
DIÁRIO INSULAR 24.JUN.2019 GOLFE |I|DIÁRIO INSULAR 24.JUN.2019 GOLFE |I|

SEG | 24.06.19ANO IX | N.º 102  

Fausto Santos 
ENTREVISTA PÁG. II

TORNEIO ZECA ÁVILA – TERAUTO - NISSAN 2019

A atmosfera de um grande torneio



24.JUN.2019 DIÁRIO INSULARGOLFE|II| 24.JUN.2019 DIÁRIO INSULARGOLFE|II|

FAUSTO SANTOS

Oficial e Modelo

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Sempre fui uma pessoa ligada ao 
desporto e como a maioria dos jo-
vens em Portugal comecei por jogar 
futebol. Com 20 anos, já na Acade-
mia da Força Aérea, iniciei-me no té-
nis e pratiquei até aos 33 anos. Mas 
foi aqui, quando fui colocado na Base 
aérea nº4, que tive o primeiro conta-
to com a prática de Golfe. Por essa 
altura, em 2013, o Clube de Golfe 
da Ilha Terceira tinha realizado um 
protocolo com a Base e os meus ami-
gos Capitão Rui Andrade e Coronel 
Carlos Neves tinham-se iniciado no 
golfe, incentivando uma série de mi-
litares também a praticarem, mas de 
todos apenas eu e o Coronel Victor 
Amaro continuamos como pratican-
tes da modalidade. Foi então em se-
tembro de 2013 que iniciei a minha 
aventura neste maravilhoso despor-
to. 

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Penso que jogar este desporto na 
modalidade medal net vai mais ao 
encontro com as reais capacidades 
de cada jogador, mas também gosto 
muito de jogar a pares pelo espírito 
de equipa que se cria.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
É um campo muito bonito, mas com 
um grau de dificuldade considerável, 

muito devido à quantidade de árvo-
res existentes e aos seus greens.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
O Golfe é um desporto com várias 
vertentes, apaixonante, onde destaco 
o contacto com a natureza, a verten-
te social e desportiva, é um desporto 
onde cada jogador apenas depen-
de de si. Depois é um jogo onde na 
competição se verifica bastante des-
portivismo entre os jogadores. Será 
dos poucos desportos que consegue 
colocar um jogador iniciante a jogar, 
em termos de igualdade com outro 
jogador mais avançado.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE NA 
TERCEIRA?
Não posso falar do golfe na ilha Ter-
ceira sem referir-me primeiro ao golfe 
nacional, apesar de praticar há pou-
co tempo, verifico que a constituição 
de uma Federação Nacional de Golfe 
deu uma importante ajuda à modali-
dade, ajudou a afastar a ideia que o 
golfe é um desporto apenas das elites 
e ajudou à divulgação da modalida-
de, contudo penso que muito ainda 
há a fazer no que respeita à divulga-
ção e cativação de novos atletas.
A ilha Terceira é um bom exemplo 
de que o golfe não é apenas um des-
porto de elites, quando se começa a 
jogar na Terceira rapidamente nos 

apercebemos, que as várias pessoas 
que ali jogam, pertencem aos vários 
estratos social e depois é um cam-
po com muita história em Portugal, 
penso que é o quinto campo mais an-
tigo a nível nacional. Referenciando 
o meu grande amigo, profissional de 
golfe, Andrew Oliveira “na Terceira 
tem um  clube que quando se entra 
respira-se golfe.” E que foi conse-
guindo,  durante estes anos, manter 
um número de associados locais bas-
tante elevado.
Em relação ao futuro do golfe na 
ilha Terceira não sou tão otimista, 
pois verifico que muitos dos sócios 
já têm uma idade avançada que, in-
felizmente, os impedirá brevemente 
de continuar a praticar  golfe e aos 
poucos esse número de sócios está a 
diminuir e as entradas de novos só-
cios ficam muito aquém das saídas, 
fazendo prever a falta de praticantes 
num futuro próximo.
Mesmo nas camadas mais jovens, a 
ilha disponibiliza um leque de des-
portos bastante diversificado e se 
considerar-mos que o golfe, já por 
si, é um desporto que necessita de 
muita disciplina, com muitas regras 
e que está normalmente afastado fisi-
camente dos centros urbanos, todos 
estes aspectos  ajudam a afastar os 
jovens do golfe.
Rapidamente será necessário pen-

Estimados Terceirenses

A ilha dos Açores com o seu 

reconhecido espírito único 

de divertimento oferece nesta 

época de verão um intenso e 

variado programa de festas 

destinado a todos os gostos.

