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JOSÉ CARLOS FAGUNDES

Professor Zorra
Diz o ditado popular que em
Abril águas mil! Não há dúvida
que sem água tudo seria mais
difícil e seguramente mais caro,
pese embora os inconvenientes
que a água trazida pela chuva
nos proporciona.
Na prática do Golfe as águas
poderão ter vários sentidos, o
aplauso pela rega gratuita dos
campos, a utilização do guardachuva lembrando a origem da
modalidade e a água que muitos
jogadores acabam por introduzir
em jogadas menos felizes…
Mas Abril também é altura de
comemorar o seu dia 25 símbolo da Liberdade, tão presente e
valorizada na caminhada desportiva desenvolvida ao longo de 18
buracos. A liberdade também é
vivida no nosso peculiar campo
de golfe, permitindo a prática
desta atividade desportiva a todas idades, independentemente
do sexo e do seu estrato social,
em que livremente falamos de
tudo mas essencialmente de amizade e companheirismo.
Com o final deste mês transitamos para o 1 de Maio, igualmente carregado de simbologia, pela
celebração e homenagem a todos os trabalhadores pela forma
como contribuíram e contribuem
ao longo da história para a construção do desenvolvimento das
sociedades onde estão inseridos.
É neste âmbito que prestamos
uma homenagem a todos aqueles que colaboraram e colaboram
com esta Associação transformando-a diariamente num bem
cada vez mais valioso.
Neste ambiente de confraternização iremos realizar no inicio do
mês mais um Friendship envolvendo a Ilha Terceira e a Ilha de
São Miguel, este ano a decorrer
nas Furnas, onde naturalmente
competiremos sem tréguas mas
com a certeza que logo de seguida estaremos todos convivendo à
volta de um Cozido das Furnas e
fortalecendo a unidade regional!!
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

Se perguntarmos à maioria dos sócios quem é José Carlos
Fagundes a maioria ficará a pensar de quem se trata, mas
se perguntarmos se conhecem o José Carlos Zorra todos
dizem que sim. A alcunha é herdada do pai e do tio e já é
perpetuada nas gerações seguintes.
Outra da faceta mais conhecida de José Carlos é o seu
gosto, apesar de não ser profissional, salienta, por ensinar
a jogar golfe e dar algumas dicas.
Tem como um dos seus ídolos o primo Manuel Nunes que
o obrigou a mudar de swing “numa altura que não passava
da cepa torta” e que não o deixou desistir pois primeiro
o handicap começou a subir e só após a sua insistência é
que passou a dar certo.
Zorra é ainda o amador recordista do campo em competição com 65 pancadas (33+32). “Outros já fizeram 64 ou
63, mas em volta de treino, não em competição”.
AZORES-IN-ONE: COMO COMEÇOU A
JOGAR GOLFE?

Comecei como caddy em 1966 e aí
começou o bichinho. Depois interrompi durante uns anos quando saí
de caddy para ir trabalhar com os
americanos para a base em 1976 e
depois regressei ao jogo em 1981 e
nunca mais parei.

está muito bom e muito bonito. Mas
a gente só nota que gosta dele quando estamos daqui para fora e sentimos saudades dele.
AZORES-IN-ONE: O QUE O MOTIVA NO
GOLFE?

É tudo! É o andar, é a natureza, é o
jogar golfe, eu adoro!

AZORES-IN-ONE: QUAL O SEU TIPO DE
COMPETIÇÃO PREFERIDA?

AZORES-IN-ONE: QUE CONSELHOS DARIA
AOS MAIS JOVENS?

É o Match-play. É um contra um. Estamos a competir ao pé um do outro
e é uma competição mais saudável.

Que não desistam, que joguem, que
continuem. Pois tínhamos aqui muita malta nova a jogar que foi estudar
e acabou por desistir. É pena pois
muitos eram excelentes jogadores.
Continuem pois isto é muito saudável aqui em cima. Os que nunca

AZORES-IN-ONE: O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?

