenta pancadas e que 
lhe permitiu vencerem net com 
duas pancadas abaixo de par. Um 
regresso às vitórias festejado por 
este veterano. Muita luta deu-lhe o 
grande atleta terceirense João Vala-

dão que terminou com igual resulta-
do net, mas com pior segunda volta. 
No pódio e nos troféus individuais 
estreou-se Alexandre Cunha, um 
recém-chegado à modalidade, mas 
que a encara com grande entusias-
mo. Nos restantes lugares premiá-
veis ficaram Pedro Fagundes e João 
Luís Araújo, também com o par do 
campo deduzido o handicap.

Paula Mendes, Paulo Nunes e Jor-
ge Soares foram aqueles que colo-
caram a bola mais perto do buraco 
aos pares 3, números 2, 14 e 18 res-
petivamente.
De salientar a associação deste tor-
neio, pela terceira vez consecutiva, 
ao patrocínio da firma Horas & Ob-
jectos representada por Miguel e 
Adriana Teles.

golfe|Iv|

TorneIo das casTanHas 2017 – Horas & objecTos

Nunes e Ferreira iniciam a época na frente

pauLo miGueL NuNes  Campeão Gross

pedro xaVier  vice-Campeão Gross ricardo Garcia  (representado pelo pai) terceiro classificado Gross

pauLa meNdes  bola mais perto do buraco #2 pauLo NuNes  bola mais perto do buraco #14 JorGe soares  closest to the pin #18
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Class. Jogador Net

1.º João Ferreira 70

2.º João Valadão 70

3.º Alexandre Cunha 72

4.º Pedro Fagundes 72

5.º João Luís Araújo 72

cLassiFicação  NetcLassiFicação  Gross

Class. Jogador Gross

1.º Paulo Nunes 75

2.º Pedro Xavier 77

3.º Ricardo Garcia 77

João Ferreira  Campeão net

João VaLadão  vice-Campeão net aLexaNdre cuNHa  terceiro classificado net

pedro FaGuNdes  quarto classificado net João Luís araúJo  quinto classificado net
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FInaL nacIonaL expresso bpI goLF cup 2017

final disputada na terceira
A Final Nacional Açores 2017 do 
Expresso BPI Golf Cup jogou-se nos 
passados dias 10 e 11 de Novembro 
no Clube de Golfe da Ilha Terceira, 
com a presença de 20 equipas apu-
radas de um total de 369 que parti-
ciparam inicialmente na edição des-
te ano, oriundas de oito diferentes 
regiões do país. 
Foi a 14.ª vez consecutiva que a 
Final do também conhecido como 
Campeonato Nacional de Empre-
sas se realizou neste arquipélago e 
a sétima na ilha Terceira, com dois 
dias de boas condições climatéri-
cas e num percurso exigente, bem 
puxadinho e com greens que são 
reconhecidos como muito compli-
cados.
As quatro primeiras classificadas 
após duas voltas apuraram-se para 
a Finalíssima (a 16 e 17 de Dezem-
bro, no Vidago Palace Golf Course), 
sendo elas, por esta ordem, a Freixe-
net (Lisboa), Colégio dos Plátanos 
(Lisboa), Ignacio Gonzalez Montes 
(Douro) e Orthoantas (Norte).
“Estávamos à espera de ficar entre 
os quatro primeiros, mas nunca 
de ficar em primeiro lugar, princi-
palmente com uma vantagem tão 
grande para os segundos”, afirmou 
Duarte Sousa Coutinho, capitão da 
Freixenet, conjunto que repete, dois 
anos depois, a presença na Finalís-
sima, com os mesmos jogadores do 
clube Tigres do Bosque. 
As duas voltas jogaram-se, como 
sempre, na modalidade de texas 
scramble modificado, mas em me-
dal (por pancadas) e não em stable-
ford (por pontos), contando para o 
agregado coletivo a soma dos dois 
resultados diários de cada par.
Sendo o palco de par-72, a Freixe-
net totalizou 284 pancadas, tendo 
sido a única que terminou com um 
agregado abaixo do par (-5). Duarte 
Sousa Coutinho/António Mendon-
ça fizeram 69-69 e Tomás Moreno/
João Pedro Andrade 74-72. Era ter-

ceira classificada no fim da primei-
ra volta e na segunda fez o melhor 
resultado coletivo (141) para subir 
duas posições rumo à vitória.
Segundo classificado com um total 
de 293 (+5), o Colégio dos Pláta-
nos contou com aquela que foi a 
melhor dupla em gross do torneio, 
composta por Marco Rios e o nor-
te-americano Eric Hill, que fizeram 
duas voltas de 3 abaixo do par, o 
que correspondeu em ambos os ca-
sos a 70 pancadas net. Nuno Rafa-
el Mota/Nuno Silva completaram o 
quarteto com 77-76.
Na Finalíssima estará pela primeira 