Em todos os cantos da ilha 

não faltará uma porta aberta 

para rever amigos que natu-

ralmente entram, sozinhos 

ou com acompanhantes, para 

a conhecida sala, cozinha ou 

pateo, prontos para saborear 

a fava escoada e o torresmo 

entre muitas outras tentações, 

claro sempre regado com a 

tradicional mini.

A vida também se faz de ro-

tinas mas acima de tudo dos 

bons momentos que o conví-

vio entre amigos sempre pro-

porciona.

Nós jogadores de golfe da ilha 

Terceira temos o previlegio 

de viver neste ambiente com 

a vantagem de nos divertimos 

nas festas e ainda prolongar-

mos esta forma de estar quan-

do praticamos a modalidade.

Vamos saudar as Sanjoaninas 

e todos os eventos que servim 

para valorizar e promover a 

nossa terra.

Boas festas com moderação.

Bom jogo sempre com anima-

ção.

Carlos Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Hildeberto Lobão e 

Gabriel Vieira.

Ficha Técnica

Fausto Santos é oficial da Força Aérea e teve o seu pri-
meiro contacto com o golfe na nossa ilha quando duma 
primeira passagem pela ilha. A sua “carreira” golfista 
prosseguiu no arquipélago da Madeira, onde até ser-
viu de modelo para uma campanha do campo de Porto 
Santo junto do mercado dinamarquês! De regresso à 
Terceira é presença frequente no nosso campo onde 
granjeia amigos e continua a evoluir como golfista atin-
gindo já um handicap de um dígito.
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sar em algo capaz de manter o gol-
fe na ilha Terceira e torná-lo mais 
atrativo, penso que a solução passa-
rá  por ligar o golfe à atividade tu-
rística é o que se verifica na política 
de turismo nacional, onde nos últi-
mos anos, Portugal se destaca como 
destino turístico para a pratica da 
modalidade, a titulo de exemplo ve-
rificamos que só no Algarve a média 
de turistas ligados ao golfe ronda os 
350 mil por ano. Há que aproveitar 
esta oportunidade e em conjunto, 
Estado e Privados, unirem-se e de-
senvolverem essa vertente na ilha 
Terceira para bem da ilha e do des-
porto. Porque não outro campo de 
golfe?

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS JO-
VENS?
Aprendam a divertir-se com o golfe 
e não desistam facilmente pois sem 
trabalho e dedicação nada é fácil. 
Tragam um amigo e aproveitem ao 
máximo este desporto que muito 
tem para nos ensinar. 

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
Já joguei várias competições e em vá-
rios campos, mas não poderei deixar 
de destacar o Expresso BPI, é um tor-
neio com uma envolvente empolgan-
te, exigente e super divertida.

Nome – Fausto Henrique Correia dos Santos

Idade – 38 Anos

Profissão – Militar, Capitão na Força Aérea

Naturalidade – Cidade do Porto, freguesia de Mira Gaia

Residência – Base Aérea n4, Bairro de Oficiais

HCP – 9.6

Família –  Esposa e uma filha de 9 anos também ela praticante de golfe.

Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory Mcllroy e claro o lendário Tiger Woods.

Marca de Bolas –  Titleist pro v1.

Prato(s) favorito(s) –  Uma boa posta de cherne grelhada acompanhada com 

legumes salteados e um bom vinho branco.

Hobbies:  Ginásio, cinema e música.

Música Género cantor ou agrupamento –   Música latina. Também U2, música anos 80.

Tv Programas Favoritos: Competições desportivas.

Clube(s) de Futebol : FC Porto.

O MEU SACO
TaylorMade

(saco azul e branco com tacos 

da TaylorMade PSI, do 56º 

até ao 4. 