O nosso campo está espectacular,

jogaram golfe, que venham experimentem, pois se experimentarem
eu quase que aposto que ficam viciados.
AZORES-IN-ONE: QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU MAIS GOZO PARTICIPAR?

O Pro-Am de 1994 onde ganhei o
Over-All. Nesse ano só havia um
over-all e houve uma senhora do
continente que fez o mesmo resultado. Também tinha handicap 4 como
eu e o clube falou comigo e eles ofereceram o troféu à senhora. Eu disse
que não havia problema nenhum e
foi bonito.
AZORES-IN-ONE: QUAIS SÃO OS SEUS
PONTOS FORTES E FRACOS COMO
JOGADOR?

Forte é de cima do tee, não bato
comprido mas bato sempre direito.
Fraco é no green. Os putts uma vez
entram, outras vezes não...

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte,
Débora Oliveira e Francisco Rodrigues.

AZORES-IN-ONE: QUAL A SUA PANCADA
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Palmarés reduzido

2001
Melhor dos Melhores - 1.º
2002
Terceira Open - 1.º
2004
Torneio de São Matrinho - 1.º
Pro-Am - 1.ª Categoria - 1.º
2009
Vice- Campeão Nacional
de Clubes Mid-Amateur
Melhor dos Melhores - 1.º

PREFERIDA?

Gosto muito de jogar da areia!
AZORES-IN-ONE: QUAL O CAMPO DE
GOLFE QUE GOSTOU MAIS DE JOGAR?

Em 1986 fui ao Algarve jogar em
Vale de Lobo e é o campo mais bonito que eu tivesse visto e adorei.
AZORES-IN-ONE: QUAL O(S) CAMPO(S) DE
GOLFE QUE MAIS GOSTARIA DE JOGAR?

O MEU SACO

Nome – José Carlos Coelho Fagundes

Saco – Viper

Idade – 58 anos

Driver – Taylor Made R9 10,5º reg
Híbrido (18º) – King Cobra Baffler TWS
Híbrido (24º) – Titleist 585-H

Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória

Ferros (4 ao Gap-Wedge) – Titleist AP1

Residência – Santa Cruz, Praia da Vitória

Wedges (54º) – Cleveland CG10

No Penha Longa. Nunca joguei lá, mas
ouço falar e gostava muito de lá ir.

Wedges (56º) – Cleveland CG12

AZORES-IN-ONE: ALGUMA ESTÓRIA QUE
QUEIRA CONTAR?

Marca de Bolas- Titleist Pro-V

Estórias há muitas, mas posso contar uma passada com o Carlos Costa. A gente jogava sempre a dinheiro e ao nove, ele estava em três no
green e tinha um ponto, eu passei o
green em duas e fui para as árvores
que havia atrás e eles estavam todos
a ver o que eu ia fazer. Eu joguei a
bola baixa, ela entrou e ganhei o buraco! Nunca mais me esqueço desse
buraco.

Profissão – Reformado (Barman)

Putter – Titleist Scotty Cameron Red

HCP –4,9
Família – Casado 2 filhos e 3 netos
Jogador(es) de Golfe favoritos – Manuel
Nunes e Tiger Woods
Prato(s) favorito(s) – Peixe: Boca Negra
Grelhada
Hobbies: – Cartas: Sueca
Tv Programas Favoritos – Discovery
Channel
Clube de futebol – Sport Lisboa e Benfica
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II TORNEIO RALI SICAL

E na origem esteve... o Rali S

JOSÉ ADRIANO GODINHO/JOSÉ ROCHA Campeões Gross

O Torneio Rali Sical repete o êxito
do ano passado e entrou definitivamente no meio golfista terceirense
como um dos torneios mais populares. Assim o gostinho especial
foi saboreado por 53 duplas que
no dia de ontem deram o seu melhor para conseguirem o melhor
resultado numa prova disputada
no sistema medal texas scramble
com ¾ dos handicaps.
Desportivamente a prova foi muito disputada, sendo mesmo necessária a realização de um Play-off
para atribuição do troféu para
o par primeiro classificado em
gross. As duplas José Adriano
Godinho/José Rocha e Paulo Barcelos/Glynn Black terminaram a
prova empatados com quatro pancadas abaixo do par. O desempate
foi conseguido no segundo buraco
extra onde um birdie da dupla da

