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Carlos Neves

an officer and a gentleman

Como ComEçou a joGar GolfE?
Há seis anos fui desafiado pelo o 
meu amigo Vítor Trindade, um jo-
vem da minha idade, que no meio 
de uma conversa a relembrar os 
velhos tempos em que jogávamos 
andebol, me perguntou se não sen-
tia saudades de competir e se não 
pensava que o desporto ideal para 
a nossa idade e forma física era o 
golfe. Convenceu-me, e lá fomos ter 
umas lições com o senhor Eduardo. 
Um professor de enorme paciência 
e de profundos conhecimentos, que 
muito nos ajudou nos nossos lentos 
progressos.
O meu amigo Trindade tinha razão, 
o golfe veio preencher o vazio da fal-
ta de competição e de desafios, que 
a nossa idade, aliada à preguiça, nos 
empurrava para o sofá e para a televi-
são. A partir dessa altura o golfe co-
meçou a fazer parte da minha rotina 
e a obrigar-me a caminhar, de forma 
muito confortável, dez quilómetros 
de cada vez que tenho disponibilida-
de para vir ao campo.   

Tipo dE CompETição prEfErida?
No golfe todos os tipos de competi-
ção são muito motivantes e apela-
tivos, todos eles têm aspetos muito 
atrativos e apresentam dificuldades 
que nos desafiam e motivam a dar o 
nosso melhor. Assim, posso afirmar 
que não tenho um tipo de competição 
preferido, gosto de jogar e de compe-
tir em todos os tipos de competição. 

o quE pEnSa do noSSo Campo?
Penso que temos que nos sentir pri-
vilegiados por termos a possibilida-
de de jogar num campo com estas 
características, não muito comprido, 
mas que apresenta dificuldades que 
o tornam muito atrativo e desafiante, 
sendo sempre um prazer disfrutar da 
possibilidade de podermos jogar os 
18 buracos. Para alem disso temos 
de realçar a beleza de toda a envol-
vência, da moldura natural com que 
a natureza o privilegiou.

o quE o moTiva no GolfE?
Existem diversos aspetos que me 

motivam no golfe, podemos começar 
pela competição. O golfe proporcio-
na-nos vários tipos de competição, 
competir com o campo, competir 
com os nossos adversários e princi-
palmente tentar ultrapassar e melho-
rar o nosso nível de jogo.
Depois temos o aspeto lúdico e so-
cial, pois é um desporto que nos 
permite conhecer muitas pessoas dos 
mais variados quadrantes, que nos 
torna mais ricos ao nível dos conta-
tos e que nos possibilita fomentar 
amizades baseadas no respeito e na 
educação. 
Outros aspetos ou princípios a real-
çar e que me motivam a continuar a 
praticar este desporto, são a hones-
tidade, a disciplina, a educação e o 
espirito de camaradagem que é ma-
nifestado pela maior parte dos seus 
praticantes e que a esse nível o tor-
nam uma modalidade impar.

Como vê o fuTuro da modalidadE na 
TErCEira?
Felizmente constato que o número 

Estimados frequentadores do 
clube.
Manter em bom estado de con-
servação uma estrutura como a 
nossa é matéria custosa. Dar-lhe 
conforto e atractividade é assunto 
permanente. Oferecer-lhe boa res-
tauração é o nosso esforço diário.
É com imensa satisfação que re-
gistamos a tendência para um 
crescimento de utilizadores no 
clube de golfe, um dos mais em-
blemáticos e antigos do país.
Paralelamente continuamos a ser a 
zona do país que regista mais gol-
fistas por habitante, sinal de que 
muita gente aproveita uma unida-
de que muitos gostariam de ter.
Também somos o clube que tem 
mais jogadores federados, uma 
nossa nobre exigência, dado que 
assim permite receber verbas 
para apoiar a formação e compe-
tição dos jovens.
O Clube de Golfe da Ilha Tercei-
ra será tão grande quanto os ter-
ceirense quiserem. O tempo dos 
americanos vai ficando cada vez 
mais longe, o tempo das fáceis 
ajudas públicas dificulta-se, mas 
o tempo do interesse pelas coisas 
da nossa Ilha não tem fim e só é 
possível com esforço conjunto.
Não podemos esperar que sejam 
os outros a tratar de nós, temos 
sim de ter projecto e ambição, o 
que sempre tivemos e temos, e 
demonstrar que somos mais va-
lia para o bem estar local e para 
todos os que nos visitam.
Orgulhamo-nos do investimen-
to que realizámos e ele todos os 
dias oferece contrapartida.
Vem visitar-nos e traga a sua fa-
mília porque esta também pode 
ser uma sua segunda casa onde 
encontrará uma palavra de boas 
vindas.
Boa Páscoa 

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, José 

Arruda e Pedro Ivo. 

