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JORGE BARCELOS

Golfe, sempre presente na sua vida

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Vim para aqui de Caddie aos 12 anos 
e fui praticando aqui e ali. Jogávamos 
do lado de fora das cancelas onde nós 
próprios fizemos uns buracos onde 
jogávamos com uns tacos de madeira 
e às vezes com um taco de ferro que 
arranjávamos. Depois de caddie vim 
para o campo de golfe trabalhar, em 
1988 saí daqui para a base e fiz-me 
sócio.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Medal play é para mim mais bonito. 
Uma pessoa joga sozinho e jogamos 
com aquilo que se fez.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Está bom. Gosto. O campo está me-
lhor, mais limpo e mais aberto o que 
é melhor.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
Gosto muito de jogar ao golfe, estar 
com os amigos, ter companhia.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE NA 

TERCEIRA?
Eu não vejo muito futuro. Isto quan-
do acabar esta classe de caddies, vai 
diminuir um bocadinho.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS JOVENS?
Aqueles com que eu falo, digo sem-
pre para jogarem golfe porque é bom, 
é divertido, é bonito, principalmente 
quando já temos uma praticazinha. 

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
Os Pro-Am’s. Há uns anos atrás era 

mais divertido, pois as pessoas passa-
vam a semana aqui e agora as pesso-
as jogam e depois vão-se embora, não 
tem aquele convívio que devia ter.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Para mim o drive é o melhor. O put-
ter para a mim é a minha parte mais 
fraca, pois tem dias... e às vezes é um 
desastre.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
É o drive pois sinto-me bem e joguei 
sempre bem de Drive.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU 
MAIS DE JOGAR?
O lugar que eu gostei mais de jogar 
foi na Aroeira, pois já fui lá mais ve-
zes e conheço melhor. Gosto também 
muito de jogar nas Furnas. Não gosto 
da Batalha que acho muito difícil.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE MAIS
GOSTARIA DE JOGAR?
Não tenho preferências.

Caros Golfistas e Acompanhan-
tes,

O aquecimento global do Planeta 
tem motivado alterações climaté-
ricas em diversas regiões, trans-
formando o clima dos Açores, 
aproximando-o de uma tipologia 
tropical.
O afastamento do nosso antici-
clone vem também contribuindo 
para acentuar essas mutações ao 
nível do calor e da humidade tra-
zendo alterações significativas 
na actividade agrícola e pecuária 
mas abrindo oportunidades ao 
nível da oferta turística Regio-
nal.
A tendência é para substituir o 
vestuário de inverno por roupas 
mais ligeiras onde se torna difí-
cil identificar por essa via as mu-
danças de estação.
Se a prática do golfe sempre con-
viveu e até nasceu com chuva fre-
quente, também sempre foi mais 
agradável executá-lo em condi-
ções ambientais equilibradas.
Os Açores com muito poucos 
dias de inoperacionalidade para 
a prática deste desporto vê ago-
ra ainda mais melhorada as suas 
condições de oferta em termos 
calendário disponível.
Se associarmos a esse efeito a 
oferta turística disponível com 
meios aéreos frequentes e com-
petitivos em preços, estão reu-
nidas todas as condições para 
transformar o destino Açores 
como uma opção de excelência 
para a realização de eventos cor-
relacionados com o mundo gol-
fista.
É tempo de todos em conjunto 
pensarmos em novas soluções 
para dinamizar o “Golfe Açores” 
permitindo mais inovação, me-
lhor promoção e naturalmente 
maior atractividade ao investi-
mento.
Aproveitem o excepcional bom 
tempo de Agosto sabendo que 
atrás e à frente deste mês, tem-
po vem, que sendo excepcional é 
igualmente bom.
Votos de um bom final de Verão 
e continuação de uma boa práti-
ca desportiva.

Carlos Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo e 

Hildeberto Lobão.

