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Sinais positivos começam a aparecer 
no espectro da economia Portugue-
sa, acalentando a esperança que, com 
a próxima primavera, a anunciada e 
desejada saída da Troika em maio e 
concretizando-se a indispensável sus-
tentabilidade do nosso crescimento 
económico, possamos agora gerir o 
quotidiano com tranquilidade e moti-
vados para os desafios do futuro.
A reconhecida capacidade de resis-
tência dos ilhéus, orgulhosamente 
autónomos, conscientes do potencial 
endógeno do Arquipélago, torna-nos 
optimistas e crentes que o processo de 
desenvolvimento em curso não só se 
solidifique como possa garantir a busca 
de novos caminhos.  
Bom exemplo tem sido o sector ex-
portador nacional, verdadeiros heróis, 
onde naturalmente se evidência o Tu-
rismo em afirmação e crescimento no 
todo nacional e nos Açores.
É prioritário preparar todas as estrutu-
ras e organizações para uma resposta 
efetiva em termos do seu contributo 
para o fortalecimento da oferta turísti-
ca regional, isto é acrescentar valor.
O equilíbrio financeiro das organiza-
ções, permitindo explorações equili-
bradas e capacidade de investimento 
são factores indispensáveis ao seu bom 
desempenho.
O nosso Clube de Golfe tem vindo a 
adaptar-se à conjuntura, racionalizan-
do custos de funcionamento e procu-
rando, a par destas medidas, conter o 
universo dos seus associados, disponi-
bilizando as suas excelentes condições 
para a realização de eventos de cariz 
nacional e internacional motivadores 
de interessantes fluxos turísticos que 
contribuem para atenuar a sazonalida-
de e viabilizar os avultados investimen-
tos concretizados no sector.
Acreditamos que o Golfe é, conforme 
mundialmente comprovado, inclusive 
no Continente Português, o veículo 
privilegiado de captação de turistas 
com bom rendimento disponível e com 
permanência elevada transformando-
se muitos deles em residentes.
O investimento em promoção neste 
sector deve em nosso entender ser in-
tenso e envolvendo o conceito Açores. 
Dar continuidade aos programas atuais 
e intervir especificamente nos E.U.A. e 
Canadá parece ser o caminho natural, 
ainda mais existindo ligações aéreas re-
gulares controladas regionalmente.
Podem contar com todo o nosso apoio 
e dedicação no encontro de boas solu-
ções para o Turismo nos Açores.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

João AguIAr

JBLA

AzorES-in-onE:  Como ComEçou A 
joGAr GolfE?
Comecei a jogar golfe com 12 anos, 
quando fui caddy no CGIT durante 
um período de mais ou menos 6 me-
ses. Depois tive um interregno até 
aos 20 anos. Recomecei em Junho de 
1966 e nunca mais deixei de jogar.

AzorES-in-onE: QuAl o SEu tipo dE 
CompEtição prEfEridA?
É o match-play porque é um jogo 
que posso dizer que é taco a taco 
e onde há mais entusiasmo. Vamos 
tentando ganhar cada buraco e o 
adversário joga com idêntico entu-
siasmo. Tenho mesmo uma estória 
com um americano aqui da base das 
Lajes, na década de 80, onde eu fiz 
32 gross e ele 34 na segunda volta. 
Foi um match-play fabuloso.

AzorES-in-onE: o QuE pEnSA do noSSo 
CAmpo?
O nosso campo é um campo típico 
da região onde nós vivemos. É um 
bom campo, com muitas armadi-

lhas. Os nossos jogadores quase que 
não dão por elas, mas quem vem de 
fora de vez enquanto está metido 
nelas. É um campo curto mas muito 
exigente, principalmente para quem 
bate comprido.
O campo evoluiu muito ao longo 
dos tempos e sempre para melhor. 
Com as “armas” que temos tem sido 
feitos autênticos milagres. O campo 
está muito bom.

AzorES-in-onE: o QuE tE motivA no 
GolfE?
É especialmente o convívio. Cria-se 
muita amizade no golfe. Hoje tenho 
grandes amigos que fiz no golfe e se 
não fosse este não teria hipóteses de 
os ter conhecido.