Passando pelas madeiras 

- drive M1, madeira 3 M1, 

madeira 5 Ping e híbrido 

TaylorMade,

putter TaylorMade ghost)

2014 - torneio SICAL 

- campo Golfe ilha Terceira;

2015 - torneio  BLACKTOWER

- campo Palheiro Golfe, Madeira;

2015 - torneio da Zona Militar da 

Madeira- campo Santo da Serra, 

Madeira;

2015 - Ordem de Mérito 

- campo Porto Santo Golfe;

2016 - Circuito golfe empresas 

- campo Santo da Serra, Madeira;

2016 - torneio EDIMADE 

- campo Porto Santo Golfe;

2017 - torneio das Forças Armadas 

- campo Ribagolfe

PALMARÉS (RESUMIDO)

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E FRA-
COS COMO JOGADOR?
Ainda tenho muito que desenvolver 
como jogador, mas sinto que tenho 
feito este caminho bastante rápido, 
pois passei de um handicap de 28, 
em 2014 ,para o atual de 9. Destaco 
o meu jogo de putter como o mais 
forte e o mais fraco o jogo curto.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
O Golfista anda sempre à procura do 
shot perfeito, eu gosto bastante da 
pancada de saída.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU 
MAIS DE JOGAR?
Como já joguei em muitos campos 
dentro e fora de Portugal é difícil 
escolher um, destaco em Portugal 
o campo de Porto Santo desenhado 
por um génio de golfe Severiano Bal-
lesteros pois foi um campo que me 
viu crescer como jogador. Também 
joguei recentemente no campo de 
Vidago Palace, é um campo muito 
bonito e bem tratado. A nível inter-
nacional destaco o campo Abama 
Wolf Course em Tenerife, um campo 
bastante exclusivo mas lindíssimo e 
com uma envolvente magnífica.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE MAIS
GOSTARIA DE JOGAR?
Sinceramente tenho planeado jogar 
na Escócia no Saint Andrews por ter 
sido o local onde o golfe nasceu, toda 
a sua história envolvente faz com que 
qualquer jogador que goste de golfe 
tenha essa ambição. Mas também 
gostava muito de ir jogar aos Estados 
Unidos da América, como sigo o cir-
cuito PGA norte americano fico com 
vontade de experimentar um dia.

ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE CON-
TAR?
Tenho um grupo de 3 amigos que ten-
ta, sempre que possível fazer, uma vez 
por ano realizar “férias de golfe”, já 
percorremos vários campos de golfe e 
como deve imaginar muitas peripécias 
acontecem que dariam boas histórias. 
Como por exemplo a minha participa-
ção numa campanha publicitaria que 
o Hotel Vila Baleira em Porto Santo 
realizou para divulgar o campo de gol-
fe na Dinamarca e também a minha 
participação no programa da SIC NO-
TICIAS “ boa cama boa mesa” realiza-
do na ilha do Porto Santo. Aproveito 
para referir que o golfe, neste período 
como praticante, que considero pe-
queno, já me deu momentos e opor-
tunidades espetaculares, a última irá 
acontecer de 25 a 29 de agosto deste 
ano, onde faço parte da equipa que irá 
representar Portugal no Campeonato 
Europeu das Forças Armadas  a rea-
lizar-se em Paris no campo Châteaux 
du Ciel Golf.
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CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA A – STABLEFORD GROSS

Class. Jogador Gross

1.º José Luís Garcia 35*

2.º Paulo Barcelos 35

3.º Jorge Soares 33

Class. Jogador Net

1.º Pedro Fagundes 40

2.º João Ferreira 39

3.º Rui Lourenço 39

* vencedor após play-off

CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA B – STABLEFORD NET

TORNEIO ZECA ÁVILA – TERAUTO - NISSAN 2019

A atmosfera de um grande torneio
O torneio que homenageia o anti-
go dirigente e jogador do Clube de 
Golfe da Ilha Terceira ganhou uma 
nova dimensão com o forte empe-
nho da Terauto empresa de que foi 
sócio fundador. A Nissan é desde 
este ano representada por esta em-
presa e foi a marca em destaque nes-
ta edição que contou com um Nis-
san Micra como prémio para quem 
concluísse o buraco dezoito numa 
única pancada. O empenho dos pa-
trocinadores representados no tee 
número um pelo neto do fundador, 
Martim Ávila e pelo sócio gerente 
Vitor Fernandes. Um torneio dis-
putado em Stableford, que atingiu 
o patamar que Zeca merecia.

