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HILDEBERTO BORGES COM PLANTEL DE CONTINUIDADE
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FUTEBOL XXXIII PRO-AM DO CGIT

Praiense/Santa Clara, domingo 

(15:30), no estádio da Praia. 

Barreiro/Marítimo, Boavista/Vale 

Formoso e Prainha/Lusitânia na 

abertura da Liga Meo.  [04]

O atleta luso Tiago Cruz foi o grande vencedor da prova de profis-

sionais do XXXIII Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira (CGIT), 

evento que reuniu mais de uma centena de participantes. João 

Carlota, amador atuando como profissional, e o amador terceiren-

se João Luís Araújo ganharam o aguardado Pro-Am. Condições 

atmosféricas adversas condicionaram prova.  [suplemento]

Santa Clara 
joga na Praia

Tiago Cruz – herói à chuva

MANUTENÇÃO 
JÁ TEM BASE 

NO BARREIRO
MANUTENÇÃO 

JÁ 
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O SPORT CLUBE BARREIRO GARANTIU, 
NA TEMPORADA DE 2013/14, O QUARTO 
LUGAR DO GRUPO DA MANUTENÇÃO 
NA LIGA MEO AÇORES, EM IGUALDADE 
PONTUAL COM O SANTIAGO E A DOIS 
PONTOS DO SEGUNDO, O GUADALUPE, 
EMBORA TENHA CONFIRMADO A PERMA-
NÊNCIA APENAS NO FINAL DA COMPETI-
ÇÃO. APESAR DE TUDO, É UM DESFECHO 
QUE LHE AGRADA, TENDO EM CONTA OS 
OBJETIVOS INICIAIS DA EQUIPA?
Sem dúvida que sim, embora não 
fosse nosso desejo resolver a ques-
tão da permanência apenas na últi-
ma jornada. Mas o objetivo foi con-
seguido e o mais importante para 
o Barreiro passava por garantir a 
manutenção na Liga Meo Açores.
Ainda assim, penso que a equipa 
poderia ter alcançado este objetivo 
de forma menos sofrida e tudo in-
dicava que isso pudesse acontecer, 
especialmente pelo que fizemos ao 
longo da primeira fase da prova. 
Aliás, para ser sincero, o grupo 
de trabalho acreditou, nessa altu-
ra, que poderia lutar por um lugar 
entre os primeiros quatro. Mas o 
futebol é assim e acabámos por so-
frer até ao fim. Faltou-nos dar esse 
passo…

DE FORMA MAIS CONCRETA, O QUE 
FALTOU AO BARREIRO PARA CONSEGUIR 
ATACAR O GRUPO DA FRENTE?
Faltou-nos alguma sorte, sempre 
necessária, até porque acabámos 
por pecar um pouco na finalização, 
pois sempre praticámos bom fute-

bol ao longo da época. Tentámos 
trabalhar esta vertente, mas não 
conseguimos… Por outro lado, 
penso que a ansiedade também 
se apoderou de alguns jogadores, 
que revelaram alguma quebra do 
ponto de vista emocional. A partir 
de uma certa altura, a equipa res-
sentiu-se em termos psicológicos. 
Os jogadores sentiram na pele esse 
menor fulgor na segunda fase, algo 
que não aconteceu na temporada 
anterior, quando partimos para 
uma parte final muito boa.

NESTE NÍVEL COMPETITIVO, O BARREI-
RO TEM TIDO ALGUNS PROBLEMAS NA 
CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABA-
LHO, SENDO QUASE SEMPRE A ÚLTIMA 

EQUIPA A FECHAR O PLANTEL. É ALGO 
QUE TAMBÉM AJUDA A EXPLICAR ESTAS 
AFLIÇÕES PARA GARANTIR A PERMANÊN-
CIA?
A verdade é que, para todas as épo-
cas, perdemos sempre três/quatro 
jogadores e, posteriormente, so-
mos obrigados a aguardar pelas 
dispensas de atletas de outros 
clubes, com outro poderio. São 
dificuldades bem evidentes, mas é 
esta a nossa realidade. No entanto, 
mesmo não sendo um clube gran-
de, o Barreiro é um grande clube.

