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Rui Lourenço

Canhoto vencedor
O Clube de Golfe da Ilha Terceira
comemora este ano sessenta anos de
vida.
É uma data importante para qualquer
clube desportivo e revela o trabalho
e a persistência de todos aqueles que
directa ou indirectamente contribuíram para um passado que nos orgulhamos.
Durante as seis décadas de existência
houve tempos difíceis e também tempos de vacas gordas, estes, infelizmente, já fazem há muito tempo parte do
passado.
O Clube com uma constituição sui generis, surge através de um protocolo
entre as Forças Armadas Americanas,
Força Aérea Portuguesa e a Junta Geral do Distrito de Angra do Heroísmo
em terrenos baldios administrados
por esta última.
Para alem da importante vertente
social que o clube desempenhou ao
longo dos tempos, com particular
importância no estreitamente de relações entre a comunidade americana e
a sociedade local. o Clube de Golfe da
Ilha Terceira teve também um papel
notável na formação dos jovens que
viviam nas freguesias limítrofes ao
campo contribuindo por longos períodos ainda para um aumento substancial dos rendimentos das famílias
dessas freguesias.
No campo desportivo, o principal
desiderato da sua existência, o CGIT
possui um dos palmarés mais importantes entre os clubes da região seja
qualquer a modalidade em análise.
Já “produzimos” campeões e vicecampeões nacionais em diversas categorias. Já “fornecemos” as selecções
nacionais de golfe em diversas categorias. Já nos sagrámos campeões nacionais e vice-campeões por equipas.
Somos o clube português com mais
atletas de baixo handicap.
A nível organizativo as nossas provas
são reconhecidas nacional e internacionalmente. O nosso pro-am é mesmo
o mais carismático do circuito nacional. No ano transacto foi também aqui
realizada a mais importante prova do
circuito feminino realizada em Portugal assim como a final nacional do
mais prestigiado troféu de Corporate
Golf realizado em território nacional:
o Expresso BPI Cup.
É por isso que com orgulho no nosso passado projectamos o nosso futuro, procurando com dedicação e
entusiasmo prosseguir caminhos de
excelência.
Luís Mendes
Vogal da Direcção

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte,
Débora Oliveira e Valdemar Afonso.

Recomeçou a jogar em
2012 e os anos de caddy
serviram certamente para
que rapidamente começasse a jogar bem. 2013 foi o
seu ano, vencendo, em net,
diversas provas que contribuíram para que no final do
ano vencesse a respectiva
ordem de mérito.
Rui Lourenço é encarregado de Carpintaria e trabalha em construção civil
desde os catorze anos.
Como jogador é dos poucos canhotos a competir
regularmente e com excelentes resultados, diga-se.
É uma pessoa afável de
que se gosta à primeira e
com vontade de colaborar
em tudo o que esteja ao
seu alcance.
Azores-in-One: Como começou a
jogar Golfe?

Comecei de caddy em 1979 e aí fui
aprendendo. Saí em 1983 embora
aos fins de semana continuasse a
vir e a servir de caddy da mesma
maneira. Quando comecei a trabalhar deixei de vir ao golfe e estive
vinte e quatro anos sem vir cá acima. Recomecei em 2012 até agora.
Azores-in-One: Qual o seu tipo de
competição preferida?

É o Medal-play porque contam as
pancadas todas. Dá mais responsabilidade e temos que tentar fazer
sempre o melhor que se pode, enquanto em outros tipos de competição pode haver um buraco ou outro
em que podemos levantar a bola.
Azores-in-One: O que pensa do
nosso campo?

O nosso campo está excelente. Houve uns anos aí, que não sei o que
é que se passou, mas deixaram em
baixo certas coisas. De há dois, três
anos para cá, tem melhorado muito

e está à vista de qualquer um.
Azores-in-One: O que te motiva no
golfe?

O gosto do golfe. A amizade que se
apanha aqui em cima com as pessoas e também o exercício, pois faz
bem andar.
Azores-in-One: Como vê o futuro da
modalidade na Terceira?

De ano para ano vai-se apanhando
uns jogadores novos. Acho que o
futuro é risonho pois as pessoas
gostam de cá estar e tenho visto
muitas visitas de grupos e de equipas de futebol o que é uma forma de
trazer mais gente para o golfe.
Azores-in-One: Que conselhos daria
aos mais jovens?

Que venham para cá. Que venham

conhecer o golfe pois a maioria das
pessoas não sabem. Depois de estarem cá vão tomar gosto a isto e se
calhar podem tornar-se bons jogadores no futuro.
Azores-in-One: Qual foi a competição que lhe deu mais gozo participar?

Tem duas. O Melhor dos Melhores
que foi o ponto alto dos torneios
que ganhei, onde venci as duas fases e o Pro-Am que é sempre uma
boa experiência e que é para repetir
de certeza.
Azores-in-One: Quais são os seus
pontos fortes e fracos como
jogador?