AzorES-in-onE: Como vê o futuro dA 
modAlidAdE nA tErCEirA?
O golfe vai ter sempre continuida-
de na Terceira embora haja, como 
eu lhe costumo chamar, um stock 
de jogadores que estão a entrar na 
chamada segunda e terceira idade e 

que aos poucos vão começar a desa-
parecer e neste momento ainda não 
há uma geração mais jovem que vá 
compensar os que vão sair e deve 
ainda haver maior divulgação. Era 
importante a existência de um jo-
gador que lutasse pelos primeiros 
lugares nacionais e depois que en-
trasse no circuito europeu de modo 
a entusiasmar as massas jovens para 
vir para o golfe.

AzorES-in-onE: QuE ConSElhoS dAriA 
AoS mAiS jovEnS?
O golfe é um desporto que dos seis 
aos catorze anos é bom e é bonito. 
Quando começam a aparecer as na-
moradas e os carros o golfe vai à 
vida. Depois alguns regressam ao 
golfe entre os 25 e 30 anos. Devia 
haver um acompanhamento maior 
dos talentos que nós temos e feliz-
mente temos tido bons campeões 
regionais e nacionais nas camadas 
jovens. Deve haver um maior acom-
panhamento dos pais, do clube e da 
própria associação para que haja 

JBLA – João Borges Lima 
Aguiar.  Deve ser o golfista 
terceirense que mais cole-
gas sabem o nome com-
pleto. A sigla essa vem do 
nome da sua empresa que 
é uma das suas paixões. 
Afirma, por esta ordem, que 
tem três amores: A sua fa-
mília, a sua empresa e o 
golfe.
É neste momento o golfista 
mais antigo a participar re-
gularmente nos torneios do 
clube. E ao longo dos tem-
pos tem contribuído muito 
para o desenvolvimento 
desta agremiação. Agora a 
sua imagem de marca é a 
sua trotineta verde de golfe 
com que percorre o nosso 
campo.

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, 

Débora Oliveira e Francisco Rodrigues. 

Ficha Técnica
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João AguIAr

JBLA

mais jovens a praticar golfe.

AzorES-in-onE: QuAl foi A CompEtição 
QuE lhE dEu mAiS Gozo pArtiCipAr?
Não é fácil dizer porque tenho mui-
tas e eu tenho o prazer de conhecer 
novos campos. Mas é capaz de ter 
sido quando representei a equipa do 
CGIT no torneio de inter-clubes, no 
Algarve, em que pela primeira vez 
atingimos o quarto lugar nacional.

AzorES-in-onE: QuAiS São oS SEuS 
pontoS fortES E frACoS Como 
joGAdor?
O meu ponto forte como jogador é a 
bola envelhecer no meu saco. O meu 
ponto mais fraco é o putt. Tenho um 
bom jogo de fairway, tenho um bom 
jogo de aproximações, mas um mau 
jogo de putt e isso custa muita pancada.
Qual a sua pancada preferida?
É a saída, pois tenho a bola pratica-
mente sempre no fairway. Tenho até 
uma estória que quase toda a gente 
conhece: Tive uma madeira Ping nº 9 
que eu usava para todas as situações, 

como drive, como madeira 3 ou 7 ou 
até fazendo as vezes de um ferro 4 ou 
5, eu fazia o que queria dela e eu ga-
nhei muitos torneios à custa dela.

AzorES-in-onE: QuAl o CAmpo dE 
GolfE QuE GoStou mAiS dE joGAr?
Ponte de Lima. Porque é um campo 
muito difícil, os primeiros nove bu-
racos são diabólicos e exigem muito 
de nós. Tenho lá um grande resul-
tado, e talvez seja também por isso 
que gosto muito do campo, nos pri-
meiros nove buracos ia seis acima e 
depois fiz uma a menos nos últimos 
nove. É bem tratado e exige muito 
do jogador.

AzorES-in-onE: QuAl o(S) CAmpo(S) dE 
GolfE QuE mAiS GoStAriA dE joGAr?
São vários. Por exemplo St. An-
drews, gostava de conhecer e sentir 
o ambiente.

AzorES-in-onE: AlGumA EStóriA QuE 
QuEirA ContAr?
Uma vez no Algarve, no antigo D. Pe-
dro, havia um par 5 muito difícil que 
fazia um cotovelo e onde na altura 
não havia estacas brancas à direita. 
Eu entusiasmei-me e quis jogar por 
cima de um outro campo para encur-
tar espaço. Um dos meus parceiros 
de jogo, um alemão, começou a dizer 
que eu não podia fazer aquilo. Faço, 
não faço, fiz, a bola ficou muito bem 
colocada no outro campo e depois 
obtive um birdie saboroso. Ele recla-
mou pois achava que eu tinha feito 
uma jogada ilegal. A comissão en-
tendeu que não era ilegal e o birdie 
ficou ainda mais saboroso.

