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ALVARINO PINHEIRO

Presidente “vitalício” do G
Estamos na época de aproveitar
o bom tempo e os dias mais longos.
O ritmo acelerado em que as sociedades hoje desenvolvem as
suas atividades tornam aparentemente o ritmo do relógio bastante mais acelerado, parecendo
que as semanas são dias e que
os meses são semanas. Uma boa
organização dos nossos afazeres,
sejam eles profissionais, sociais
ou familiares permite sempre
disponibilizar um pouco de tempo para tudo.
O desporto deverá sempre estar
no nosso calendário independentemente da fase do ciclo de
vida em que nos encontramos, e
da maior ou menor intensidade
que ele representa no nosso quotidiano.
Praticar golfe não tem idade nem
hora, depende apenas de começar. Se já é praticante intensifique a sua qualidade técnica, se
não é, faça uma experiencia que
seguramente não se arrependerá,
aproveitando o facto da ilha Terceira ter uma estrutura desportiva – campo e instalações sociais
– de excelência.
Quantos cidadãos do mundo
adorariam estar a 15 minutos
de um campo de golfe com o impacto ambiental que tem e com o
convívio impar que lá se vive?!
É com orgulho que obtivemos recentemente o titulo de campeão
nacional de seniores através da
equipa dos Josés - Avezedo, Rocha e Godinho – e vice-campeão
nacional mid-amateur da equipa
composta por Délio e Jorge Soares, Hildeberto Rocha, José Luis
Garcia, José Rocha e Braz Linhares.
Todos estes jogadores são amantes desta prática desportiva e do
seu clube de golfe e seguramente
a vida não seria igual sem esta
partilha de tempo.
Saudemos o verão e tudo aquilo
que ele nos traz de bom.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte,
Débora Oliveira e Francisco Rodrigues.

Pode ser pela sua maneira
de ser ou pela sua formação em Psicologia, ou pelas
duas, Alvarino é uma pessoa que gera consensos
no golfe terceirense. Presidente “vitalício” do Grupo
das 9 é como os membros
deste prestigiado grupo o
designam, no entanto dá
também a cara pela Comissão de Torneios do clube,
a grande responsável pelo
largo quadro competitivo
que oferecemos aos nossos
sócios.
Desportivamente
tornou-se no último par de
anos um temível competidor pelos lugares de excelência da competição net.
AZORES-IN-ONE: COMO COMEÇOU A
JOGAR GOLFE?

Em 2007, nuns cerrados na Canada dos Pastos, comecei a bater bolas com uma antiga Madeira 1 da
Spalding oferecida pelo meu amigo
Paulo Quadros, que guardo religiosamente.
Íamos tomar café, e ao final das
tardes de sábado batíamos um saco
de bolas recicladas compradas na
Base. Íamos procura-las e voltávamos a batê-las. Eu, o Jorge Pereira
e o Paulo, que era o nosso treinador…
Quando comecei a acertar na bola o
Paulo Quadros convenceu-me a fazer-me sócio do CGIT, a partir daí
nunca mais parei. Fiquei fascinado
pelo jogo e por tudo aquilo que ele
engloba. É um desporto incrível.
AZORES-IN-ONE: TIPO DE COMPETIÇÃO
PREFERIDA?

Todas as modalidades são interessantes e exigentes, não tenho nenhuma especial preferência. Já fui
muito feliz nas competições jogadas a pares. Gosto do espirito de
equipa e de entreajuda entre parceiros no entanto, também aprecio
a “solidão” e a “pressão” do jogo
individual, quer seja em stableford

ou em medalplay.
AZORES-IN-ONE: O QUE PENSA DO
NOSSO CAMPO?

O nosso campo é um luxo! Consegue conjugar a beleza natural do
lugar com a componente técnica
exigida a um campo de golfe de nível mundial. É verdade que não foi
construído para a competição profissional, mas também não é menos
verdade que todos os que cá jogam
ou jogaram o respeitam. É um campo perfeito para o golfe amador e
para o turismo de golfe.
AZORES-IN-ONE: O QUE O MOTIVA NO
GOLFE?