COMO ANALISA ESTA PRIMEIRA EDIÇÃO 
DA LIGA MEO AÇORES?
Não querendo entrar muito pelas 
questões polémicas, creio que a 
prova pecou bastante a nível dos 
seus ajustamentos. Foi a primeira 
edição e sentiu-se essa inexperiên-
cia em termos organizativos, mas 
penso que estão reunidas condi-
ções para que, esta época, as coisas 
melhorem. Existiu muita polémica, 
algumas evitáveis, caso as três As-
sociações de Futebol fossem capa-
zes de um maior diálogo. 
Quanto à vertente desportiva, pen-

so que existiu mais competitivi-
dade, apesar de o Angrense se ter 
destacado de forma clara. Ainda 
assim, a qualidade também baixou 
um pouco, opinião que me parece 
unânime. É algo um pouco difícil 
de explicar, até porque, na minha 
opinião, o jogador açoriano tem 
qualidade. 
Por outro lado, penso que é erra-
do alguns clubes terem ido bus-
car jogadores a outras equipas na 
segunda fase, ferindo um pouco 
a verdade desportiva da prova. A 
outro nível, a inclusão, na primei-
ra fase, de trios de arbitragem com 
um árbitro de outra ilha e dois as-
sistentes da ilha onde se desenro-
lava o jogo também não me parece 
correto. Foi algo retificado na se-
gunda fase.

MANTER A BASE
QUE PLANTEL O BARREIRO VAI APRESEN-
TAR PARA A PRÓXIMA TEMPORADA, A 
TERCEIRA CONSECUTIVA NESTE PATAMAR?
Nesta altura, conseguimos garan-
tir a grande maioria dos jogadores 
que fez parte do plantel da época 
passada. Perdemos apenas três jo-

“Poderíamos ter alcançado
o grupo dos primeiros”
A manutenção é o único 
objetivo do Barreiro para 
a nova temporada, mas 
Hildeberto Borges assu-
me que a equipa poderia 
ter atingido os primeiros 
quatro na época passa-
da. Treinador satisfeito 
com a continuidade da 
base do plantel.

HILDEBERTO BORGES DESEJA APENAS A MANUTENÇÃO DO BARREIRO NA LIGA MEO AÇORES, MAS…

FOTOGRAFIA  PEDRO ALVES/DI

HILDEBERTO BORGES: “Conseguimos garantir a grande maioria dos jogadores que fez parte do plantel da época passada”

“A minha
realidade, neste 
momento, é o 
Barreiro”
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gadores: Gilberto e Nobita, para o 
Praiense, e Ruben, para o Lusitâ-
nia. Este era o nosso grande obje-
tivo: manter a espinha dorsal da 
equipa. A permanência desta base 
é muito importante para nós, pois 
permite-nos alguma da estabilida-
de que foi faltando em outras épo-
cas, garantindo-nos continuidade 
no trabalho que desenvolvemos 
desde o início da temporada pas-
sada. No fundo, os alicerces deste 
trabalho não tremem.

TORNOU A EXISTIR ESSE ASSÉDIO A 
JOGADORES DO BARREIRO?
Sim. Já saíram três e, mesmo em 
janeiro, tentaram ir buscar jogado-
res ao Barreiro.

O QUE ESPERA DOS REFORÇOS, NOMEA-
DAMENTE DOS REGRESSOS DE LHUKA E 
RUBEN, PROVENIENTES DO ANGRENSE?
Apesar de termos perdido três pe-
dras influentes, penso que, com o 
plantel da época passada e esses 
dois reforços que referiu, o grupo 
oferece todas as garantias. Aliás, 
são dois jogadores que conheço 
bastante bem, sei do seu valor e 
sei aquilo que podem dar à equipa. 
Durante a pré-época, mais quatro 
ou cinco atletas podem também 
vir a fazer parte do plantel. Estou 

confiante de que vamos formar um 
bom balneário.

A SUBIDA DO BOAVISTA E A PRESENÇA DE 
ANGRENSE E PRAIENSE NO CAMPEONA-
TO NACIONAL DE SENIORES ACABAM POR 
CRIAR AINDA MAIS DIFICULDADES A UM 
CLUBE COMO O BARREIRO?
Claro que sim. Essas dificuldades 
aumentam, embora sejam comuns a 
todos os clubes terceirenses. Somos 
uma ilha pequena e as dificuldades 
em recrutar jogadores são eviden-
tes. Penso que, nos próximos anos, 
o cenário pode ainda piorar. Existe 
escassez de jogadores, apesar da 
aposta que alguns clubes fazem na 
formação. No caso do Barreiro, pe-
camos um pouco neste aspeto, pois 
não temos o escalão de juniores. Es-
tamos a trabalhar neste sentido, já 
existe uma equipa de juvenis e, no 
futuro, poderemos alargar o nosso 
campo de recrutamento aos nossos 
escalões de formação.

QUANTO A OBJETIVOS, QUAIS AS 
PRINCIPAIS METAS DO BARREIRO PARA 
2014/15? PASSA POR FAZER MELHOR DO 
QUE NA TEMPORADA ANTERIOR? PASSA 
POR CHEGAR AO GRUPO DOS PRIMEIROS 
QUATRO?
Passa, fundamentalmente, por 
garantir a manutenção o quanto 
antes, até para não vivermos os 
sobressaltos da temporada passa-
da. O objetivo nunca será atingir 
o grupo da frente, mesmo sendo 
certo que, se isto for possível, fa-
remos tudo para não perder essa 
oportunidade. Para o Barreiro, a 
manutenção é sempre o mais im-
portante. 
Por outro lado, ainda nos falta co-
nhecer o real valor dos restantes 
adversários. Penso que, mesmo 
com a subida do Angrense, a Liga 
Meo Açores não será mais fraca, 
por assim dizer, até porque o Ideal 
será, certamente, uma equipa bas-
tante forte e com metas ambicio-

sas. A luta pela permanência pode 
ser bastante interessante, mas tam-
bém não será uma luta de vida ou 
de morte. Conhecemos perfeita-
mente a realidade e as dificuldades 
do Barreiro. Entramos para cada 
época sabendo dessas dificuldades 
e conseguimos algo inédito, que foi 
a manutenção neste patamar com-
petitivo.

O CLUBE SENTIU ALGUMA DIFICULDADE 
PARA ENCONTRAR ALGUÉM DISPONÍVEL 
PARA ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO BAR-
REIRO, ALGO QUE, NO ENTANTO, ACABOU 
POR SER RESOLVIDO INTERNAMENTE. FOI 
UMA SITUAÇÃO QUE O PREOCUPOU?
Preocupou a equipa técnica e os 
próprios jogadores. No entanto, 
sempre tivemos um apoio muito 
grande da direção, especialmente 
do nosso presidente, que nos ofe-
receu todas as condições de traba-
lho. Foi um suporte muito forte.
Quanto ao resto, o anterior vice-
presidente é, agora, o presidente 
do Barreiro e o grupo de trabalho 
compreende este autêntico massa-
cre para estas pessoas que dirigem 
o clube. São sempre os mesmos, 
embora encarem a coletividade 
com um espírito familiar. A manu-
tenção, neste sentido, é uma mais-
valia importante.  

“A manutenção é sempre
o mais importante”

O BARREIRO VOLTOU A 
ANDAR COM “A CASA ÀS 
COSTAS” NA TEMPORADA 

PASSADA, REALIZANDO OS 
JOGOS CASEIROS NO MUNI-
CIPAL DE ANGRA, ALGO QUE, 
PARA A NOVA ÉPOCA, JÁ NÃO 
SE COLOCA. ENTENDE QUE ESTA 

SITUAÇÃO PODERIA 
TER SIDO 

DESBLOQUEADA LOGO NA PRIMEIRA 
EDIÇÃO DA LIGA MEO AÇORES?
Quem manda pode, como se costu-
ma dizer, mesmo sabendo-se que 
outra equipa jogou num campo 
que também não reunia as medi-
das regulamentares. É com muita 
alegria que voltamos a casa, pois 
tínhamos muita vontade de voltar 
a jogar no Porto Judeu. É neces-
sário que as pessoas entendam 
que, para um clube como o Bar-
reiro, não é fácil enfrentar duas 
épocas consecutivas a jogar fora 
de casa, com todos os gastos que 
isto acarreta. No entanto, voltar a 
casa pode ser uma “faca de dois 
gumes”… Isto porque, por ser um 
campo pequeno, os nossos adver-
sários, certamente, vão jogar mui-
to fechados, apostando no ponta-
pé na frente. Penso que isto pode 
trazer algumas dificuldades ao 
Barreiro, que é uma equipa que 
gosta de jogar com a bola no 
pé, apresentando bom futebol. 
Espero, acima de tudo, que os 

nossos adeptos e a massa 

associativa compareçam em força 
nos nossos jogos, sendo esse su-
porte sempre importante para a 
equipa.

ESTÁ HÁ 11 ANOS CONSECUTIVOS NO 
SPORT CLUBE BARREIRO E JÁ CON-
QUISTOU, ENQUANTO TREINADOR, O 
RESPEITO E A ADMIRAÇÃO DO FUTEBOL 
TERCEIRENSE, ESPECIALMENTE PORQUE 
TEM SIDO CAPAZ, MESMO COM RECUR-
SOS MAIS MODESTOS, DE COLOCAR AS 
SUAS EQUIPAS A PRATICAR FUTEBOL 
DE QUALIDADE. PESSOALMENTE, TEM 
TAMBÉM O OBJETIVO DE DAR O SALTO E 
ASSUMIR PROJETOS MAIS AMBICIOSOS 
EM TERMOS DESPORTIVOS?
Claro que gostava de chegar mais 
longe. Estou num clube pequeno, 
um clube que conheço com rigor e 
a minha realidade, neste momen-
to, é o Barreiro, onde me sinto 
bastante bem. O futuro a Deus 
pertence, mas é óbvio que não en-
jeitaria essa possibilidade. Aliás, 
existiram contactos na época pas-
sada, mas não acedi porque estava 
com um projeto entre mãos.   

A alegria do regresso a casa
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O Barreiro alberga o Marítimo da 
Graciosa e o Boavista da Ribeirinha 
o Vale Formoso na ronda de abertu-
ra da segunda edição da Liga Meo 
Açores, em futebol, agendada para 
28 de setembro. 
Ainda segundo o sorteio realiza-
do sábado, na cidade da Horta, a 
primeira jornada completa-se com 
os duelos Sporting de Guadalupe 
– Rabo de Peixe, Prainha – Lusi-
tânia e Flamengos – Sporting Ide-
al. Conferimos o remanescente da 
primeira volta da primeira fase da 
magna prova:
2.ª Jornada, 05/10: Rabo de Peixe 
– Marítimo, Vale Formoso – Fla-
mengos, Guadalupe – Boavista, Lu-
sitânia – Barreiro e Ideal – Prainha. 
3.ª Jornada, 12/10: Boavista – Rabo 
de Peixe, Barreiro – Ideal, Marítimo 
– Lusitânia, Flamengos – Guadalu-
pe e Prainha – Vale Formoso.
4.ª Jornada, 19/10: Rabo de Peixe 
– Lusitânia, Guadalupe – Prainha, 
Boavista – Flamengos, Ideal – Marí-
timo e Vale Formoso – Barreiro. 5.ª 
Jornada, 26/10: Flamengos – Rabo 
de Peixe, Marítimo – Vale Formoso, 
Lusitânia – Ideal, Prainha – Boavis-
ta e Barreiro – Guadalupe.
6.ª Jornada, 02/11: Rabo de Peixe – 
Ideal, Boavista – Barreiro, Flamen-
gos – Prainha, Vale Formoso – Lu-
sitânia e Guadalupe – Marítimo. 7.ª 
Jornada, 09/11: Prainha – Rabo de 
Peixe, Lusitânia – Guadalupe, Ideal 
– Vale Formoso, Barreiro – Flamen-
gos e Marítimo – Boavista. 
8.ª Jornada, 16/11: Rabo de Peixe 
– Vale Formoso, Flamengos – Marí-
timo, Prainha – Barreiro, Guadalu-
pe – Ideal e Boavista – Lusitânia. 9.ª 
Jornada, 23/11: Barreiro – Rabo de 
Peixe, Ideal – Boavista, Vale Formo-
so – Guadalupe, Marítimo – Prainha 
e Lusitânia – Flamengos. 
Entretanto, em partida da primeira 
rodada do Grupo “C” – primeira 
fase da Taça da Liga, o Santa Clara 
bateu, em Ponta Delgada, o Olha-
nense, por 2-1.