Ficha Técnica

Tem um percurso ligado ao 

golfe desde os 12 anos, pri-

meiro como caddie, depois 

durante 9 anos nas cozinhas 

do clube, daí deu o salto 

para base, pois pagavam 

bem melhor. Os rudimen-

tos de inglês (já não havia 

escola aqui no golfe quando 

foi caddie) que se aprendia 

com os jogadores ameri-

canos ajudaram-no, como 

a muitos outros, a fazer o 

exame necessário para ad-

missão na base e ao serviço 

dos americanos abasteceu 

muitos aviões. Agora refor-

mado continua naquela que 

é uma das suas paixões: o 

golfe.

DIÁRIO INSULAR 27.AGO.2018 GOLFE |III|

olfe, sempre presente na sua vida

Nome – Jorge Pimentel Barcelos

Idade – 57 anos

Profissão – Reformado da base (abastecimento de aeronaves)

Naturalidade – Vila Nova – Praia da Vitória

Residência – Santa Cruz – Praia da Vitória

HCP – 9.2

Família –  Casado, 1 filho

Jogador(es) de Golfe favoritos:  Miguel Ángel Jiménez 

Prato(s) favorito(s): Um bom bife com batatas fritas no Galego

Hobbies:  Manutenção de habitações

Filme, realizador ou actores preferidos: Filmes de Ação. Sylvester Stallone, Van Damme

Música Género cantor ou agrupamento: Música regional e folclore

Tv Programas Favoritos: Canal TLC, Programas de saúde

Internet/Consolas: Não utiliza

Clube(s) de Futebol: Futebol Clube do Porto

O MEU SACO
Saco – Dunlop DP1
Driver – Titleist 915 D2 10,5º
Madeira 3 - Titleist 915 FD
Madeira 5 - Titleist 915 F
Ferros (4 – PW) - Titleist 915 D2 AP1
Wedges – 52º e 56º Titleist BV; 64º RAM Tom Watson
Putter – Odyssey Works Blade
Marca de Bolas – Titleist Pro-V

Palmarés (resumido)

1992 – Sanjoaninas 1º Gross Cat. B

1996 – 50º Aniv. Eduardo Correia – 1º Gross

1999 – Melhor dos Melhores – 1º Gross

1999 – Ordem de Mérito Gross – 2º

2000 – Club Open – 2º Gross
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TORNEIO DE GOLFE “FESTAS DA PRAIA 2018”

Ao sabor do Swing
Ao sabor da dança era o mote das Fes-
tas da Praia 2018. Cinquenta e cinco 
pares, 110 jogadores tentaram os seus 
melhores swings para a obtenção do 
melhor resultado. Jogou-se na moda-
lidade de Pares Texas Scramble. A en-
trega de prémios contou com a presen-
ça do Vereador da Câmara Municipal 
da Praia da Vitória, Tiago Ormonde.

RICARDO GARCIA/JOSÉ HENRIQUE CAR-
DOSO CAMPEÕES GROSS
Ricardo Garcia desta vez fez parelha 
com José Henrique Cardoso e alcan-
çou mais uma vitória em 2018. As 61 
pancadas averbadas, com três panca-
das de avanço sobre o pelotão, dão 
bem ideia do domínio desta dupla.
Pedro Xavier fez dupla com o tercei-
rense Bruno Mendes, residente em S. 
Miguel e filiado pelo VGCC e juntos 
alcançaram a segunda posição com o 
mesmo número de pancadas do que 
o par vencedor do Torneio das San-
joaninas deste ano formada por Paulo 
Nunes e Nuno Lemos.
Nos quatro lugares seguintes classi-
ficaram-se José Luís Garcia/Luciano 
Meneses, Paulo Quadros/Alvarino Pi-
nheiro (a surpresa deste quadro, ou 
talvez não...), Jorge Soares/Francisco 
Raposo e Pedro Freitas/ Vasco Cos-

RICARDO GARCIA/ JOSÉ HENRIQUE CARDOSO Campeões gross

PEDROXAVIER/BRUNOMENDES Vice-campeões gross PAULO NUNES/NUNO LEMOS 3.º lugar gross