Nome – João Borges Lima Aguiar

Idade – 67 anos

Profissão – Empresário

Naturalidade – São Brás, Praia da Vitória

Residência –  Santa Luzia, Angra do Heroísmo

HcP –10,0

Família – Casado, dois filhos e uma neta

Jogador(es) de Golfe favoritos – Greg Norman

Prato(s) favorito(s) – O nosso peixe, especialmente grelhado e a 

nossa alcatra

Música, género, cantor ou agrupamento – Fado; Amália e Mariza

Tv Programas Favoritos – Notícias e Futebol

Inernet/Consolas – Uso profissional.

Clube – Sport Lisboa e Benfica

O MEU SACO
Saco – Mizuno

Driver – Titleist 905T Reg. 10,5º

Madeira 3  – Taylor Made R9

Híbrido – Srixon AD 22º

Ferros (5 ao Pich-Wedge) – Taylor Made R9

Wedges (56º) – Harvey Pennick

Putter – Odyssey Dual Force 2

Marca de Bolas- Titleist Pro-V

O Primeiro Melhor
dos Melhores

Até há altura todos os torneios 
eram organizados pelos america-
nos. Eu e o meu amigo Herberto 
Machado, já falecido, decidimos 
organizar um torneio a que de-
nominámos O Melhor dos Me-
lhores. nos mesmos moldes que 
ainda hoje se disputa. No entan-
to não tivemos o apoio da direc-
ção do clube. Marcámos então 
uma reunião com o Senhor Al-
berto Lopes que através da Jun-
ta Geral representava o governo 

português no clube em que nos 
deu todo o apoio e com algumas 
ameaças de irmos para os jornais 
convencemos os americanos e 
levámos o torneio em frente. Foi 
muito giro e os americanos aca-
baram também por participar e 
gostar muito. O almoço foi file-
tes de abrótea do antigo Beira-
Mar, muito famosas há época e 
carne assada e teve o empenho 
das nossas famílias desde a orga-
nização até ao lavar da louça.



24.fev.2014 DIÁRIO INSULARgOLfe|Iv|

TerceIrA open 2014 ~vIpAçor

Paulo Barcelos e fernando Vieira em foco

PAUlO NUNES  segundo gross

O Terceira Open é uma competição 
disputada em 2 dias no sistema de 
Medal-play (contam todas as pan-
cadas dos dois dias) e que por isso 
premeia o mais regular ao longo 
dos dois dias de competição.
Sessenta e nove jogadores partici-
param nesta prova onde o vento por 

vezes forte parece não ter influen-
ciado os resultados de grande nível 
dos vencedores.

PAUlO BARCElOS REGRESSA AOS TíTUlOS
Depois de um período de forma 
abaixo do que nos tem habituado, 
Paulo Barcelos apresentou-se em 

grande nível vencendo categorica-
mente com um excelente resultado 
de uma pancada acima do par ao 
longo dos dois dias de competição.
Paulo Miguel Nunes  aproveitando a 
interrupção lectiva provou que quem 
sabe nunca esquece e antes de voltar 
à universidade arrecadou mais um 

troféu para a sua colecção.
A fechar o pódio ficou Pedro Frei-
tas que este ano se afirma como um 
potencial vencedor de troféus em 
gross.
Nota de destaque para as presta-
ções dos veteranos José Rocha e 
Brás Linhares que mostraram que 
ainda estão para as curvas!

FERNANdO VIEIRA VENCE EM NET
Fernando Vieira, que regressou à 
competição a época passada, conti-
nua a evoluir de forma consistente e 
realizou uma prova muito regular ao 
longo dos dois dias averbando dois 
scores de uma pancada abaixo do par.
A melhor volta net do Torneio foi 
realizada no primeiro dia por Fran-
cisco Rodrigues com cinco panca-
das abaixo do par. O segundo dia 
não correu tanto de feição mas o 78 
obtido permitiu-lhe alcançar o se-
gundo lugar.
A fechar o pódio José dos Reis Men-
des obtinha um total de 146 panca-
das net. Samuel Pamplona e José 
Adriano Godinho, ambos com 148 
pancadas terminaram ainda nos lu-
gares premiáveis.
O Terceira Open contou com o 
apoio da AÇORVIP representada 
através de David Cota.