JOSÉ LUÍS GARCIA VENCE NO PLAY-OFF
Dezoito buracos não foram suficien-
tes para determinar o vencedor da 
categoria A. Foram necessários dois 
buracos suplementares para que 
José Luís Garcia, a fazer uma época 
extraordinária, levasse de vencida o 
nosso carteiro, Paulo Barcelos.
Em terceiro lugar ficou a dois pon-
tos dos primeiros, Jorge Soares. 
João Tomé e Délio Soares fecharam 
o top-5.

CATEGORIA B – PEDRO FAGUNDES
COM GRANDE RESULTADO
Pedro Fagundes contemporâneo e 
amigo do homenageado obteve o 
melhor resultado do dia net e ven-
ceu aquela que foi a categoria mais 
competitiva do torneio. Zorrinha 
averbou 40 pontos, talvez seja a 
vontade de regressar à categoria A, 
um ponto de vantagem sobre João 
Ferreira e Rui Lourenço que se clas-
sificaram por esta ordem.
Jorge Barcelos com 38 pontos ficou 
fora dos prémios, assim como Ana 
Rego que obteve o número de pon-
tos equivalente ao par do campo 
net.

CATEGORIA C 
–  ROBERTO GOMES GANHA
Roberto Gomes, talvez à procura 
de acertar o handicap, obteve 39 
pontos o que lhe permitiu vencer a 
categoria com tranquilidade. Com o 
par do campo net terminaram Ber-
to Cabral e Paula Mendes, mas o 
primeiro beneficiou do fato de ter 
obtido mais um ponto nos últimos 
nove buracos.
Paulo Pinto e José Gabriel Medei-
ros  terminaram a um ponto dos 
troféus.

CATEGORIA D – ADRIANO PONTES FELIZ
Todos os premiados desta categoria 
terminaram com o mesmo número de 
pontos e irradiavam felicidade ao re-
ceber os seus prémios por razões di-
versas: Adriano Jorge por ser no tor-
neio do seu grande amigo Zeca Ávila, 
Padre Júlio por ser o seu primeiro 

prémio individual de golfe, João Gon-
çalves por não ganhar um troféu no 
nosso clube há algum tempo.

TERAUTO FOI O PATROCINADOR
NUMA PARCERIA A CONTINUAR
Na apresentação dos prémios, Luís 
Mendes, Vice-presidente do clube, 
enalteceu o empenho do patroci-
nador em tornar este torneio da di-
mensão do homenageado.

Vitor Fernandes agradeceu a eleva-
da participação de jogadores (84) e 
prometeu a continuação do apoio 
da Terauto a esta prova.
Na cerimónia de entrega de prémios 
para além de Vitor Fernandes esti-
veram presentes o seu filho Hugo, 
assim como o outro sócio gerente 
da empresa, Rodrigo Ávila, filho do 
homenageado e os filhos deste Mar-
tim e Diogo.

JOSÉ LUÍS GARCIA Campeão Gross

PAULO BARCELOS Vice-camepão Gross
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CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA C – STABLEFORD NET CLASSIFICAÇÃO CATEGORIA D – STABLEFORD NET

PEDRO FAGUNDES 1.º classificado Net categoria B JOÃO FERREIRA 2.º classificado Net categoria B RUI LOURENÇO 3.º classificado Net categoria B

ROBERTO GOMES 1.º classificado Net categoria C BERTO CABRAL 2.º classificado Net categoria C PAULA MENDES 3.º classificada Net categoria C

ADRIANO JORGE PONTES 1.º classificado Net categoria D JOSÉ JÚLIO ROCHA 2.º classificado Net categoria D JOÃO H. GONÇALVES 3.º classificado Net categoria D

Class. Jogador Net

1.º Roberto Gomes 39

2.º Berto Cabral 36

3.º Paula Mendes 36

Class. Jogador Net

1.º Adriano Jorge Pontes 35

2.º José Júlio Rocha 35

3.º João Henrique Gonçalves 35
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TORNEIO LIONS 2019

A importância de se chamar Paulo

Paulo Nunes em Gross e Paulo Qua-
dros em net venceram a competição 
de beneficência em favor das obras 
apoiadas pelos Lions da Ilha Terceira.
Participaram na prova, disputada 
em stableford, 36 golfistas.