ASPETO geral da salaJOSÉ LUÍS GARCIA/LUCIANO MENESES 4.º lugar gross PAULO QUADROS/ALVARINO PINHEIRO 5.º lugar gross
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CLASSIFICAÇÃO GROSS

Class. Jogador GROSS

1.º Ricardo Garcia/José Henrique Cardoso 61

2.º Pedro Xavier/Bruno Mendes 64

3.º Paulo Nunes/Nuno Lemos 64

4.º José Luís Garcia/Luciano Meneses 66

5.º Paulo Quadros/Alvarino Pinheiro 66

ta. Mas o melhor back-nine das duas 
primeiras duplas atiraram as restantes 
para fora dos troféus.

FERNANDO VIEIRA/JOSÉ FREITAS CAM-
PEÕES NET
Em net, vitória para Fernando Viei-
ra/José Freitas que terminaram com 
57 pancadas net!, uma pancadas de 
avanço sobre José Carlos Vitória/Luís 
Gomes, que repetiam o segundo lugar 
do ano passado.
Rogério Ourique “trocou” Dércio 
Brasil por Roberto Gomes e manteve 
o terceiro lugar do ano transato. Em 
quarto lugar classificou-se o par Pedro 
Freitas/Vasco Costa, que depois de te-
rem falhado os troféus em gross leva-
ram troféus net para casa. Estas duas 
duplas terminaram com o mesmo nú-
mero de pancadas que o par segundo 
classificado.
O último troféus em disputa foi para a 
dupla melhor classificada entre aque-
les que obtiveram 59 pancadas: José 
Luís Magalhães/Carlos Neves. À beira 
dos troféus ficou a dupla familiar An-
dré e João Pedro Freitas.
Para o ano a dança será certamente 
outra e os resultados também! Aguar-
daremos, com ansiedade, o mote das 
próximas festas!

FERNANDO VIEIRA/JOSÉ FREITAS Campeões net

JOSÉ CARLOS VITÓRIA/LUÍS GOMES Vice-campeões net ROGÉRIO OURIQUE/ROBERTO GOMES 3.º lugar net

PEDRO FREITAS/VASCO COSTA 4.º lugar net JOSÉ LUÍS MAGALHÃES/CARLOS NEVES 5.º lugar net

CLASSIFICAÇÃO NET

Class. Jogador GROSS

1.º Fernando Vieira/José Freitas 57

2.º José Carlos Vitória/Luís Gomes 58

3.º Rogério Ourique/Roberto Gomes 58

4.º Pedro Freitas/Vasco Costa 58

5.º José Luís Magalhães/Carlos Neves 59
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TORNEIO DA AGUALVA 2018

O ano de Ricardo 

O Torneio da Agualva realizou-se 
este ano pela vigésima nona vez. 
Este ano, inscreveram-se setenta e 
cinco golfistas. Os Mordomos fo-
ram Pedro Fagundes (filho) e Bru-
no Tomé, estando já nomeados os 
organizadores para a comemoração 
do 30º aniversário, os fundadores 
do torneio Pedro Fagundes (pai) e 
Agnelo Ourique.

RICARDO GARCIA CONTINUA A VENCER
EM 2018
O jovem de 17 anos Ricardo Gar-
cia tem este ano dominado o golfe 
açoriano e juntou ao seu palmarés a 
vitória com um score de 4 pancadas 
abaixo de par.
Com mais uma pancada do vence-
dor ficou Paulo Barcelos, também 
com excelente prestação.
O campeão em título, Jorge Soares, 
fechou o pódio com 7 pancadas de 

atraso em relação ao vencedor.
Todos os premiados naturais da fre-
guesia patrocinadora do torneio!