As segundas pancadas talvez sejam
o meu ponto mais forte, embora
também não jogue mal as “chipas”.
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O jogo no green com a “apara” é o
meu ponto mais fraco, embora haja
dias melhores e outros piores, mas
por vezes dão-se muitas pancadas
que pesam depois no final.

Nome – Rui Fernando Nunes Lourenço
Idade – 46 anos
Profissão – Encarregado de construção cívil
Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória

Azores-in-One: Qual a sua pancada
preferida?

É o drive, porque um bom drive ajuda muito
Azores-in-One: Qual o campo de
golfe que gostou mais de jogar?

Nunca joguei golfe fora da Terceira.
Azores-in-One: Qual o(s) campo(s)
de golfe que mais gostaria de
jogar?

Podia começar por S. Miguel e em
principio se tudo correr bem irei ao
Friendship.

Residência – Agualva, Praia da Vitória

O MEU SACO

HCP –13,7

Saco – Voit V7

Família – Solteiro

Driver – Callaway RAZR Haluk 10,5º stiff
Madeira 3 – Voit V7
Híbrido - Voit V7 (24º)
Ferros (3 ao Pich-Wedge) – Voit V7
Wedges (56º) – Niklaus Polarity
Putter – Callaway BJ5
Marca de Bolas- Titleist DS Solo

Jogador(es) de Golfe favoritos – Phil Michelson e Tiger Woods
Prato(s) favorito(s) – Bife à portuguesa
Hobbies – Futebol
Música, género, cantor ou agrupamento – Pop
Tv Programas Favoritos – Notícias
Inernet/Consolas – Uso profissional e Facebook
Clube – Sport Lisboa e Benfica
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Club Open2014

Jorge Soares e Alexandre Afon

JOrge soares entra o ano como o terminou a vencer

Depois de um falso arranque devido a condições climatéricas que
tornaram o campo injogável, uma
semana depois compareceram 83
jogadores para participarem no
primeiro torneio do calendário desportivo de 2014 do Clube de Golfe
da Ilha Terceira, o Club Open que
foi disputado sobre um vento forte.
Jorge Soares continua a vencer

Mesmo lesionado Jorge Soares, vencedor da ordem de mérito de 2013,
apresentou-se em forma e terminou a
prova com o mesmo número de pancadas do que o segundo da mesma
ordem, José Luís Garcia. No Play-off
para atribuição do vencedor Xailinha
fazia três puts no primeiro buraco de
desempate oferecendo a vitória ao
mais velho dos irmãos Soares.

Em terceiro e continuando a arrecadar troféus ficou o veterano José
Carlos Azevedo.
Alexandre Afonso
tomou-lhe o gosto

Depois da vitória, em net, em Dezembro no CardiAngra, o treinador
de voleibol da Fonte do Bastardo
voltou a provar o gosto da vitória
vencendo destacadamente esta categoria. Fernando Ferreira com uma
excelente prova, tanto em gross
como em net, foi segundo à frente
de Emanuel Fagundes que fechou o
pódio.
Os troféus em disputa para as bolas
mais próximas do buraco nos pares
3, catorze e dezoito foram respectivamente para João Luís Araújo e
Francisco Rocha.

josé luís garcia segundo gross após play-off
Classificação gross

Class.

campanha Fevereiro
Senhora
pullovers
camisolas
vestidos
20%

Homem
pullovers
camisolas
20%

Jogador

Gross

1º

Jorge Soares

78

2º

José Luís Garcia

78

3º

José Carlos Azevedo

79

Todos os resultados em http://www.terceiragolf.com
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nso os primeiros vencedores

Alexandre afonso vence novamente em net

josé carlos azevedo terceiro classificado gross

fernando ferreira segundo net

Emanuel fagundes terceiro net

Classificação net

Class.

Jogador

Net

1º

Alexandre Afonso

68

2º

Fernando Ferreira

70

3º

Emanuel Fagundes

70

Todas as fotos em www.facebook.com/golfe.terceira

joão luís araújo e francisco rocha closest to the pin # 14 e # 18
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golfe é divertido

Venha jogar connosco

Apontamentos da História
O Clube de Golfe da Ilha Terceira
comemora este ano o seu sexagésimo
aniversário. Ao longo das doze edições
de 2014 publicaremos apontamentos
sobre a sua rica história.