O golfe é um desporto único, não
existe nada parecido. Aprecio o desafio de todos os dias tentar jogar
melhor, de desenvolver as minhas
competências como jogador a nível
técnico, táctico e mental. Gosto de
ler e aprender acerca da abordagem
ao jogo, existe muito por onde investigar… Por outro lado, o nosso
clube de golfe têm um espirito mui-

to saudável, tem uma cultura impar
que valoriza e potencia a amizade e
o convívio.
AZORES-IN-ONE: COMO VÊ O FUTURO DA
MODALIDADE NA TERCEIRA?

O golfe tem futuro garantido na
Terceira, a cultura associada ao
jogo está bem enraizada na nossa ilha e continua bem viva no
CGIT. O campo tem todas as condições necessários para o desenvolvimento da modalidade e as
condições financeiras de acesso
ao clube são excelentes. Existem
praticantes de todas as idades no
entanto, podia haver maior número de jogadores especialmente
mais jovens.
AZORES-IN-ONE: QUE CONSELHOS DARIA
AOS MAIS JOVENS?

Divirtam-se, acreditem e aproveitem ao máximo. Por outro lado, diria para investirem no conhecimento acerca do jogo em todas as suas
vertentes, não só no swing e em
tacos. O golfe é muito mais do que
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noite, é o melhor e mais emblemático torneio de golfe dos Açores!
Também tenho grandes recordações da vitória que consegui no
Torneio das Empresas de 2010
com a empresa “Oculista Cabral”
quando fui decisivo no play-off de
desempate, fazendo um shot espetacular ao green no buraco #1 para
garantir o 1º lugar. Nunca mais me
esquecerei da viagem de regresso
ao clubhouse.
AZORES-IN-ONE: QUAIS SÃO OS SEUS
PONTOS FORTES E FRACOS COMO
JOGADOR?

O meu ponto fraco são as pancadas
com as madeiras de campo e a falta
de consistência. Talvez o meu ponto forte neste momento seja a persistência e a autoconfiança.
AZORES-IN-ONE: QUAL A SUA PANCADA
PREFERIDA?

Quando consigo executar a pancada
que visualizei, independentemente
do taco utilizado. Mas gosto de todas de maneira geral, do tee ao green. Aquelas dadas dentro das matas
são as que menos gosto…
AZORES-IN-ONE: QUAL O CAMPO DE
GOLFE QUE GOSTOU MAIS DE JOGAR?

Gostei muito de jogar no Porto Santo, um campo entusiasmante que
tem um backnine de cortar a respiração e no Oporto, que achei muito
desafiante.
isso. Para um golfista jogar ao seu
mais alto nível, ter um swing tecnicamente perfeito e um taco topo
de gama não chega. Aos que não jogam aconselho que experimentem,
é fantástico.

AZORES-IN-ONE: QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU MAIS GOZO PARTICIPAR?

Adoro jogar o Pro-Am, é uma semana dedicada ao golfe. Durante aqueles dias respira-se golfe de manhã à

O MEU SACO
Saco: Mizuno
Driver: Mizuno JPX 800
Madeira 3: Nike Dymo
Hibrido: Nike Vrs Couvert
Ferros (4 ao Pw): Mizuno JPX
825
Wedges: Titleist Vokey (50 e 54)
e Cleveland CG 16 ( 60)
Putter: Odyssey White Hot XG
#7
Marca de Bolas – Srixon

AZORES-IN-ONE: QUAL O(S) CAMPO(S)
DE GOLFE QUE MAIS GOSTARIA DE
JOGAR?

Sem dúvida o Augusta National e o
OldCourse em St Andrews.

Palmarés
(resumido)

2009 - 5ºLugar Pro-Am
( c/ Henrique Paulino (Pro))
2009 - 3º Lugar Net Torneio
Festas da Praia
(c/Paulo Quadros)
2010 - 1º Lugar Torneio
das Empresas (Oculista Cabral)
2010 - 1º Par - Apuramento
Internacional Pairs
(C/Iria Aguiar)
2011 - 2º Lugar Torneio
das Empresas (Oculista Cabral)
2012 - 1º Lugar Gross-categoria
C - Torneio da Agualva
2013 - 1º Lugar Gross-categoria
D - Club Championship
2013 - 2º Lugar Net
- Categoria C- Pro-Am
2014 - 1ºLugar Net
– Saca/Skins/G9
2014- Vencedor Net Finalíssima
– Saca/Skins/G9
2014 - 1º Lugar Net Categoria
C - Club Championship