ALEXANDRE CUNHA CONTINUA EM ALTA
Alexandre Cunha continua a evoluir 
e venceu mais uma prova esta época 
numa prova em que os três primei-
ros fizeram o mesmo resultado, 66 
pancadas net! O desempate regula-
mentar fez com que João Marcelino 
(Clube Prof. de Ed.Fís.) fosse segun-
do e Carlos Rocha terceiro.

MAIS TROFÉUS
Entre os golfistas “internacionais” 
o melhor foi Joe “Pacheco” Nunes.
O Longest Drive foi para Paulo Bar-
celos no #3 e para Ricardo Garcia 
no #9 e as bolas mais perto do bu-
raco nos pares 3 #14 e #18 foram 
para Duarte Barcelos e Francisco 
Botelho respectivamente.

Class. Jogador GROSS

1.º Ricardo Garcia 68

2.º Paulo Barcelos 69

3.º Jorge Soares 75

4.º José Luís Garcia 76

5.º Manuel Pereira 78

RICARDO GARCIA Campeão gross ALEXANDRE CUNHA Campeão net

PAULO BARCELOS E RICARDO GARCIA longest drive #3 e #9

Class. Jogador GROSS

1.º Alexandre Cunha 66

2.º João Marcelino 66

3.º Carlos Rocha 66

4.º José Barcelos 67

5.º Manuel Pereira 68

CLASSIFICAÇÃO GROSS CLASSIFICAÇÃO NET

PAULO BARECELOS Vice-Campeão gross

JORGE SOARES 3.º lugar net

JOÃO MARCELINO 2.º lugar net

JOE “PACHECO” NUNES melhor “inter-
nacional”

DUARTE BARCELOS E FRANCISCO BOTELHO closest to the pin #14 e #18
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Foram cinco os jovens golfistas que 
disputaram no Belas Clube de Cam-
po mais esta prova do Campeonato 
Nacional de Jovens, onde estiveram 
acompanhados pelo profissional do 
CGIT, Michael Duarte.
Nos sub-18 apresentaram-se Ricardo 

Garcia, Campeão Regional Absolu-
to (CGIT), o jovem talento regional 
Tiago Nunes (VGCC) e Diogo Ávila 
(CGIT) que terminaram por esta or-
dem. Ricardo, muito regular foi sexto, 
Tiago, melhor no segundo dia, fechou 
o top-10 e Diogo recuperou 10 panca-
das no segundo para ser 16º entre 18 
golfistas. No Ranking, Tiago Nunes (3 
provas) é 7º, Ricardo Garcia (2p) é 11º 
e Diogo Costa (1p) é 24º.
Ivete Rodrigues (VGCC), também jo-
vem talento regional, começou muito 
bem a prova de sub-16 feminina ter-
minando o primeiro dia a uma pan-
cada da liderança, no derradeiro dia 
não esteve ao seu nível e caiu para 4º 
lugar entre cinco concorrentes mas já 
a 16 pancadas da campeã. Ivete(3p) é 
igualmente 4ª no Ranking.
Simão Barcelos (CGIT) participou nos 
sub-14 e foi vigésimo entre 26 atletas, 
naquela que é a sua primeira época de 
verdadeira aprendizagem no circuito 
nacional. No ranking  (2p) é 23º.

GOLFE |VII|

CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DOS AÇORES

Domínio terceirense

Este ano  de 2018 fica para a história 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
pois este conseguiu a hegemonia do 
golfe açoriano em competições de 
clubes. Este mês foi a vez de con-
quistar o campeonato absoluto, de-
pois de já ter sido sagrado campeão 
em sub-14, sub-18, mid-amateurs e 
seniores.
A competição absoluta realizou-se 
na Terceira tendo a equipa da casa  
colocado-se logo na frente do mar-
cador, por 2-1, ao fim do 1º round 
em foursomes. Da parte da tarde a 
equipa da ilha lilás venceu todos os 
jogos também em foursomes.