PAULO MIGUEL NUNES
CAMPEÃO EM GROSS
Paulo Miguel Nunes fez o par do 
campo tendo assim obtido 36 pon-
tos, suficientes para arrecadar o tí-
tulo com mais duas pancadas dois 
pontos de vantagem sobre João Pau-
lo Tomé que alcança a sua melhor 
classificação da época
Jorge Soares foi terceiro à frente 
de Paulo Barcelos, que desceu um 
lugar na classificação em compa-
ração ao ano transato, e de Paulo 

Quadros.

PAULO QUADROS VENCE EM NET
Paulo Quadros continua em grande 
forma e se não atingiu os troféus 
em gross subiu ao lugar mais alto 
da classificação net com uns reve-
ladores 40 pontos. Atrás do homem 
da PT surgiram Rui Lourenço e o jo-
vem sub-14 Afonso Sousa a somente 
um ponto de distância. Os restantes 
prémios foram para Roberto Gomes 
e Pedro Fagundes. Uma renovação 
total dos cinco da frente em relação 
a 2018.
As bola mais perto do buraco ao 
dois, catorze e dezoito foram para 
José Monteiro Pereira, para a fran-
cesa Cecile Senecaut e Paulo Qua-
dros, respectivamente.

PAULO NUNES Campeão Gross PAULO QUADROS Campeão Net

Class. Jogador Pontos

1.º Paulo Miguel Nunes 36

2.º João Paulo Tomé 34

3.º Jorge Soares 34

4.º Paulo Barcelos 33

5.º Paulo Quadros 32

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD GROSS

Class. Jogador Pontos

1.º Paulo Quadros 40

2.º Rui Lourenço 39

3.º Afonso Sousa 39

4.º Roberto Gomes 36

5.º Pedro Fagundes 35

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD NET

JOÃO TOMÉ segundo Gross

JORGE SOARES terceiro Gross

SÍMBOLOS As bandeiras presentes

RUI LOURENÇO segundo Net

AFONSO SOUSA terceiro Net

PEDFRO FAGUNDES quarto Net

JOSÉ PEREIRA, CECILE SENECAUT E PAULO QUADROS bolas mais perto do buraco ao #2, #14 e #18 respectivamente ROBERTO GOMES quinto Net
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CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES MID-AMATEUR 2019

CGIT no top-5

O Clube de Golfe da ilha Terceira, 
campeão regional em título, repre-
sentou os Açores Campeonato Nacio-
nal de Clubes Mid-Amateur, prova 
destinada a jogadores com mais de 
30 anos que ocorreu no campo de 
golfe número II da Aroeira nos dias 
1 e 2 de Junho.
A equipa sofreu um contratempo à 
partida pela impossibilidade de con-
tar com Nuno Lemos, por motivo 
imprevisto, mas o capitão da equipa 
da ilha Lilás, José Henrique Cardoso, 
teve a habilidade de captar em pleno 
aeroporto de Lisboa, Rodrigo Rodri-
gues, que completou a equipa.
No final do primeiro dia, singulares, 

a nossa formação colocava-se no 7º 
lugar, fruto dos resultados obtidos 
por Jorge Soares, José Luís Garcia, 
Paulo Barcelos, José Henrique Car-
doso e Samuel Pamplona.
No dia seguinte, em foursomes, a 
Terceira alinhou com as duplas Pau-
lo Barcelos/Jorge Soares, José Luís 
Garcia/ José Henrique Cardoso e Sa-
muel Pamplona/Rodrigo Rodrigues e 
obteve a terceira melhor prestação do 
dia, subindo ao quinto lugar, um lu-
gar acima na classificação em relação 
a 2018.
Sagrou-se campeão nacional a equipa 
do Lisbon. Estiveram representados 
17 clubes.

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SENIORES 2019

Terceira no pódio

Os Açores estiveram representados 
por duas equipas, o CGIT e a VGCC 
no Campeonato Nacional de Clubes 
Seniores prova realizada no campo 
de golfe Aroeira I nos dias 15 e 16 de 
Junho. Foi declarada campeã regional 
dos Açores a equipa melhor classifica-
da no nacional, o  Clube de Golfe da 
Ilha Terceira.
A equipa terceirense começou bem a 
prova tendo-a liderado ao fim do pri-
meiro dia com uma pancada de van-
tagem sobre a equipa da casa e duas 
sobre o Benfica. O segundo dia não 
correu tão bem à equipa da ilha lilás, 
pois foi somente oitava classificada 
no domingo. A classificação agregada 