Nome – Alvarino Ferraz da Rosa de Meneses Pinheiro
Idade – 37 anos.
Profissão – Psicólogo.
Naturalidade – Santa Cruz, Praia da Vitória.
Residência – Santa Cruz, Praia da Vitória.
HCP – 16
Família – Casado, 2 filhos.
Jogador(es) de Golfe favoritos – Luke Donald , Phil Mickelson e Tiger Woods.
Prato(s) favorito(s) – Bife à Portuguesa e Polvo guisado.
Hobbies – Passear com a família, ouvir música e conviver com os amigos.
Livro ou autores favoritos – Essencialmente livros de Psicologia e Filosofia, mas também
gosto de Policiais.
Filme, realizador ou actores preferidos – Pulp Fiction (Quentin Tarantino), Matchplay
(Woody Allen) ,The Shinning (Stanley Kubrick) , Heat (Michael Mann).
Música Género cantor ou agrupamento – Gosto de todo o tipo de música, posso destacar
Pink Floyd, The Smiths e Legião Urbana.
Tv Programas Favoritos – Gosto de ver futebol, golfe e ralies, também de séries como
Mentes Criminosas, Twin Peaks e Seinfield, entre outras.
Internet/Consolas – Utilizo muito a internet. Para notícias, informação específica, jogos,
blogs, redes sociais, música, etc…
Clube(s) de Futebol– Sport Club Praiense e Sport Lisboa e Benfica.
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MELHOR DOS MELHORES” LABORATÓRIO BRUM E FREITAS, LDA. – FASE REGULAR

José Luís Garcia e Amílcar Melo vencem

AMÍLCAR MELO vence em Net nas duas fases

O “Melhor dos Melhores” Laboratório Brum e Freitas, Lda., uma das
provas mais carismáticas do Clube de
Golfe da Ilha Terceira, realizou-se no
passado dia 7 depois de um primeiro
adiamento motivado por condições
climatéricas desfavoráveis. Participaram na prova 91 jogadores.
Esta prova, de características muito
especiais, tem duas fases competitivas. A primeira decorre como um
torneio normal. Segue-se o habitual
almoço, nas excelentes instalações
do clube, com a distribuição dos prémios. Realiza-se então uma segunda
competição de 5 buracos para apurar
o Melhor dos Melhores gross e net,
onde participam somente os primeiros 5 classificados (gross e net), divididos em 2 grupos, que são sempre
acompanhados por muito público e
grande parte dos jogadores que participaram na fase regular.
XAILA PAI VENCE

Prova muito disputada terminou com
dois golfistas com 73 pancadas tendo
o back-nine de José Luís Garcia a de-

cidir o vencedor. Xailinha fazia nesta
parte do percurso duas pancadas abaixo do par enquanto Brás Linhares muito regular ao longo da prova fazia duas
acima nos buracos de chegada. O campeão do clube, Paulo Barcelos efectuava mais uma pancada e fechava o pódio.
O árbitro nacional Aguinaldo Antunes a fazer uma grande época era
quarto, enquanto aquele que viria a
ser a grande sensação da prova, o miúdo Ricardo Garcia era quinto.
AMÍLCAR MELO GANHA

Em Net a regularidade de Amílcar
Melo foi premiada com a vitória. Mas
tal como em gross o vencedor desta
categoria também foi ditado pelas regras de desempate pois tanto Amílcar
Melo como António Nunes e Adriano
Jorge Pontes terminaram com 68 pancadas net. As 31 pancadas averbadas
nos últimos nove buracos ditavam
assim a vitória sobre as 34 e 36 dos
seus oponentes.
José Orlando Costa e Larry Duarte
arrecadaram os restantes prémios
com 69 pancadas.
CLASSIFICAÇÃO GROSS

Class.