Agualva lhes deu a vitória.
Em net estrearam-se a vencer a
dupla da Força Aérea Portuguesa
constituída por Rui Pedro Andrade e Fausto Santos que registaram
um cartão de 59 pancadas net.
Floriano Raposo e Rui Lourenço
ficavam a uma pancada de distancia dos vencedores isolados no
segundo lugar. Em terceiro lugar
beneficiando do regulamento de
desempates ficou a dupla de pai e
filho Lourenço e Nuno Lemos que
relegaram a dupla luso americana
Paulo Barcelos/Glynn Black para
fora dos troféus. Pode-se mesmo
dizer que a esta dupla saiu a fava
pois nas duas classificações ficaram sempre a um degrau dos troféus.
Norberto Arruda, venceu o concurso de bola mais perto do buraco no campo dezoito.

NORBERTO ARRUDA Closest to the pin #18
CLASSIFICAÇÃO GROSS

Class.

Jogador

Pontos

1º

José Godinho/José Rocha

68

2º

Paulo Barcelos/Glynn Black

68

3º

Floriano Raposo/Rui Lourenço

69

http://www.facebook.com/golfe.terceira
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li Sical

RUI PEDRO ANDRADE/FAUSTO SANTOS Campeões Net

FLORIANO RAPOSO/RUI LOURENÇO Segundos Net

NUNO LEMOS/LOURENÇO LEMOS Terceiros classificados Net

CLASSIFICAÇÃO NET

Class.

Jogador

Pontos

1º

Rui Pedro Andrade/Fausto Santos

59

2º

Floriano Raposo/Rui Lourenço

60

3º

Nuno Lemos/Lourenço Lemos

61

Todos os resultados em http://www.terceiragolf.com
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TORNEIO SACA/SKINS/GRUPO DAS 9

Domínio do G9

GRUPO DAS 9 Sagra-se pela primeira vez Campeão

Competição com um carácter muito especial, o
Torneio Saca/Skins/Grupo das 9 reúne 3 grandes grupos de Golfistas que co-existem dentro
do Clube de Golfe da ilha Terceira. Estes grupos organizados de Golfistas, que organizam
competições, ordens de mérito e que possuem
mesmo sites ou blogues disputam anualmente
uma competição de equipas onde a rivalidade
torna a luta pela inscrição do nome no Troféu
muito renhida.
A competição teve o seu início no dia 19 de
Abril, mas depois de a maioria dos jogadores
ter efectuado 11 buracos a chuva apareceu em
força obrigando ao cancelamento da prova e à
marcação de uma nova data, 25 de Abril, uma

data que tem tradição neste torneio.
Compareceram à chamada 80 jogadores, mais
dezasseis do que em 2013 sendo 27 os representantes da Saca, 23 os dos Skins, 27 os do
G9 e ainda 3 golfistas não filiados em nenhum
dos grupos. A Prova foi disputada em sistema
Stableford contando para classificação os melhores 12 resultados de cada grupo.

PAULO BARCELOS melhor Gross

ALVARINO PINHEIRO melhor Net

G9 VENCE PELA PRIMEIRA VEZ

O Grupo das 9 depois de se ter estreado em
2011 com o terceiro lugar, foi nos dois últimos
anos vice campeão alcançou em 2014 o seu
primeiro título de modo categórico com 431
pontos.
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Apontamentos da História

SACA segundos classificados

SKINS último lugar do pódio

Em segundo lugar com 406 pontos
classificou-se a Saca que assim sobe
um lugar na tabela após terem sido
últimos nos dois derradeiros anos.
Os bicampeões, Skins tiveram este
ano uma prestação menos conseguida caindo para o terceiro lugar.
PRÉMIOS INDIVIDUAIS