No Domingo seguinte havia ainda 
6 singles, em match-play, para de-
terminar o vencedor, mas antevia-
se uma tarefa difícil para os micae-
lenses. E assim foi. O CGIT vencia 
rapidamente 3 matches, tornando-
se virtualmente vencedor, tendo os 
jogadores ainda em jogo dividido 
os pontos, como habitualmente, 
sempre numa demonstração de fair-
play. Em plano de evidência estive-
ram Ricardo Garcia, Paulo Nunes e 
Paulo Barcelos que venceram todos 
os jogos disputados.
A equipa do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira capitaneada por Francisco 

Botelho apresentou-se com Ricardo 
Garcia, José Luís Garcia, Paulo Bar-
celos, Brás Linhares, Jorge Soares e 
Paulo Nunes.
A equipa VerdeGolf Country Club 

capitaneada por Mário Riley, que 
também jogou, alinhou ainda com 
Tiago Nunes, Miguel Rodrigues, 
Luís Figueiredo Índio, João Gou-
veia e Francisco Abreu.

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA Campeão Regional Absoluto

3º TORNEIO DRIVE TOUR – CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENS

Ricardo Garcia em destaque

RICARDO GARCIA em bom plano no Na-
cional de Jovens

VERDEGOLF COUNTRY CLUB Vice-Campeão Regional

Polvo à Terceirense

ESPECIAL
DE JULHO 12e
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minando o primeiro dia a uma pan-
cada da liderança, no derradeiro dia 
não esteve ao seu nível e caiu para 4º 
lugar entre cinco concorrentes mas já 
a 16 pancadas da campeã. Ivete(3p) é 
igualmente 4ª no Ranking.
Simão Barcelos (CGIT) participou nos 
sub-14 e foi vigésimo entre 26 atletas, 
naquela que é a sua primeira época de 
verdadeira aprendizagem no circuito 
nacional. No ranking  (2p) é 23º.
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CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DOS AÇORES

Domínio terceirense

Este ano  de 2018 fica para a história 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
pois este conseguiu a hegemonia do 
golfe açoriano em competições de 
clubes. Este mês foi a vez de con-
quistar o campeonato absoluto, de-
pois de já ter sido sagrado campeão 
em sub-14, sub-18, mid-amateurs e 
seniores.
A competição absoluta realizou-se 
na Terceira tendo a equipa da casa  
colocado-se logo na frente do mar-
cador, por 2-1, ao fim do 1º round 
em foursomes. Da parte da tarde a 
equipa da ilha lilás venceu todos os 
jogos também em foursomes.

No Domingo seguinte havia ainda 
6 singles, em match-play, para de-
terminar o vencedor, mas antevia-
se uma tarefa difícil para os micae-
lenses. E assim foi. O CGIT vencia 
rapidamente 3 matches, tornando-
se virtualmente vencedor, tendo os 
jogadores ainda em jogo dividido 
os pontos, como habitualmente, 
sempre numa demonstração de fair-
play. Em plano de evidência estive-
ram Ricardo Garcia, Paulo Nunes e 
Paulo Barcelos que venceram todos 
os jogos disputados.
A equipa do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira capitaneada por Francisco 

Botelho apresentou-se com Ricardo 
Garcia, José Luís Garcia, Paulo Bar-
celos, Brás Linhares, Jorge Soares e 
Paulo Nunes.
A equipa VerdeGolf Country Club 

capitaneada por Mário Riley, que 
também jogou, alinhou ainda com 
Tiago Nunes, Miguel Rodrigues, 
Luís Figueiredo Índio, João Gou-
veia e Francisco Abreu.