Jogador

Pontos

1.º

José Luís Garcia

73

2.º

Brás Linhares

73

3.º

Paulo Barcelos

74

4.º

Aguinaldo Antunes

77

5.º

Ricardo Garcia

88
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de avanço sobre seu pai e igualmente
de avanço sobre seu pai e igualmente
sobre o carteiro.
sobre o carteiro.
A dúvida era se o miúdo aguentaria a
A dúvida era se o miúdo aguentaria a
pressão. Mas este jogou como gente
pressão. Mas este jogou como gente
grande e terminava com um saborogrande e terminava com um saboroso par e a alegria foi total, até mesmo
so par e a alegria foi total, até mesmo
para os vencidos! Numa prova em que
para os vencidos! Numa prova em que
só o primeiro lugar interessa, Xailinha
só o primeiro lugar interessa, Xailinha
vencia com duas pancadas abaixo do
vencia com duas pancadas abaixo do
par sobre Paulo Barcelos e sobre seu
par sobre Paulo Barcelos e sobre seu
pai, que efectuavam o par do campo
pai,
que
efectuavam
par Linhares
do campoe
nestes
cinco
buracos.oBrás
nestes
cincoAntunes
buracos.ficavam
Brás Linhares
Aguinaldo
em quar-e
Aguinaldo
Antunes
ficavam
to e quinto, respectivamente.em quarto e quinto, respectivamente.
AMÍLCAR MELO REPETE
AMÍLCAR MELO REPETE
VITÓRIA DA FASE REGULAR
VITÓRIA DA FASE REGULAR

RICARDO GARCIA E AMÍLCAR MELO os melhores gross e net respectivamente
RICARDO GARCIA E AMÍLCAR MELO os melhores gross e net respectivamente

E fez-se História! Ricardo Garcia
E
fez-se oHistória!
Ricardo
Garcia
tornou-se
mais jovem
vencedor
de
tornou-se
vencedorcom
de
uma provao mais
Grossjovem
nos Açores
uma
prova
Gross
nos
Açores
com
apenas 13 anos.
apenas 13 anos.
XAILINHA, FIBRA DE CAMPEÃO
XAILINHA, FIBRA DE CAMPEÃO

No tee do 1 apresentaram-se José
No
do 1 Brás
apresentaram-se
José
Luístee
Garcia,
Linhares, Paulo
Luís
Garcia,
Brás Linhares,
Paulo
Barcelos,
Aguinaldo
Antunes e RicarBarcelos,
Antunes
e Ricardo GarciaAguinaldo
para disputarem
o título
de
do
Garcia para
disputarem o título de
O Melhor
Gross.
O
Melhorde
Gross.
A “bolsa
apostas” apontava como
A
“bolsa de
apostas”
apontava como
favoritos,
quer
pelo currículo,
quer
favoritos,
quer
currículo,
pela experiênciapelo
e pelos
títulos quer
conpela
experiência
e pelos
títulos
conquistados
esta época,
Paulo
Barcelos
quistados esta época, Paulo Barcelos

e José Luís Garcia seguidos de perto
epor
José
Luís
Garcia seguidos
de perto
Brás
Linhares.
Os “under-dogs”
por
Linhares.
Os “under-dogs”
eramBrás
Aguinaldo
Antunes
e o miúdo
eram
Aguinaldo
Antunes
e o miúdo
Ricardo
Garcia. Mas
no íntimo
todos
Ricardo
Mas no íntimo
todos
torciam Garcia.
pelo vice-campeão
nacional
torciam
pelo
vice-campeão
nacional
sub-12.
sub-12.
E no buraco 1 começava a desenharE
buraco 1 O
começava
desenharseno
a surpresa.
campeãoaPaulo
Barse
a surpresa.
O campeão
Paulo Barcelos
fazia birdie
acompanhado
por
celos
fazia
birdie
acompanhado
por
Xailinha
filho,
enquanto
os restantes
Xailinha
filho,
os restantes
efectuavam
os enquanto
pares regulamentares
efectuavam
os de
pares
com excepção
Brásregulamentares
que ao anotar
com
excepção
de Brása que
anotara
um bogie
começava
ver oaotítulo
um
bogie
começava
a
ver o título a
afastar-se.
afastar-se.
Os 140 metros do par 3 seguinte diOs 140 metros do par 3 seguinte di-

OS CINCO melhores net
OS CINCO melhores net

OS FINALISTAS gross
OS FINALISTAS gross

CLASSIFICAÇÃO NET
CLASSIFICAÇÃO NET

Class.
Class.
1.º
1.º
2.º
2.º
3.º
3.º
4.º
4.º
5.º
5.º

tavam 3 pares e bogies para José Luís
tavam
e bogiesalteração
para Joséna
Luís
e Brás 3, pares
não havendo
liederança.
Brás , não havendo alteração na liderança.
O 3, um par 5 “acessível”, proporO
3, um
par 5a “acessível”,
proporcionou
birdies
pai e filho enquancionou
birdies ajogadores
pai e filho
enquanto os restantes
registavam
to
os restantes
registavam
pares.
Isolava-sejogadores
o miúdo Ricardo
na
pares.
Isolava-se o miúdo Ricardo na
liderança.
liderança.
O quatro é um buraco que normalO
quatro
é um buraco
que Barcelos
normalmente
faz “estragos”
e Paulo
mente
faz “estragos”
Paulo
Barcelos
ao efectuar
um bogiee tal
como
Aguiao
efectuar
bogie tala como
Aguinaldo
e Brásum
começava
ver o título
naldo
e Brás começava a ver o título
a esfumar-se.
aÀesfumar-se.
entrada para o difícil par 3, #18,
À
entrada
para ocom
difícil
parpancadas
3, #18,
Ricardo
liderava
duas
Ricardo liderava com duas pancadas

Jogador
Jogador
Amílcar Melo
Amílcar Melo
António Nunes
António Nunes
Adriano Jorge Pontes
Adriano Jorge Pontes
José Orlando Costa
José Orlando Costa
Larry Duarte
Larry Duarte

Pontos
Pontos
68
68
68
68
68
68
69
69
69
69

Amílcar Melo, António Nunes, AdriaAmílcar
Melo,
no Pontes,
JoséAntónio
OrlandoNunes,
Costa Adriae Larno
Pontes,foram
José Orlando
Costa e para
Larry Duarte
os qualificados
ry
Duarte foram
qualificados
a conquista
de O os
Melhor
Net para
aNo
conquista
O Melhor
Net Jorge
primeirodeburaco
Adriano
No
primeiro
buraco
Adriano
Jorge
marcava
posição
ao fazer
um enorme
marcava
posição
fazer um
enorme
birdie. Ao
dois, ao
Amílcar
Melo
recubirdie.
Ao dois,
Amílcar
Melopar
recuperava uma
pancada
ao fazer
ea
perava
uma parecia
pancadareduzida
ao fazer par
ea
competição
a estes
competição
parecia
reduzida
a
estes
dois golfistas. No Par 5 seguinte emdois
golfistas.
No Par
5 seguinte
patavam
o buraco.
Adriano
Pontesemao
patavam
buraco.
Pontesceao
efectuar 3o putts
noAdriano
quarto buraco
efectuar
3
putts
no
quarto
buraco
cedia mais uma pancada a Amílcar que
dia
pancada a Amílcar que
faziamais
par uma
e alcançava-o.
fazia
par e alcançava-o.
Chegados
ao último buraco a luta
Chegados
ao último
buraco a dava
luta
estava renhida.
O par averbado
estava
renhida.
O parMelo
averbado
a vitória
a Amilcar
com dava
uma
apancada
vitória de
a Amilcar
uma
vantagemMelo
sobrecom
Adriano
pancada
de vantagem
Adriano
Pontes. José
Orlando sobre
Costa,
Larry
Pontes.
Orlando
Larry
Duarte eJosé
António
NunesCosta,
terminaram
Duarte
e
António
Nunes
terminaram
por esta ordem.
por esta ordem.
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TORNEIO DAS SANJOANINAS/INTERNATIONAL PAIRS

Entre famílias

SOARES E AREIAS vencem em gross e net respectivamente

O título pode ser enganador. Ainda para mais, se tivermos em consideração que a maior parte dos
golfistas são sócios do clube. Mas
não pensem que o torneio foi disputado por meia dúzia de atletas.
Acontece que o golfe é um desporto incrível e que pode também ser
disputado em família. Sem qualquer obrigação formaram duplas,

pais e filhos, irmãos, primos, casais. Seis dos dez premiados têm
uma relação de parentesco entre
si. E isto aconteceu numa prova
onde participaram 122 golfistas.

AREIAS, PAI E FILHO, MELHORES NET
IRMÃOS SOARES VENCEM EM GROSS

A dupla da Açoreana Seguros
constituída pelos irmãos Jorge e
Délio Soares venceu com clareza

CLASSIFICAÇÃO STABEFORD GROSS

Class.

com dois pontos de vantagem sobre os pares João Pedro e André
Freitas (pai e filho), José Rocha e
José Adriano.