Também são simbolicamente disputados prémios individuais para a
melhor pontuação gross e net assim
como para as pancadas mais perto
do buraco aos campos 14 e 18.
Paulo Barcelos (G9) venceu a fase
regular em gross com 33 pontos, os
mesmos que Samuel Pamplona (G9)
e José Adriano Godinho (Saca) por
ter realizado o melhor back-nine.
Alvarino Pinheiro (G9) foi o grande
vencedor da competição net com 40
pontos mais dois do que João Ferreira (Skins) e mais três do que um

grupo de cinco elementos formado
por Samuel Pamplona (G9), Francisco Rocha (G9), José Adriano Godinho (Saca), Rui Lourenço (G9) e
Emanuel Fagundes (G9).
As pancadas mais perto do buraco
foram conseguidas por Alvarino Pinheiro (G9) ao 14 e por Pedro Fagundes (Skins) ao 18.
FASE EXTRA – G9 E SKINS
DIVIDEM NOVAMENTE OSTÍTULOS

Repetindo a formula iniciada há
dois anos realizou-se uma fase extra
que coloca em 3 buracos extra os
melhores jogadores de cada grupo
em net e gross.
Em Gross José Luís Garcia
(Skins)com um bogey e dois pares
venceu, enquanto em Net Alvarino Pinheiro continuava com a mão
quente vencendo também esta fase
da prova.

GARCIA/PINHEIRO ganham finalíssima

ALVARINOPINHEIRO Closest to the pin #14

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD NET (12 MELHORES RESULTADOS)

Class.

Jogador

Pontos

1º

Grupo das 9

431

2º

Saca

406

3º

Skins

400

PEDRO FAGUNDES Closest to the pin #18

Nos Estados Unidos da América
o golfe é um desporto verdadeiramente popular quer em números de
espectadores como de praticantes e
a grande maioria dos seus Presidentes mais recentes são praticantes da
modalidade.
Em Portugal a situação não é idêntica e o único Presidente da República que praticava a modalidade, Jorge Sampaio, jogou entre nós em 11
de Junho de 2003, no dia seguinte
às comemorações oficiais do Dia de
Portugal que ocorreram em Angra
do Heroísmo.
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PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS

Délio vence na República Dominicana
Délio Soares do Clube de Golfe da
Ilha Terceira venceu a categoria
gross da final mundial do 23º Circuito Golfe & Comunicação que se
disputou no campo de golfe La Cana,
em Punta Cana, República Dominicana em prova realizada no passado dia 16 de Abril no sistema stableford com 30 pontos gross, mais
quatro que o segundo classificado.
BOA PRESTAÇÃO
DE JOÃO PEDRO FREITAS

Para alem do vencedor gross, outro

terceirense em prova foi João Pedro
Freitas que realizou uma boa volta
de golfe conseguindo 34 pontos net,
menos quatro pontos que o vencedor desta categoria, Carlos Tinoco
que regulamentarmente se tornou o
campeão da prova.
Recorde-se que os golfistas do CGIT
qualificaram-se para esta prova ao
vencerem a etapa dos Açores disputada no campo de golfe da ilha Terceira em Novembro do ano passado
e que contou com a participação de
92 golfistas.

A minha
melhor pancada
HILDEBERTO
ROCHA
HCP: 6,4

“Foi em 1985, estava a jogar mal até ao
buraco 4 e prestes a
desistir. Era Verão
e a bola rolava bem
e dei um excelente
drive na direcção do green, ainda havia
jogadores lá que depois me disseram
que a bola tinha rodado no buraco. Ia
fazendo um hole-in-one num par quatro. Depois foi só encostar para fazer
eagle pois a bola estava a dois dedos
do buraco.”

O meu
hole-in-one
JOÃO VALENTIM
CARVALHO
HCP: 20,8

“O meu primeiro
Hole in-One foi ao
buraco 18 com o ferro 6 a bola passou o
buraco uns dois metros voltou para trás
e entrou! Curioso é que uma pessoa
leva às vezes quase uma vida para fazer
uma pancada destas e eu repeti mais
ou menos 15 dias depois. Jogo golfe há
mais de 30 anos e depois destes dois
não veio mais nenhum.”