ClASSIFICAçãO GROSS

class. Jogador gross Dia 1 Dia 2

1º Paulo Barcelos 145 73 72

2º Paulo Nunes 150 74 76

3º Pedro Freitas 154 76 78

4º José Rocha 155 77 78

5º Brás linhares 155 75 80

PEdRO FREITAS  terceiro gross JOSé ROChA  quarto gross

PAUlO BARCElOS  de volta às vitórias

http://www.facebook.com/golfe.terceira
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Paulo Barcelos e fernando Vieira em foco

Todos os resultados em http://www.terceiragolf.com

ClASSIFICAçãO NET

class. Jogador Net Dia 1 Dia 2

1º Fernando Vieira 142 71 71

2º Francisco Rodrigues 145 67 78

3º José dos Reis Mendes 146 72 74

4º Samuel Pamplona 148 74 74

5º José Adriano Godinho 148 74 74

FERNANdO VIEIRA  vence em net FRANCISCO ROdRIGUES  segundo net

JOSé dOS REIS MENdES  terceiro classificado net

BRáS lINhARES  quinto gross

SAMUEl PAMPlONA  quarto classificado net

JOSé AdRIANO GOdINhO  quinto net
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A melhor sala de eventos da Ilha

O CGIT orgulha-se de possuir a me-
lhor sala de eventos da Terceira com 
uma capacidade a rondar as 500 pes-
soas.
Para alem das magníficas instalações e 
do estacionamento próprio, o enqua-
dramento paisagístico torna-o num 
espaço único. Se a isso somarmos a 
qualidade do nosso serviço, a varieda-
de das nossas ementas e uma cozinha 
premiada facilmente se identifica uma 
experiência única.
Quando planear a realização de um 
evento não deixe de nos procurar, seja 
ele de carácter pessoal (Casamentos, 
Baptizados, aniversários, etc.) ou em-
presarial (congressos, fóruns, apresen-
tações, reuniões, etc.). De certeza que 
encontrará aqui uma solução que lhe 
agrade, pois a nossa oferta é flexível e 
pode tanto ser adequados a grupos pe-
quenos como a grupos que podem ir até 
500 pessoas numa só sala ou mesmo ul-
trapassar o milhar de utilizadores utili-
zando as diversas valências do clube.
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Apontamentos da História

BAR SNACk BAR ORIGINAIS  
(foto de 1962)

Como referimos na última edição, os 
primórdios do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira foram difíceis e as suas ins-
talações eram modestas. As fotos que 
hoje apresentamos datam de 1962 e de 
entre todos os pormenores de época 
que se podem vislumbrar destaque-se 
as máquinas de jogo , Slot-machines, 
que foram uma das imagens do clube 
durante algumas décadas.

SAlA dE JANTAR  
(foto de 1962)

BURACO 19  
(foto de 1962)

#

#

Vale 5 e 

em compras superiores a 25 e

no Pro-Shop *
* Excepto outras promoções e tacos em segunda mão

(Campanha válida no mês de Março de 2014)

Vale 5 e 

em consumos superiores a 25 e

no snack-bar e restaurante
(Campanha válida no mês de Março de 2014)

clube de golfe dA IlhA TerceIrA

Um clube aberto
Todos são bem vindos ao Clu-
be de Golfe da Ilha Terceira. 
 É claro que os sócios usufruem 
de condições especiais, mas to-
dos os que queiram utilizar as 
nossas instalações serão bem 
vindos é certamente voltarão 
quando verificarem a qualida-
de dos nossos serviços e  insta-
lações e a simpatia dos nossos 
colaboradores.
Aproveite a campanha abaixo 
indicada e retire ainda maior 
prazer de estar connosco.

Descontos a partir De 20%

Pullovers (Homem/Senhora)
Camisolas (Homem/Senhora)

Coletes (Homem/Senhora)
Meias “Afi” (Homem/Senhora)

Meias “FootJoy” (Senhora)
Blusões (Senhora)
Casacos (Senhora)
Calças (Homem)

Sapatos de Golfe (Homem/Senhora)
Acessórios de Golfe

stock Limitado

CAMPANhA MARçO
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 A minha 
melhor pancada

JOSé DOS 
ReIS MeNDeS                
HcP: 7,3
“Foi um eagle ao bu-
raco 1 durante um 
pro-am Bati um bom 
drive e a seguir um 
pitch-wedge a bola 
bateu uma vez no 
green e saltou para 
dentro do buraco!”