Jogadores

Em Net vitória para Celestino e
César Areias que levaram a melhor sobre os irmãos Francisco e
Floriano Raposo. Fechou o pódio

Pedro Xavier com José Pedro Cardoso.
Qualificaram-se para a final nacional do International Pairs as duplas Areias, Soares e Freitas.
Os prémios para o Longest Drive
foram para Pedro Xavier em masculinos e Sandra Araújo em femininos enquanto o closest to the
pin foi para César Areias.

CLASSIFICAÇÃO STABEFORD NET

Gross

Class.

1.º

Jorge Soares/Délio Soares

44

1.º

César Areias/Celestino Areias

51

2.º

André Freitas/João Pedro Freitas

42

2.º

Francisco Raposo/Floriano Raposo

49

3.º

José Adriano Godinho/José Rocha

42

3.º

Pedro Xavier/José Pedro Cardoso

49

4.º

Adelino Andrade/Lúcio Andrade

42

4.º

Nuno Cabral/Berto Cabral

48

5.º

José H. Cardoso/Fernando Vieira

41

5.º

Flávio Barcelos/Roberto Gomes

47

Jogadores

Net

|VII| |VII|
GOLFE
GOLFE

DIÁRIO INSULAR 30.JUN.2014

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SÉNIOR

CGIT Campeão Nacional

O Clube de Golfe da Ilha Terceira
(CGIT) venceu o Campeonato Nacional de Clubes Seniores Liberty
Seguros de 2014, a segunda edição
de uma competição nascida no ano
passado e que voltou a realizar-se no
percurso nº 1 do Clube de Campo
da Aroeira, que já foi palco do Open
de Portugal.
O torneio destinado a jogadores com
idade igual ou superior a 55 anos foi
bastante renhido, pois o Golfe Benfica – a secção de golfe do Sport Lisboa e Benfica – comandava a classificação geral no final do primeiro dia

com apenas 1 pancada de vantagem,
antes da formação insular impor-se
na Fonte da Telha, no final da segunda jornada, com uma diferença
de 14 pancadas!
O CGIT, que no ano passado, no
mesmo torneio, fora 5º classificado,
triunfou desta feita com 480 pancadas, 48 acima do Par, deixando o
Benfica (que se estreou na competição) com o estatuto de vice-campeão, com 496 (+64). O 3º posto foi
para Pinheiros Altos (outra estreia),
com 499 (+67).
Uma semana depois de se terem sa-

grado vice-campeões nacionais de
clubes Mid-Amateur, os terceirenses
saíram desta feita com o troféu de
campeões, o que, obviamente, agradou ao capitão de equipa, Francisco
Arnaldo Botelho, capitão-jogador,
«Realmente – confirmou – temos um
lote de jogadores acima dos 35 e dos
55 anos bastante bons e este é um
clube com muitos jogadores de handicap de um único dígito. Sermos
vice-campeões de Mid-Amateur e de
Seniores no mesmo ano não é para
qualquer um».
Muito importantes foram as duas

CAMPEONATO REGIONAIS DE JOVENS

Regionais em S. Miguel

A ausência de títulos marcou a presença do
CGIT na Ilha Verde. Destaque no entanto para
o segundo lugar em Sub-18 de Diogo Costa.
O vice-campeão nacional de sub-12, Ricardo
Garcia, agora a competir no escalão superior,

realizou uma prova abaixo do esperado terminando em terceiro com o mesmo número de
pancadas do segundo. Diogo Ávila ficou na posição seguinte. Em sub-12 Sofia Nunes ficou a
uma pancada do segundo lugar.

voltas de 78 pancadas, 6 acima do
Par, realmente notáveis, no primeiro
dia com a assinatura de José Godinho (82 no dia a seguir) e no segundo de José Carlos Azevedo (80 para
começar).
«É sempre gratificante ganhar uma
prova de nível nacional, para mais,
para nós, ilhéus, que quase só vamos
jogar ao Continente em Campeonatos Nacionais», disse o capitão, que
contou ainda com a colaboração de
um terceiro jogador, José Rocha (83
e 79).
A Região Autónoma dos Açores temse feito representar na máxima força
nestas duas edições do Campeonato
Nacional de Clubes Seniores Liberty
Seguros, pois, para além do CGIT,
também o VerdeGolf Country Club,
de São Miguel, tem participado.
Este ano a equipa de Luís Índio, Mário Fortuna, José Oliveira e Pedro
Tomé foi 6ª classificada, com 519
(+87), depois de em 2013 ter sido
vice-campeã no ano transacto.
O Campeonato Nacional de Clubes
Seniores Liberty Seguros teve a participação de 10 equipas e é interessante salientar que duas delas foram
integralmente constituídas por golfistas estrangeiros, reforçando a posição de Portugal como um destino
por excelência de segundas ou mesmo de primeiras residências.
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CGIT Vice-Campeão Nacional