deu-lhe o terceiro lugar final com os 
mesmos pontas da equipa de Vale de 
Janelas, a melhor no dia 2, mas que 
beneficiou do fator de desempate.
José Luís Garcia foi novamente o me-
lhor da equipa terceirense, obtendo um 
resultado que lhe daria o 2º posto numa 
classificação individual. Brás Linhares, 
José Henrique Cardoso e Hildeberto 
Rocha completaram a equipa e todos 
eles contribuíram para o resultado final 
da equipa, uma melhoria em relação ao 
7º lugar do ano passado numa com-
petição que contou com 22 equipas. 
A equipa micaelense fechou o top-10.
Sagrou-se campeã nacional a Aroeira, 
que efetuou o tri-campeonato.

EXPRESSO BPI GOLF CUP

Brás Linhares na final

Cinco equipas terceirenses mais dois 
jogadores da ilha lilás integrando ou-
tras equipas estiveram entre as 33 em-
presas que se apresentaram em com-
petição no dia 1 de Junho no campo 
das Furnas em S. Miguel.
Destas só duas equipas passaram à 
meias final regional que apura por sua 
vez os representantes da Região para 
a final nacional que congrega os dois 
melhores semifinalistas  de cada uma 
das meias finais nacionais e que se vai 
disputar em Novembro no campo do 
Clube de Golfe da Ilha Terceira, foram 
elas: a Laboratórios Brum & Freitas e 
a Susiarte/Expert.
Não fizeram o cut as equipas que re-

presentaram as seguintes empresas: 
Açoreana, Escritório Digital e Clube 
Ar Livre.
No dia 2, a Laboratórios Brum & Frei-
tas e a Susiarte/Expert não foram além 
do 6º e 14º lugar respetivamente.
Venceu a prova a equipa Mercedes-
Benz-AVM1 que suplantou a Quinta 
da Marka por quatro pontos e que 
também se qualificou pra a final e que 
conta nas suas fileiras com Brás Linha-
res, que será certamente uma mais va-
lia na final a disputar no “seu” campo.
Não se deslocou este ano a S. Miguel 
a M. Moniz construções que o ano 
passado foi terceira na finalíssima da 
prova.

MANUEL NUNES

1950 – 2019

Foi com enorme pesar que soube-
mos do falecimento do nosso asso-
ciado Manuel Jacinto da Fonseca 
Nunes no passado dia 16. A direção 
do Clube de Golfe da Ilha Tercei-
ra  vem por este meio apresentar 
as condolências à família enlutada 
pelo falecimento do seu ente que-
rido, um jogador impar no golfe 
açoriano.
Em Maio de 2014 o Azores in One 
escrevia assim sobre Manuel Nunes: 
“Se um dia se pretender fazer a elei-
ção do melhor jogador de sempre do 
CGIT e se fizer uma lista dos possí-
veis candidatos o nome de Manuel 
Nunes constará certamente desta 

short-list. Ganhou provas em to-
das as décadas desde que começou 
a jogar golfe. A primeira vitória foi 
em 1965 e guarda o troféu religiosa-
mente, até foi para a América quan-
do esteve emigrado. A outra que 
tem também um carinho especial 
foi a que lhe foi “oferecida” no pri-
meiro Pro-Am realizado entre nós. 
Manuel Nunes foi o melhor jogador 
em campo. Mas como não era pre-
visto que um amador vencesse só 
havia prémios para os profissionais. 
Estes num gesto bonito ofereceram-
lhe a Taça. Se tivesse tido apoios na 
altura poderia hoje ser mesmo uma 
lenda do desporto Açoriano”.
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (50) 
– As Regras de golfe através de diagramas (3)

Os diagramas que se seguem fazem 
parte da Edição do Jogador das Re-
gras de Golfe. 
O primeiro diagrama é relativo à regra 

nº 12 – Bunkers. O Bunker constitui 
uma zona especialmente preparada para 
testar a capacidade do jogador de jogar 
da areia. No diagrama 1 estão referidas 

as situações em que se considera que a 
bola está ou não está no Bunker.
O diagrama 2 é relativo à regra nº 13 
– Greens e explicita o procedimento 

a realizar quando a bola dum jogador 
se encontra em green errado.

Aguinaldo Antunes 

– Árbitro Nacional de Golfe

FIRMAS QUE APOIAM O GOLFE JOVEM DO CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA