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

introDUÇÃo: Em edições passadas 
mostramos a componente correcta do 
swing. Agora que já tem as noções bási-
cas para poder bater bem na bola e pros-
seguir com uma boa evolução no que 
diz respeito aos processos correctos do 
swing, hoje vamos mostrar e ensinar uma 
outra face do jogo de Golfe, o “Putt”. O 
putt, para muitos professores de golfe, 
incluindo nós, é considerado a parte do 
jogo mais importante, pois trata-se do 
momento de meter a bola no buraco, e se 
o fizer correctamente verá que o seu jogo 
melhorará consideravelmente. Pois não é 
por acaso que, uma das frases mais usa-
das pelos grandes jogadores mundiais é: 
”É nos greens que se ganha torneios”.  

o que é o “putt”? - Pancada efectuada 
com um taco especial, o putter, quando a 

bola se encontra no green.

Green: Superfície de relva especial-
mente tratada e de corte muito baixo, 
onde se encontra o buraco assinalado 
com uma bandeira.

postura no putt: Para executar um 
bom putt é necessário adoptar uma boa 
postura. A abertura do stance varia 
conforme o estilo pessoal, mas ideal-
mente o lado de fora dos sapatos deve 
estar alinhado com os ombros. Na co-
locação do jogador à bola, a cabeça e os 
olhos devem estar directamente sobre a 
bola. Em consequência, o jogador tem 
de inclinar ligeiramente tronco para a 
frente com os ombros e pés alinhados 
na mesma direcção, ou seja para onde 
quer bater o putt (fig.2) e com o peso 

distribuído pelos dois pés. O equilíbrio, 
a postura e a distribuição do peso são 
factores muito importantes na execução 
do putt, o jogador deve certificar-se de 
que a cabeça e o corpo estejam imoveis 
durante a pancada. E não esquecer: 
a pancada é executada apenas com os 
braços, ombros e taco (fig.3). 

como bater o putt: Depois de ter uma 
boa postura, o jogador para bater o putt 
deve ter uma pega ligeiramente firme e a 
posição da bola no centro dos pés (fig. 1). 
Depois disso deve manter a face do taco 
a um ângulo recto com o solo e alinhado 
para o sitio que pretende jogar. Os olhos 
devem olhar por cima da bola e a cabeça 
deve estar imóvel durante a tacada, e não 
deve quebrar os pulsos durante o movi-
mento de bater o putt (fig.3).

 O meu 
hole-in-one

RODRIgO 
RODRIgUeS  
HcP: 12,3
 “Há uns dois verões 
atrás estava a jogar 
no campo das Furnas 
com o meu amigo 
Cristóvão Medeiros 
e ao chegar ao par 3, 

buraco #16, bati um ferro 6 a bola bateu 
no green e rolou para dentro do buraco. 
Foi perfeito!”

 Pancadas
incríveis

JOSé LUíS gARcIA               
HcP: 4,0
“Estava a jogar aos 
skins e ao #18 o 
meu adversário esta-
va perto da bandeira 
que estava na parte 
de cima. A minha 
bola ficou cá em bai-
xo e eu meti um putt 
cheio de linha para 
fazer birdie enquan-
to ele falhava o seu e 

eu ganhava o skin”.

Artur Freitas, profissional do Clube 
de Golfe da Ilha Terceira disputa a 
primeira parte do calendário da as-
sociação de golfistas profissionais 
de Portugal com o apoio do seu clu-
be e da Turangra.
Artur começou a sua participa-
ção no final de Janeiro no Oceano 
Faldo Course, no Algarve, onde 
no final do primeiro dia de prova 
com duas pancadas acima do par 

encontrava-se no grupo dos déci-
mo quintos classificados sendo o 
terceiro melhor português. A falta 
de ritmo competitivo e a falta de 
habituação à pressão destas pro-
vas condicionou a sua prestação 
averbando um score de 82 pan-
cadas que não foi suficiente para 
fazer o cut. A prova foi ganha por 
Bob Cameron, um dos muitos es-
trangeiros a estagiar em Portugal 

e que fez com que a lista de ins-
critos ultrapassa-se a centena de 
profissionais.
As condições climatéricas em Feve-
reiro não permitiram que o nosso 
profissional se deslocasse a segun-
da prova, pois as mesmas afectaram 
o transporte aéreo para os Açores. 
O regresso aos greens continentais 
acontecerá em Março onde disputa-
rá duas provas.

pArTIcIpAções nAcIonAIs

Artur freitas no PgA Portugal

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.

fig.1 fig.2 fig.3

Avanço de colecção
Já ao seu dispor a colecção

 primavera-verão 2014