A minha
melhor pancada
VIELMINO
AZEVEDO
HCP: 11,2

O mês passado, por
lapso, saiu uma pancada errada, agora
sim a melhor pancada de Vielmino Azevedo. “Foi no campo
3. Bati um driver muito bonito. Bati
um segundo shot com a madeira cinco. Como não se via a bandeira do lugar onde bati a bola, fomos procurar a
bola para as árvores, uma vez que não
a víamos no green, só depois é que a
encontrámos dentro do buraco. Tinha
feito um albatroz!”

O meu
hole-in-one
As equipas de mid-amateur dos Açores são sempre favoritas neste escalão
destinado a golfistas com mais de 35
anos de idade reunindo vários títulos
de vice-campeão nacional e um título
de campeão para o CGIT.
Assim foi sem surpresa que no final do primeiro dia, destinado aos
‘singles’, em que contavam os cinco
melhores resultados de seis possí-

veis, fossem os terceirenses a ocupar o topo do leaderboard, com 402
pancadas, com a melhor volta (74,
+2) da jornada a ter a assinatura de
Jorge Luís Soares.
No entanto a Quinta do Peru capitaneada por Salvador Costa Macedo
soube aproveitar o “factor casa”,
dando a volta ao resultado no segundo dia, dedicado aos ‘foursomes’, que

As dicas dos profissionais

se arrancou a vitória, literalmente a
ferros, por 2 únicas pancadas, sobre
a Ilha Terceira, Sagrando-se campeã
pelo terceiro ano consecutivo.
A Equipa da Ilha Terceira era constituída por Jorge Soares, Délio Soares, Jorge Soares, José Luís Garcia,
José Rocha, Brás Linhares e Hildeberto Rocha que também capitaneou a nossa formação.

com Michael Duarte e Artur Freitas

Bunker inundado (R25)
Se o bunker está completamente
inundado, o jogador não tem outra opção a não ser proceder de
acordo com a regra 25, tem que
aceitar 1 pancada de penalidade.

Bola entre o buraco
e a bandeira (R 17)
Se a bola ficar encostada à bandeira mas não completamento dentro
do buraco, é permitido mexer a
bandeira, ou tirá-la com cuidado
para que a bola entre no buraco. É
então considerado como terminado com a última pancada.

MANUEL
NUNES
HCP: 4,3

“Ao catorze, com
uma diferença de 10
anos direita, com o
mesmo taco (Ferro
3) e com o buraco
no mesmo sítio, lado
esquerdo a seguir à areia, repeti o holein-one com uma bola que ao segundo
salto no green entrou no buraco!”

Pancadas
incríveis
NORBERTO
ARRUDA
HCP: 14,0

“Foi no 16. Bati, a
bola foi para o #17 e
ficou naquele v que
faz no #17 para baixo à direita, passei
a bola por cima das
árvores e ficou a uns
dois metros da bandeira.”

Pêsames

Não tocar ou testar
a areia (R13)
Não é permitido testar a condição
do Bunker antes da pancada, ou
seja, não toque, não alise, não faça
movimentos de ensaio (tocar na
areia), não assente o taco e não toque na areia durante o movimento
para trás (antes da pancada); caso
contrário incorre numa penalidade
de 2 pancadas. No entanto, é-lhe
permitido pousar outros tacos ou
o ancinho dentro do obstáculo.

Bola provisória
não anunciada (R 27)
Se jogar uma segunda bola e não
anunciar explicitamente que se
trata de uma bola provisória, essa
passa a ser a bola em jogo, com
1 pancada de penalidade. Neste
caso a bola original não pode ser
jogada (seria considerado jogar a
bola errada).

Faleceu no passado dia 6, João
Luís Soares, 79 anos, pai do
nosso director e jogador Délio
Soares e de Jorge Soares, líder
da ordem de mérito de 2013 e
sogro do também golfista José
Meneses. A eles e à restante
família endereçamos os nossos
sentidos pêsames.

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.

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