tee n.º1 actual driving range
(foto de 1960)
O Clube de Golfe da Ilha Terceira
(CGIT) foi fundado em 1954 com
base num “Acordo e Regulamento
para o estabelecimento de um Campo
de Golfe na Ilha Terceira” estabelecido entre o então Presidente da Junta
Geral do Distrito Autónomo de Angra
do Heroísmo, o Comandante da Base
Aérea n.º4 (Lajes) e o Comandante
das Forças dos Estados Unidos da
América estacionadas nas Lajes (FEUSAÇORES).
Já antes, a Comissão de Turismo da
Ilha Terceira, por deliberação de 28
de Maio de 1954, propôs à Junta Geral a construção dum Campo de Golfe
no baldio denominado “Queimadas”
o qual seria utilizado por nacionais
e estrangeiros, incluindo as Forças
Americanas aqui estacionadas.
Após troca de impressões com o Governador Civil do Distrito de Angra,
a Junta Geral veio a deliberar, na sua
sessão extraordinária de 15 de Junho
de 1954, que a construção de um campo de golfe nas “Queimadas” fosse levada a efeito sem encargos financeiros
para aquele Corpo Administrativo,
devendo elaborar-se para a sua utilização desportiva um regulamento entre a mesma Junta Geral e o Comando
da B.A. 4. De acordo com o deliberado pela Junta Geral, o regulamento
deveria assentar no princípio de que
o uso desportivo do campo de golfe, o
qual era legal propriedade inalienável
daquele Corpo Administrativo, seria
indistintamente para nacionais ou estrangeiros civis ou militares.
Foram assinados acordos em Dezembro de 1954, Janeiro de 1965, Julho
de 1982, Julho de 1990 e Julho de
1993, tendo os últimos três como signatário, em sucessão à Junta Geral,
representantes do Governo Regional
dos Açores.
Desta forma, o CGIT sempre teve
características especiais desde a sua
fundação e surgiu na sequência do
Acordo de Defesa e Cooperação entre
Portugal e os Estados Unidos da América assinado em 1951.
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16º Dom Pedro International Golf Classic

A minha
melhor pancada

Paulo Valadão em segundo

Dário Andrade
HCP: 9,5

“Foi ao dezassete. O
drive foi bom ficou a
uns 180 metros do
green, bati depois
um ferro 5 para o
green e fiz um eagle fácil com a bola
a dois dedos do buraco. Foi quase um
albatroz!!”

O meu
hole-in-one
rui andrade
HCP: 12,7

O Dom Pedro International Golf
Classic já quase que pode ser considerada uma prova do calendário
de golfe dos golfistas Açorianos,
pois estes ocupam uma fatia importante do draw.
Este ano e fruto de uma cisão na
organização da prova, esta contou
com menos participantes estando
os golfistas Açorianos e “assimila-

dos” em maioria.
A prova disputada na terceira semana de Janeiro foi realizada nos
campos da Quinta do Lago North & South, Laranjal e nos dois
campos de Vale de Lobo, o Ocean
Course e o Royal Course.
Paulo Valadão classificou-se no
segundo lugar da geral individual
no final dos três dias de prova em

As dicas dos profissionais

singles tendo ganho ainda a volta
de treinos e os prémios de Longest Drive e de Closest to The Pin
no terceiro dia de prova.
Boa prestação igualmente para
João Pedro Freitas que se classificou em terceiro lugar tendo igualmente num dos dias de prova vencido o troféu para a pancada mais
longa.

com Michael Duarte e Artur Freitas

Regras de Golfe
Bola na borda do buraco: Se uma
bola parar na borda do buraco,
terá de se aproximar sem demora
e é permitido esperar 10 segundos. Se a bola entra dentro deste
tempo, é considerado que entrou.
Se entra no buraco depois dos 10
segundos, é também considerado
que entrou, mas terá que acrescentar 1 pancada de penalidade.

Bola bate na bandeira ou na pessoa que a segura: Se está a
“patar” no green e a sua bola bate na bandeira (independentemente se está colocada dentro do buraco, fora ou deitada
no green) ou na pessoa que a segura, incorre em 2 pancadas
de penalidade: a bola deverá então ser jogada tal como está.
No entanto se jogou de fora do green e a bola bateu na bandeira que não está a ser assistida, não existe penalidade.

Bola no seu próprio pitch: Se
a bola ficou no buraco provocado pelo impacto no green,
marque a posição da bola e
repare o pitch. Recoloque a
bola sem penalidade.

Bola injogável (R28): Se a
bola é declarada injogável
dentro de um bunker, o jogador tem 3 hipóteses para dropar a bola, todas elas com 1
pancada de penalidade:
1. Dropar dentro do bunker à
distância máxima de 2 tacos.
2. Dropar dentro do bunker,
para trás o que quiser, dentro
de uma linha reta imaginária
entre o buraco e a bola.
3. Dropar no sitio onde jogou
a ultima pancada.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira para aulas ou qualquer esclarecimento sobre a modalidade.

O primeiro holein-one de 2014 no
campo do Clube de
Golfe da Ilha Terceira foi obtido por Rui
Andrade no dia 4 de
Janeiro ao buraco
18. “O vento estava contra, bati a madeira 5 a bola bateu a seguir ao buraco,
rolou para trás e entrou. Julgava que
morria e não fazia um hole-in-one, pois
já jogo há 30 anos!”.

Pancadas
incríveis
António mendes
HCP: --,-

“Dei a primeira pancada e a bola foi para
fora. A segunda foi
para o fair-way, a seguir joguei uma madeira 3 e a bola entrou
no buraco fazendo
um par com uma bola
fora! Isto aconteceu
ao buraco 15”.