As dicas dos profissionais

com Michael Duarte e Artur Freitas

Regras de etiqueta para ser um bom golfista
Procure não ser o jogador mais lento
Podem existir vários jogadores a competir
num mesmo jogo de golfe e isso implica que
um jogo demore várias horas. Dessa forma, e
para que se mantenha um ritmo de jogo elevado, deve procurar não ser muito lento, pois
assim a competição será mais disputada e
emocionante. Caso seja o jogador mais lento,
não tenha receio em assumi-lo e deve encorajar os outros jogadores a prosseguir, pois
depressa os conseguirá apanhar. Tente andar
mais depressa mas quando for para executar
a sua pancada tire o tempo que achar necessário, assim não ficará um jogador lento.
Mantenha sempre
o seu temperamento controlado
Independentemente dos motivos que tenha
para se sentir irritado e/ou frustrado com um
resultado ou com uma jogada, deve manter
sempre o seu temperamento controlado.
Como tal, não deve vociferar palavrões, nem
enviar o seu taco pelos ares quando acontece
uma falha numa jogada importante, pois isso
deixa toda a gente desconfortável e vai fazer
com que, mais tarde, ninguém queira jogar
consigo. Ser golfista é isso mesmo, é saber
perder e manter sempre a compostura de
bom desportista. Se num dia as coisas correm
mal, isso não quer dizer necessariamente que
seja um mau golfista. Existirão outros dias
em que as jogadas sairão perfeitas e isso vai
conduzi-lo à obtenção de grandes vitórias.
Respeite o tempo dos outros
O tempo é um dos bens mais valiosos para
um golfista. Existem poucas razões para fa-

lhar e romper com a marcação de uma partida de golfe e, como tal, o tempo dos outros
jogadores deve ser sempre respeitado. Se já
combinou a realização de um circuito de 18
buracos com os amigos, deve cumprir com a
sua palavra, a não ser que não consiga mesmo
por motivos de força maior. O golfe é um desporto fantástico, mas é também um encontro
social de amigos e competidores e todos devem estar no local marcado e à hora exata.
Arranje o solo onde está a jogar
Os melhores campos de golfe do mundo são
aqueles que apresentam os seus circuitos
nas melhores condições possíveis e, para
que isso aconteça, o papel dos jogadores é
fundamental. Todos os jogadores devem
respeitar o campo de golfe, deixando-o nas
boas condições em que o encontram e devem
procurar minimizar os eventuais danos que
possam surgir. Cada jogador deve arranjar o
solo onde está a jogar depois de realizar a sua

tacada, como por exemplo: alisar as pegadas
em obstáculos de areia ou mesmo repor os
pedaços de relva que foram arrancados no
momento de bater a bola. Ao fazê-lo estará
a zelar pela manutenção de um determinado
circuito de golfe e está a preservar um espaço
que no fundo é seu.
Seja um jogador silencioso
Para realizar uma boa tacada de golfe, todos
os jogadores necessitam de ter a máxima
atenção, pois existem várias particularidades
que têm de estudar: o vento, o taco a utilizar,
a distância, os obstáculos, o terreno, entre
outros. Se a isto juntarmos um outro jogador
que está sempre a falar e a andar de um lado
para o outro, o resultado não será animador e
a tacada pode ser péssima. Para que isso não
aconteça, deve ser sempre um jogador silencioso, afastar-se do raio de visão do jogador
e ficar estático por alguns momentos até que
ele faça a sua jogada.

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.

Pancadas
incríveis
RUI FONSECA
HCP: 19,8

“Foi no 17. Falhei
o drive e a bola foi
parar ao 16, a seguir
tive que bater para
a frente no 16 pois
tinha as árvores próximas. Depois sem
visibilidade para o
green joguei um ferro 7 por cima das
árvores que ficou ao pé da bandeira fazendo um birdie fácil.”

CAMPANHA MAIO
- Meias “Afi” 20%
- Pijamas e Robes
“Wolsey” 20%
- Calções, Bermudas e Polos
(sem logo) “El Pro Green
Camb” - a partir de 20%
“Tourolindo” - 50%