Ficha Técnica

Conheci Carlos Neves ain-

da no século passado como 

um grande meia-distância 

de andebol, canhoto. Depois 

de uma década ausente dos 

Açores voltou e encontrei-

o a jogar golfe. A primeira 

surpresa foi ver um jogador 

canhoto, a jogar golfe com 

tacos de “direito”. No entanto 

para a surpresa ser completa 

foi vê-lo jogar no green. Aí o 

putter é de esquerdinos!

Este militar, agora Presidente  

do Serviço Regional de Pro-

teção Civil e Bombeiros dos 

Açores, é daquelas pessoas 

que dá gozo jogar. Aguerrido, 

mas desportista, é de uma 

postura e ética exemplares. 

Um oficial e um cavalheiro.
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Carlos Neves

an officer and a gentleman

nome – Carlos Manuel Vicente Neves

idade – 54 anos

Profissão – Oficial da Força Aérea Portuguesa, atualmente a desempenhar as funções de Presidente 

do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

naturalidade – Santa Justa, Lisboa

residência – S. Pedro Angra do Heroísmo

HCp – 24

família –  casado com dois filhos e um enteado

Jogador(es) de Golfe favoritos:  Phil Michaelson

Prato(s) favorito(s): Alcatra e Arroz de Lapas

hobbies:  Caminhadas

Livro ou autores favoritos: Mário Vargas Llosa

Filme, realizador ou actores preferidos: Francis Ford Coppola, O Padrinho

Tv Programas Favoritos: Desporto, documentários e notícias

internet/consolas:  Google para pesquisas

clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal

o Meu saco
saco – inesis

Drive - Ben Hogan Big Ben 10,5º
Madeira 3 – taylor-Made rBZ

Madeiras 5 e 9 – Callaway Big Bertha
ferros (6 a 9) – Wilson Deep red

Wedges (50º) – Cleaveland
Wedges (60º) – Wilson

putter -  Dunlop perfect line
Marca de Bolas – titleist ou Callaway

de jovens que praticam a modalidade 
está a aumentar, o clube demonstra 
que está a dedicar especial atenção 
ao futuro da modalidade. Não posso 
deixar de destacar o excelente tra-
balho dos profissionais do clube, os 
meus amigos Michael e Freitas, que 
têm efetuado um trabalho de excelen-
te qualidade na formação e captação 
de jovens para a modalidade. Assim, 
prevejo que o golfe na Ilha Terceira 
irá ter um futuro risonho e cheio de 
sucessos.   
  
quE ConSElhoS daria aoS maiS jovEnS?
Que sejam disciplinados, perseveran-
tes, que acreditem nas suas capacida-
des e qualidades, que treinem com 
afinco e determinação e que sejam 
honestos em todos os aspetos do 
jogo.  

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar? 
O torneio dos Lions de 2016, pois foi 
o único em que conquistei um trofeu, 
felizmente esse torneio atribuía pré-
mios até ao quinto classificado.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
Pontos fortes não tenho, pois sou um 
jogador de hcp 24, mas por vezes o 
meu jogo curto atinge um nível muito 
razoável. Quanto aos pontos fracos, 
confesso que continuo com grande 
dificuldade em manter a consistência 
na segunda pancada. 

qual a Sua panCada prEfErida?
O drive, quando consigo atingir uma boa 
distancia e com a direção pretendida. 

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
O da Ilha Terceira, (como não pode-
ria deixar de ser).

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE maiS 
GoSTaria dE joGar?
Não tenho uma escolha única, gosta-
ria de conhecer o maior numero pos-
sível de campos.