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA Campeão Regional Absoluto

3º TORNEIO DRIVE TOUR – CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENS

Ricardo Garcia em destaque

RICARDO GARCIA em bom plano no Na-
cional de Jovens

VERDEGOLF COUNTRY CLUB Vice-Campeão Regional

Polvo à Terceirense

ESPECIAL
DE JULHO 12e
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (34) 
– as novas publicações

HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

Hoje vamos aprender um pouco com 
Gene Sarazen, um grande do golfe 
mundial que conseguiu a proeza de 
estar dentro dos únicos 5 jogadores 
que conquistaram todos os majors do 
circuito mundial, ao lado dos monstros 
Woods, Nicklaus, Player e Hogan. 
Nasceu em Nova Iorque, filho de imi-
grantes italianos, começou como ca-
ddy por volta dos 10 anos, chegando a 
profissional de golfe em 1920 com 18 
anos. Durante a sua carreira ganhou 
por 49 vezes, incluindo 7 Majors, fale-
ceu com 97 anos em 1999.
Gene Sarazen em 1932 quando ganhou 
o The Open Championship chamou a si 
a invenção do atual “Sand Wedge”, no 
entanto já em 1928 Edwin Kerr Mc-
Clain tinha patenteado um taco seme-
lhante e é possível que Sarazen se te-
nha inspirado nesse taco para mandar 
fazer o seu famoso “Sand Iron”, como 
ele lhe apelidou. 
Apesar de na altura já existir tacos es-
pecíficos para jogar das areias, após 
esta aparição vitoriosa do “Sand Iron”, 
praticamente todos os jogadores de 
topo começaram a utilizar tacos seme-
lhantes para jogar das areias e executar 

shots de aproximação da relva. Este 
tipo de “wedges” revolucionaram to-
talmente o jogo e a técnica associada 
a este tipo de shots, permitindo atingir 
resultados muito mais baixos. 
Conhecido por “falar sozinho” duran-
te as suas voltas de golfe, Sarazen foi 
considerado em 2018 pela revista Golf 
Digest como o 11º melhor jogador de 
golfe de todos os tempos. 
Em jeito de “sandy par” deixo-vos uma 
importante frase da nossa lenda de 
hoje que reflete o seu modo de abordar 
o jogo.
“I have been able to hope for the best, 
expect the worst, and take what comes 
along. If there has been one fundamen-
tal reason for my success, this is it.”

Gene Sarazen

Lendas IV - Gene Sarazen

No próximo mês de setembro, confor-
me a notícia divulgada no site da FPG, 
serão distribuídas três publicações, já 
traduzidas do inglês, nomeadamente; 
- A Edição do Jogador das Regras de 
Golfe - pretende ser a publicação prin-
cipal para os jogadores de golfe; As 
Regras de Golfe – a edição completa 
das Regras a qual inclui ilustrações e o 
Guia Oficial das Regras de Golfe, este 
“guia” substitui o livro das Decisões e 
conterá informação para apoiar as Co-
missões Técnicas e agentes. Inclui in-
terpretações sobre as Regras, procedi-
mentos das comissões técnicas (regras 
locais disponíveis e informação sobre o 
estabelecimento das condições de com-
petição) e as Regras de Golfe Modifica-
das para Jogadores com Deficiência.
A publicação “As Regras de Golfe” re-
organiza e traduz uma mudança nas re-
gras de golfe, nos seguintes aspetos;
a) O que o jogador precisa de saber é o 
grande foco desta publicação, remeten-
do as questões relativas às Comissões 
técnicas para a publicação Guia Oficial 
das Regras de Golfe;

b) O nº de regras passa de 34 para 
24, sendo que para as duas habituais 
formas de jogar, em match-play e em 
stroke-play, as regras passiveis a serem 
consultadas vão da regra nº1 à regra nº 
20;
c)  São incorporadas nesta publicação 
muitas das decisões que faziam parte 
do livro das Decisões permitindo numa 
só publicação, encontrar respostas a 
muitas das questões relativas à aplica-
ção das regras;
d) Utilização de ilustrações no sentido 
de complementar a parte descritiva da 
regra.

GENE SARAZEN - THE FAMOUS WEDGE
1932 BRITISH OPEN - PRINCE’S GOLF CLUB, KENT, EN-
GLAND
A Wire-to-Wire Win With the Help of That Famous Wedge