vez uma equipa espanhola, oriun-
da da Galiza – a Ignacio Gonzalez 
Montes, que foi terceira somando 
294 (+6). Eloy Calatauyd/Juan Gon-
zalez marcaram 74-75 e Joaquin 
Calatayud/Jose Maria Fernandez 
70-75.
A fechar a lista de apuradas, a Or-
thoantas ficou no quarto lugar com 
296 (+8). Evoluiu com Agostinho 
Pereira da Silva/Sérgio Martins (71-
77) e Rui Veloso/Fernando Magani-
nho (69-79).
A demonstrar equilíbrio e incógnita 
até ao fim, BPI (Açores), Prazer do 
Mar (Madeira) e Montebelo Hotels 

& Resorts (Centro) terminaram um 
degrau abaixo, todas com 297 pan-
cadas, ou seja, a uma pancada de 
forçar o play-off com a Orthoantas. 
E a SIC Notícias (Lisboa) ficou a 
duas pancadas do quarto posto.
A Frutas Pacheco & Pacheco, líder 
destacada no primeiro dia, piorou 
25 pancadas de um dia para o ou-
tro, caindo para o nono lugar final. 
Amândio Pacheco/Carlos Klimeck, 
que haviam sido o melhor par a 
abrir, com 65, fizeram 84 na jorna-
da seguinte.
No jantar de encerramento da Final 
Nacional, na noite de sábado, es-
teve presente o vice-presidente do 
Governo Regional dos Açores, Sér-
gio Ávila. O BPI esteve representa-
do pelo seu administrador-executi-
vo João Pedro Oliveira e Costa, que 
também jogou a competição pelo 
BPI (Algarve).
Na ocasião, Patrícia Larcher Fari-
nha recebeu em nome da SIC Espe-
rança a verba solidária que, como 
habitualmente, é angariada pelo 
torneio, através de uma percenta-
gem da inscrição das equipas, este 
ano no valor de seis mil euros. 

a equipa VeNcedora,  FreixNet, com antónio mendonça alves, tomás moreno, Sérgio Ávila (vice-presidente do Governo regio-
nal dos açores), duarte Sousa Coutinho, joão pedro oliveira e Costa (admnistrador do Bpi) e joão pedro andrade 

eNtreGa  pelos capitães de equipa da verba solidária à SiC Esperança 

coLéGio dos pLÁtaNos  com nuno Silva, nuno rafael mota, patrícia larcher fari-
nha (Sic Esperança), Eric hill e marco rios 

iGNacio GoNzaLez moNtes:   josé maria fernandez, Eloy Calatayud, joaquin Cala-
tayud, Carlos raulino (presidente do CG ilha terceira) e juan Gonzalez 

fotoGrafiaS filipE GuErra
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no cLube de goLFe da ILHa TerceIra

novas slot Machines fizeram 1 ano
Fez este mês um ano que abriu por-
tas, no Clube de Golfe da Ilha Ter-
ceira, a sala de Slot Machines que re-
tomou a tradição do jogo neste clube 
tornando-o um espaço mais completo 
e polivalente, que tem as suas portas 
sempre abertas a sócios e não sócios.

o quE EXiStE nEStE 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 pode-
rá desfrutar de uma refeição ligei-
ra enquanto assiste a um jogo na 
Sport TV ou, pura e simplesmente 
enquanto ouve e assiste ao frenesim 
das campainhas dos prémios e dos 
sons e emoções que pairam na sala.
Por isso, se é maior de idade e um 
jogador responsável visite a sala de 
Slot Machines e usufrua ainda das 
excelentes instalações que o Clube 
de Golfe da Ilha Terceira tem para 
oferecer aos seus associados e a TO-
DOS AQUELES QUE O VISITAM.