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?
Ao longo destes seis anos já colecio-
no algumas histórias, mas nem todas 
podem ser contadas, no entanto não 
posso deixar de partilhar que fui tes-
temunha da pancada mais longa, al-
guma vez efetuada, com um ferro nº 
7, no nosso campo. 
Estávamos no buraco 17 e o meu ami-
go  Trindade tinha a sua bola a apro-
ximadamente a 80 metros da vala, 
escolheu um ferro sete para passar 
a vala e tentar ficar a 60 metros do 
green,(uma pancada de cento e pou-
cos metros).
Infelizmente a pancada saiu muito 
longa, ultrapassou não só a vala 
mas também a  estrada, foi bater 
no parque de estacionamento, res-
saltou por duas vezes no meio dos 
carros e foi parar 20 metros à fren-
te do tee do buraco 18. Quando 
contabilizamos a distancia, demos 
conta que a distancia percorrida 
pela bola tinha ultrapassado os 
200 metros.
Grande pancada, sem dúvida, que 
foi brindada pelos quatro jogadores 
e com as cervejas pagas pelo amigo 
Trindade.
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Dizia a representante de um 
produtor continental que repe-
tia a presença entre nós, este 
era o mais charmoso certame 
que havia em Portugal, pela 
envolvente, pelo vinho e pelas 
pessoas. Sabe sempre bem ouvir 
elogios, ainda para mais quan-
do são sinceros, mas também 
é sempre necessário pensar em 
melhorar e evoluir.
O Festival deste ano destacou-se 
pelo elevado número de provas 
comentadas de grande nível. 
Manuel Botelho da Associa-
ção Portuguesa de Enologia 
apresentou duas provas que 
cativaram os participantes que 
esgotaram a sala, primeiro so-
bre castas em Portugal e depois 
pondo em confronto saudável 
vinhos brancos açorianos e 
continentais.
As provas ditas comerciais esti-
veram a grande nível, primeiro 
com uma prova vertical de 
Alvarinhos de Anselmo Men-
des apresentada por Francisco 
Sousa, seguiu-se Marco Faria 
apresentando os vinhos da 

Curral Atlantis  da ilha do Pico 
que ano após ano aumentam 
a sua qualidade. No segundo 
dia Carlos Ferreira apresentou 
claramente os seus vinhos da 
Quinta dos Garnachos. A fechar 
a feira a Quinta Nova da Senho-
ra do Carmo apresentou, aquela 
que foi para muitos o modo 
de fechar com chave de ouro o 
festival, através de Pedro Silva 
e Ricardo Assunção, os vinhos 
daquela conceituada quinta.
Pelo meio ficaram a já tradicio-
nal prova cega e experiências 
vínicas em copo negro, ambas 
apresentadas por Luís Mendes. 
Um dos pontos altos do II PWF 
foi a reunião de produtores dos 
Biscoitos que deram a provar os 
seus extraordinários néctares.
O Festival iniciou-se com um 
excelente jantar vínico e en-
cerrou com o dia dedicado aos 
profissionais do ramo alimen-
tar, restauração e bebidas.
Obrigado a todos os que estive-
ram presentes e possibilitaram 
a realização deste II Praia Wine 
Festival e até 2019!

II PraIa WINe FestIval

Vinhos com charme
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Depois de um par de anos a ser dis-
putado no segundo semestre, este 
ano o Torneio dos Lions volta ao ca-
lendário do clube na época em que 
tem mais tradição.
Apesar do mau tempo dos dias an-
teriores,  o tempo permitiu um jogo 
a seco, só salpicado por dois agua-
ceiros breves. O campo, obviamente, 
encontrava-se pesado, mas tudo isso 
não impediu o aumento de golfistas 
em relação a 97. Participaram na 
prova, disputada em stableford, 49 
golfistas.