FUTSAL
Por outro lado, o Faial também aco-
lheu o sorteio do Campeonato de 
Futsal dos Açores, quadro que se 
inicia a 17 de janeiro, estando, en-
tão, em cartaz os duelos Capelense 
– Boavista do Pico, Casa da Ribeira 
– Vila Franca do Campo, Ginetes 
– Barbarense e Atalhada – Biscoi-
tos. Voltaremos a este assunto em 
próximas edições, inclusive, com a 
habitual publicação, na íntegra, dos 
respetivos calendários. 

LIGA MEO AÇORES

Barreiro e Boavista 
começam em casa

Garantir a permanência no Cam-
peonato Nacional de Seniores, in-
dependentemente da classificação 
final, é, em linhas gerais, o grande 
objetivo do Praiense para a campa-
nha que se avizinha (2014/15). 
Falando no âmbito da cerimónia de 
apresentação pública do plantel, que 
decorreu na noite da passada sexta-
feira, na sede da coletividade, o presi-
dente do Praiense, Tiago Ormonde, la-
mentou ainda a partida de seis atletas 
do grupo anterior, sendo que alguns 
“não souberam sair pela porta princi-
pal”, sublinhando, contudo, “a quali-
dade do atual naipe de jogadores”. 
Embora o orçamento tenha sido re-
duzido em relação ao anterior (os 
números ficaram no segredo dos 
deuses), o líder encarnado admi-
tiu que, até ao arranque da época, 
podem surgir entradas ou saídas, 
pois, “num clube como o Praiense, 
o plantel nunca está fechado”. Nes-
te contexto, o recurso ao mercado 

continental é uma possibilidade. 
Paulo Joaquim, vice-presidente da 
Associação de Futebol de Angra do 
Heroísmo, e Tibério Dinis, verea-
dor da Câmara Municipal da Praia 
da Vitória, sublinharam a aposta do 
Praiense no jogador “made in Aço-
res” e o trabalho de revitalização 
em curso no clube.
A sessão abriu com a exibição de 
um filme que retrata os 65 anos de 
vida do grémio da cidade do poeta 
Vitorino Nemésio. Após os habitu-
ais discursos, teve lugar a apresen-
tação individual de todos os ele-
mentos do grupo de trabalho. 

PLANTEL
Jogadores que transitam da época 
anterior: André Vieira, Bruno Tei-
xeira, Flávio Moreira, Rui Silva, 
Ricardo Mendes, Mauro Reis, Ri-
cardo Queirós, Vasco Goulart, An-
dré Martins, Ricardo Costa, Ruben 
Rodrigues e Filipe Luís.

Juniores promovidos: Samuel Faria, 
Tiago Martins, Diogo Silva e André 
Silva.
Aquisições: Tiago Resendes (ex-
Operário), Filipe Andrade (ex-San-
tiago), Luciano Serpa (ex-Prainha 
do Pico), Diogo Moniz (ex-Santa 
Clara), Vítor Hugo (ex-Santa Clara), 
Bruno Toste (ex-Boavista da Ribei-
rinha), João Toste (Nobita) (ex-Bar-
reiro), Gilberto Meneses (ex-Barrei-
ro) e Décio (ex-Fontinhas).
Equipa técnica: Francisco Faria 
(treinador principal) e Ricardo Fer-
reira (treinador adjunto).
Departamento médico: Dra. Maria 
Meneses, Nuno Pires (fisioterapeu-
ta), César Costa (massagista) e Ál-
varo Mendonça (massagista).
Roupeira: Patrícia Rodrigues.