Green Bar

christmas Flavours 

especiaL 
de dezemBro

sabores de Natal 

especiaL 
de dezemBro

10e

4e
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Um COPO De ReGRAS  por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Num recente torneio de golfe, realizado no 
Clube de Golfe da Ilha Terceira, uma bola 
ficou cravada na parede do obstáculo de 
areia. Nesta situação o jogador tem de jogar 
a bola como ela se encontra, porque as pare-
des de um obstáculo de areia, não cobertos 
de relva, fazem parte do obstáculo e num 
obstáculo não se aplica a Regra 25- 2.
A Regra 25-2 diz que “ se a bola de um joga-

dor está cravada no solo em qualquer zona 
de relva cortada rente ao chão no percurso 
pode ser levantada limpa e deixada cair sem 
penalidade”.  
Considerando que o percurso é toda a área 
do campo de jogo, exceto: o ponto de parti-
da e o green do buraco que está a ser jogado 
e todos os obstáculos existentes no campo ( 
obstáculos de água e obstáculos de areia).

Considerando a nota 3 da regra 25-2 a qual 
diz que “ a Comissão Técnica pode adotar 
uma regra local como previsto no Apêndice I, 
permitindo ao jogador evitar a interferência 
sem penalidade , para uma bola cravada em 
qualquer lugar no percurso”.
Existindo a referida Regra Local é possí-
vel no percurso, levantar, limpar e deixar 
cair, uma bola que esteja cravada, tão perto 

quanto possível do ponto onde repousava e 
não mais perto do buraco.
Por vezes, um obstáculo de areia fica com-
pletamente inundado de água e não é possí-
vel jogar de lá, nessas condições a Comissão 
Técnica poderá considerar aquele obstáculo 
de areia, como terreno em reparação, o qual 
poderá ser definido por estacas e/ou linhas 
azuis ou brancas.

“Golfe – Um “copo” de Regras nº 31  – Bola cravada no percurso.(Regra nº 25) 

HOLe 19 - COm ALVARINO PINHeIRO

Realizou-se na zona de Lisboa no Final de 
Outubro o Torneio-Convívio denominado 
Lisbon Internacional Golf Trip, organizado e 
patrocinado integralmente por um grupo de 
golfistas do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
com o propósito de conhecer novos campos. 
No primeiro dia de guerra jogamos no 
Ribagolfe II, um campo difícil, muito dife-
rente do que estamos habituados, num dia 
de muito calor o sentimento no final da 
ronda era de alegria por termos terminado 
todos sem grandes mazelas, embora com 
scores muito abaixo do esperado. Não é 
um campo para brincadeiras. Uma experi-
ência de golfe interessante onde no final da 
volta bebemos a melhor cerveja da última 
década, tal era o grau de desidratação em 
que nos encontrávamos. Nota final: Bom.
No dia seguinte jogamos na Aroeira II, uma 
lufada de ar fresco após o massacre do dia 
anterior. Uma manhã fresca na Herdade da 

Aroeira ajudou a apreciar este bonito e agra-
dável percurso de golfe na Costa da Capa-
rica. Uma manhã onde já se conseguiu ver 
alguns jogadores a dar um ar da sua graça 
em terras do continente. Um campo de golfe 
onde apetece recomeçar a jogá-lo mal se aca-
ba. Espetáculo. Nota Final: Muito Bom.
Após a I Parte do Internacional estar conclu-
ída, parti-mos para os campos que criavam 
mais espectativas, na zona de Óbidos espe-
rava-nos a Praia d´El Rey e o novíssimo West 
Cliffs. 
A Praia d´El Rey é um campo lindíssimo que 
conjuga na perfeição zonas com mais vegeta-
ção com zonas de links com vistas deslum-
brantes. Num dia magnífico com uma leve 
brisa marítima foi como chegar a casa. Um 
campo friendly quanto baste, com buracos 
de cortar a respiração. Um pequeno paraíso 
do golfe. Unanimemente considerado por 
todos como um campo especial e memorá-

vel. Merece sempre um regresso. Nota final: 
Excelente.
Para o último dia estava reservado o novís-
simo West Cliffs, inaugurado em junho de 
2017, este imponente campo de golfe deixou 
um sentimento misto em todos nós. Um ce-
nário edénico, com imaculados fairways e de-
safiantes saídas com vista privilegiada sobre 
o Oceano Atlântico. Um puro links em estado 
selvagem. Um sonho não estivesse o Diabo de 
mãos dadas com ele. Foi um desafio fantás-

tico, muitas vezes demasiado dramático até 
para uma partida de golfe. Um campo para 
jogadores. A repetir. Nota final: Muito Bom.
No final das contas ganhou o companheiris-
mo, a amizade e o golfe. Uma nota especial 
para o nosso Capitão José dos Reis Mendes 
que foi o grande vencedor desta jornada gol-
fística por terras do continente português, 
resistindo à forte réplica dada pelo sempre 
competitivo Berto Cabral. Quanto aos ou-
tros…para o ano há mais! 

Lisbon Internacional Golf Trip