José Luís Garcia
caMPeão eM Gross
José Luís Garcia é daqueles jogado-
res que se agarra sempre ao jogo e 
por isso é sempre um jogador a ter 
em conta na disputa de títulos. Este 
ano melhorou a sua classificação um 
lugar e foi campeão.
Quem parece ter um fetiche por esta 
prova dos Lions é José Henrique 
Cardoso, o ano passado foi campeão 
net, obteve a sua melhor classifica-
ção desta época ao ficar a um só pon-
to do vencedor absoluto.
O campeão de 2017, Paulo Barcelos, 
teve este ano que se contentar com o 
terceiro lugar, também a um ponto 
do vencedor. Depois de ter igualado 
os pontos nos últimos nove, seis e 
três buracos, com José Henrique 
Cardoso, este último passou-lhe à 
frente na classificação por possuir 
um handicap maior.
Ricardo Garcia e Samuel Pamplona 

torNeIo lIoNs 2018 

José luís garcia 
e paula Mendes ganham

José Luís Garcia  Campeão Gross

José henrique cardoso  vice-Campeão Gross PauLo BarceLos  terceiro classificado Gross

cLosesT To The Pin  #2, #14 e #18 (pedro Xavier, joão paulo Tomé e roberto martins)

ilha terceira
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completaram o Top-5.

PauLa Mendes 
Vence eM neT
O panorama do golfe feminino, a 
semelhança do que acontece no 
território nacional, não é famoso. 
Nos últimos anos apresentam-se em 
competição somente duas ou três 
concorrentes. Mas o golfe é dos des-
portos mais inclusivos, pois permi-
te a que todos joguem contra todos 
independentemente da idade e do 
género.
Paula Mendes com 35 pontos foi 
então a vencedora, com os mesmos 
pontos do segundo classificado, Mi-
guel Sousa, o ponto a mais obtido 
pela golfista nos últimos nove bura-
cos foi determinante para o desem-
pate a seu favor.
A um ponto destes, em terceiro lu-
gar, ficou Roberto Martins.
Teve que se recorrer ao sistema de 
desempate também para atribuição 
dos últimos dois troféus em dispu-
ta, pois foram cinco os jogadores 
que terminaram com 33 pontos. Os 
pontos obtidos entre os buracos dez 
e dezanove foram uma vez mais de-
terminantes e terminaram por esta 
ordem: José dos Reis Mendes, Alva-
rino Pinheiro, Rodrigo Rodrigues, 
João Paulo Tomé e José Barcelos.
As bola mais perto do buraco ao 
dois, catorze e dezoito foram para 
Pedro Xavier, João Paulo Tomé e Ro-
berto Martins, respectivamente.
No encerramento de uma prova que 
também se, destina a angariar fundos 
para as acções dos Lions. Conceição 
Menezes,  presidente desta associa-
ção com uma direção constituída in-
teiramente por senhoras, para alem 
de agradecer à organização e aos 
participantes, destacou a obra filan-
trópica da sua organização.

cLassiFicação  sTaBLeFord Gross

PauLa Mendes  Campeão net

cLassiFicação  sTaBLeFord neT

MiGueL sousa  vice-Campeão net roBerTo MarTins  terceiro classificado net

José dos reis Mendes  quarto classificado net aLVarino Pinheiro  quinto classificado net

Class. Jogador Net

1.º Paula Mendes 35

2.º Miguel Sousa 35

3.º Roberto Martins 34

4.º José dos Reis Mendes 33

5.º Alvarino Pinheiro 33

Class. Jogador Net

1.º José Luís Garcia 32

2.º José Henrique Cardoso 31

3.º Paulo Barcelos 31

4.º Ricardo Garcia 29

5.º Samuel Pamplona 28
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UM COPO De ReGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

No passado dia 12 de março, o R&A 
e USGA apresentaram as novas Re-
gras de Golfe, que entrarão em vigor 
a partir do dia 1 de janeiro de 2019.
As novas Regras, que agora vêm a 
luz do dia, são o resultado de uma 
extensa revisão, que inclui uma aus-
cultação a toda a comunidade do 
golfe mundial sobre as mudanças 
propostas.
Os jogadores de golfe podem, des-
de já, ter acesso às novas Regras de 
Golfe oficiais de 2019 nos sites:   ht-
tps://www.randa.org/ e http://www.
usga.org/rules-hub.html.
 Conforme a notícia divulgada no 
site da FPG, serão distribuídas em 
setembro, três publicações impor-
tantes que ajudarão os jogadores e 
outros agentes na interpretação e 
orientação sobre como as novas Re-
gras são aplicadas.
As três publicações são as seguintes:
- A Edição do Jogador das Regras 
de Golfe -  “Um conjunto abreviado 
e fácil de usar das Regras com fra-
ses mais curtas, frases comumente 
usadas e diagramas. Escrito na “se-