APRESENTAÇÃO
O Praiense apresenta-se aos sócios 
e adeptos no próximo domingo, dia 
três de agosto, rececionando, no es-
tádio municipal da Praia da Vitória, 
a partir das 15:30, o Santa Clara, 
emblema que milita na Segunda 
Liga do futebol luso. 
Em perspetiva, um teste deveras in-
teressante para os subordinados de 
Francisco Faria. 

PLANTEL PODE NÃO ESTAR AINDA FECHADO

PRAIENSE apresenta-se aos sócios e adeptos perante o Santa Clara

Assegurar a manutenção no Campeonato Nacional 
de Seniores – Série “H” sem sobressaltos. Jogo com 
o Santa Clara, domingo, às 15:30, na Praia. 

Praiense aposta 
em época tranquila

FOTOGRAFIA  PEDRO ALVES/DI
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Quando olhamos para uma mo-
dalidade desportiva, com mais ou 
menos paixão, sempre a enten-
demos como um desafio para nós 
próprios. 
Alguns entendem o desporto como 
parte integrante da sua vida, cola-
borando para o seu bem-estar físi-
co e psicológico e permitindo con-
viver com o sucesso e insucesso de 
forma equilibrada e natural.
A prática do Golfe enquadra-se 
perfeitamente neste entendimento, 
com a particularidade do desafio 
se desenvolver entre a pessoa hu-
mana e o campo, regulando-se esta 
relação através do nível técnico de 
cada jogador aferido pelo designa-
do handicap. 
Muitos sonharam ser profissionais 
de golfe, e tantos outros imagina-
ram poder um dia jogar como se 
profissionais fossem. Contudo, a 
realidade é bem outra, dos milhões 
de praticantes que existem pelo 
mundo inteiro apenas um lote mui-
to reduzido conseguiu converter o 
seu sonho em realidade.
A grande virtude desta modalidade 
é que todos aqueles que não são 
campeões continuam prosseguindo 
um sonho mais ligeiro direcionado 
para o melhoramento do seu han-
dicap, ou apenas para a boa lem-
brança da excelente pancada que 
deu no dia anterior.
É com este espírito que todos os 
anos realizamos o nosso ProAm, 
reconhecido no todo nacional como 
ímpar e onde para além do jogo 
prevalecem as relações de amizade 
e de divulgação do nosso Clube.
Com um nível de participação 
acima da média jogaremos todos 
concentrados na realização de um 
bom match, com o fairplay que nos 
caracteriza e usufruindo de um 
campo de golfe que se encontra na 
sua melhor performance técnica e 
paisagística.
Venham e serão sempre bem-vin-
dos, todos os profissionais nacio-
nais e estrangeiros que considera-
rem os Açores como um destino 
privilegiado e específico para a 
realização de eventos de Golfe e 
terão a certeza, já confirmada nos 
60 anos da vida deste Clube, que 
encontrarão sempre amadores para 
os acompanhar.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

DÉLIO SOARES

O Senhor do Campo

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Comecei a jogar golfe como muitos 
outros caddies no nosso campo de 
golfe. Comecei a vir aqui para cima 
com meu irmão Jorge e aprendi de-
vagarinho, à minha maneira, à fu-
gida no campo pois os caddies não 
podiam jogar. Tinha 11, 12 anos.

QUAL O SEU TIPO DE COMPETIÇÃO
PREFERIDA?
Match-play. É um tipo de jogo em 
que perdendo um buraco não se 
perde tudo, enquanto no medal-
play um buraco por vezes estraga o 
jogo todo.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Acho que o nosso campo está ra-
zoável, mas ainda falta muita coisa 
para fazer Penso que estará a um 
nível sete, oito em dez, a nível na-
cional.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
Mais é a amizade e a camaradagem 
que existe aqui no nosso clube de 
golfe e também um bocadinho a 
competição.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?

A meu ver acho que caminha mais 
para mal do que para bem. Existem 
muito poucos jovens a começar a 
jogar golfe e a idade dos nossos jo-
gadores vai aumentando e por isso 
temo que a médio prazo possamos 
não vir a ter metade dos sócios que 
temos agora.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?
Que experimentem o golfe. É uma 
modalidade muito melhor do que 
as outras porque a jogar golfe cres-
ce-se em termos de mentalidade, de 
nervosismo e fica-se mais maduro.

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
As competições que me dão mais 
gozo participar são os inter-clubes. 
Dá-me mais garra ir jogar em equi-
pa e ainda mais quando jogamos 
contra S. Miguel onde existe uma 
rivalidade agradável.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Acho que não tenho muitos fortes 
nem muitos pontos muito fracos. 
Não sou um jogador muito regular, 
mas diria que o meu ponto mais fra-

co é o putt e como ponto mais forte 
o Drive que bato comprido.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
São os Chips and Spin.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU 
MAIS DE JOGAR?
O campo que gostei mais de jogar 
foi o Aroeira 2. É um campo bastan-
te desafiante.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
O Augusta.

ALGUMA ESTÓRIA QUE QUEIRA CONTAR?
Uma vez fomos jogar a S. Miguel 
um inter-clubes nas Furnas e es-
távamos a perder por 3-2 no final 
do primeiro dia. No dia seguinte 
estava muito nevoeiro e tinha havi-
do um jogador de S. Miguel que na 
véspera tinha mandado uma boca 
que se a prova fosse na Batalha a 
gente não tinha hipótese nenhuma. 
Perguntaram então se queríamos jo-
gar na Batalha pois a segunda volta 
nas Furnas era impossível por cau-
sa do nevoeiro. Aceitámos e demos 
a volta ao resultado apurando-nos 
para o nacional.

Délio Soares é um dos jogadores de elite do CGIT repre-
sentando-o quer individualmente quer nas diversas equipas 
do clube. Nos últimos anos tem ganho por diversas vezes 
provas à geral, mesmo uma disputada na República Domini-
cana. Para além de jogador é dirigente do nosso clube e tem-
se destacado pela sua função de responsável do campo. O 
campo encontra-se na melhor condição de sempre, fruto do 
seu empenho e da motivação que tem sabido transmitir a 
toda a sua equipa. Perfeccionista, não se dá ainda por satis-
feito e diz que ainda há muito para melhorar. Os sócios só 
agradecem.

O MEU SACO
Saco – Callaway

Driver – Callaway FT Tour 9,5 Stiff

Madeira 3 – Callaway X Hot

Ferros (4 ao Pitch) – Callaway X Hot Pro

Wedges (52º e 58º) – Callaway Mack Daddy 2

Putter – Odyssey #5 White Hot

Marca de Bolas- Titleist Pro-V

DIÁRIO INSULAR 28.JUL.2013 GOLFE |III|

Nome – Délio Manuel da Rocha 

Soares

Idade – 39 anos.

Profissão – Encarregado de Cons-

trução Civil.

Naturalidade – Agualva, Praia da 

Vitória.

Residência – Agualva, Praia da 

Vitória

HCP – 4,0.

Família – Casado, 1 filho.

Jogador(es) de Golfe favoritos 

– Rory McIlroy.

Prato(s) favorito(s) – Cozido à 

Portuguesa e Polvo.

Hobbies – Internet.

Filme, realizador ou actores pre-

feridos – Filmes de acção.

Música, género, cantor ou agru-

pamento – Pop.

Tv Programas Favoritos – Notí-

cias e futebol.

Internet/Consolas: – Facebook e 

pesquisa sobre golfe.