gunda pessoa”, a Edição do Jogador 
pretende ser a publicação principal 
para os jogadores de golfe.”
- As Regras de Golfe – “A edição 
completa das Regras será escrita na 
terceira pessoa (na versão Inglesa) 
e inclui ilustrações. Destina-se a ser 
uma versão mais completa das Re-
gras revistas.”
- O Guia Oficial das Regras de Gol-
fe: - Este “guia” substitui o livro das 
Decisões e conterá informação para 
melhor apoiar as Comissões Técni-
cas e agentes. Inclui interpretações 
sobre as Regras, procedimentos das 
comissões técnicas (regras locais 
disponíveis e informação sobre o 
estabelecimento das condições de 
competição) e as Regras de Golfe 
Modificadas para Jogadores com 
Deficiência. É um documento de 
recursos abrangente destinado a ser 
uma publicação suplementar.
Iremos nos próximos “copos” intro-
duzindo as alterações mais signifi-
cativas apresentadas e vamos igual-
mente respondendo às dúvidas que 
forem aparecendo no CGIT.

“Golfe – Um “copo” de Regras, 
nº 35 – Publicação das novas regras 

HOLe 19 - COM ALvARINO PINHeIRO

No passado torneio da PGA, o Arnold Palmer 
Invintational,  Tiger Woods seguia sólidamen-
te na perseguição do 1º lugar quando cometeu 
um erro no tee do buraco 16 colocando a sua 
bola fora dos limites do campo.
Quando se preparava para bater a bola o co-
mentador da Sport Tv dizia que nunca tinha 
visto Tiger Woods cometer um erro no bura-
co 16 quando estava em condições de ganhar 
um torneio, salientando no entanto que no 
passado geralmente Tiger seguiria na frente 
e não viria a correr de trás para a frente como 
neste dia. 
Na verdade a pancada de Tiger saiu comple-
tamente à esquerda para fora dos limites do 
campo, acabando dentro do jardim de uma 
pitoresca vivenda americana, deste modo o 
fácil par 5 com sérias hipóteses de conseguir 
um eagle ou birdie tinham-se transformado 
num buraco de boggie e na melhor das hipó-
teses par.
A expressão de Tiger dizia tudo…tinha acaba-

do ali a hipótese de chegar ao 1º lugar, embora 
difícil na altura ainda era possível, jogando -3 
ou -4 nos últimos 3 buracos. 
Fez boggie e o sonho dos fãs pelo mundo in-
teiro acabou. Mais a trás Rory Mcllroy derretia 
completamento o campo fazendo -8 na última 
volta para ganhar não dando hipóteses nenhu-
mas à concorrência. 
Voltando à bola fora no 16. Após o término da 
volta o repórter de tv perguntou-lhe  porque ra-

zão ele achava que tinha cometido aquele erro 
no pior momento possível da volta. A resposta 
é interessante e faz todo o sentido. “ É uma sa-
ída fácil onde eu pensei em três tipos de shots 
possíveis. O meu erro e o mau shot resultou de 
não me ter comprometido com nenhum deles. 
Deste modo bati um péssimo shot. Era a pan-
cada certa com o taco certo, mas não estava 
suficientemente compromentido com ela.”
Tiger está de regresso e o golfe só ganha com 
isso. Quando Tiger Woods está em campo 
tudo muda. O ambiente do campo muda, as 
variáveis modificam-se, os vencedores não 
são os mesmos caso ele lá não estivesse. No 
fim o mais importamte não é perceber e dis-
cutir como e porquê Rory Mcllroy  conseguiu 
ganhar/salvar 5 shots nos últimos 6 buracos 
acabando com um incrível 64 para ganhar de 
forma espectacular o torneio. Mas sim reflectir 
acerca do “mindset” do Tiger Woods e a ra-
zão que o levou a meter uma bola fora naquele 
momento.

O erro de Tiger

ALARGAMOS A feIRA AO MêS De ABRIL