Clube/s de Futebol – Sport Lis-

boa e Benfica

2003
» Torneio dos Lions – 1º Gross
» Sanjoaninas – 1º Gross com José Luís Garcia
» Folclore Os Bravos – 1º Gross com José Luís Garcia
» Torneio Ecletic – 4º Gross
» Club Open - 4º Net
» Pro-Am - 2º Net

2004
» Sanjoaninas – 1º Gross com José Luís Garcia
» Torneio dos Lions – 2º Gross
» Torneio dos Lions  PV– 1º Gross
» Terceira Open – 4º Gross
» Club Championship – 2º Gross

2005
» Torneio de S. Martinho – 5º Gross

2006
» Terceira Open – 1º Gross
» Melhor dos Melhores – 4º Gross
» Sanjoaninas – 3º Gross com José Luís Garcia
» Pro-Am - 5º Stableford
» Ordem de Mérito – 3º Gross
» Ordem de Mérito – 4º Net

2007
» Academia do Bacalhau – 1º Gross
» Sanjoaninas – 3º Gross com José Luís Garcia
» Pro-Am - 2º Gross
» Festas da Praia – 2º Gross
» Festas da Agualva – 4º Gross
» Modelo PV – 2º Gross
» Ordem de Mérito - 4º Gross

2008
» Melhor dos Melhores – 4º Gross
» Sanjoaninas – 1º Gross com Ruben Borges
» Festas da Agualva – 5º Gross
» Modelo PV – 3º Gross
» Torneio Solidariedade Agualva – 3º Gross com José Luís 
Garcia

2009
» Club Championship – 2º Gross
» Sanjoaninas – 2º Gross com José Luís Garcia

» Pro-Am - 2º Gross
» Festas da Agualva – 3º Gross
» Torneio Solidariedade Agualva– 2º Gross 

2010
» Terceira Open – 3º Gross
» Torneio Inauguração Hole 19 – 1º Gross
» Festas da Praia – 2º Gross
» Festas da Agualva – 5º Gross
» Torneio Alexandre Barroso – 3º Gross

2011
» Torneio dos Lions – 3º Gross
» Club Championship – 2º Gross
» Melhor dos Melhores – 3º Gross
» Terceira Open – 3º Gross
» Torneio Eduardo Correia – 4º Gross com Jorge Soares e 
Agnelo Ourique
» Rotary – 1º Gross
» 3 Tacos – 2º Gross
» Festas da Agualva – 3º Gross
» CardiAngra – 3º Gross

2012
» Torneio dos Lions – 2º Gross
» Vice Campeão Nacional de Clubes Mid-Amateur
» Torneio das Empresas -1º (Dutra Construções)
» Pro-Am - 3º Gross
» Ordem de Mérito – 2º Net

2013
» Club Open – 2º Gross
» Rotary – 2º Gross
» Sanjoaninas – 3º Gross com Brás Linhares
» Pro-Am - 2º Gross
» Torneio dos Lions – 1º Gross
» Torneio Eduardo Correia – 1º Gross com Jorge Soares e 
Paulo Rocha
» Golfe e Comunicação - 1º Net

2014
» Rotary – 2º Gross
» Golfe e Comunicação República Dominicana - 1º Gross
» Vice Campeão Nacional de Clubes Mid-Amateur
» Sanjoaninas – 1º Gross com Jorge Soares
» Pro-Am - 1º Gross

Palmarés (Resumido)
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Quando olhamos para uma mo-
dalidade desportiva, com mais ou 
menos paixão, sempre a enten-
demos como um desafio para nós 
próprios. 
Alguns entendem o desporto como 
parte integrante da sua vida, cola-
borando para o seu bem-estar físi-
co e psicológico e permitindo con-
viver com o sucesso e insucesso de 
forma equilibrada e natural.
A prática do Golfe enquadra-se 
perfeitamente neste entendimento, 
com a particularidade do desafio 
se desenvolver entre a pessoa hu-
mana e o campo, regulando-se esta 
relação através do nível técnico de 
cada jogador aferido pelo designa-
do handicap. 
Muitos sonharam ser profissionais 
de golfe, e tantos outros imagina-
ram poder um dia jogar como se 
profissionais fossem. Contudo, a 
realidade é bem outra, dos milhões 
de praticantes que existem pelo 
mundo inteiro apenas um lote mui-
to reduzido conseguiu converter o 
seu sonho em realidade.
A grande virtude desta modalidade 
é que todos aqueles que não são 
campeões continuam prosseguindo 
um sonho mais ligeiro direcionado 
para o melhoramento do seu han-
dicap, ou apenas para a boa lem-
brança da excelente pancada que 
deu no dia anterior.
É com este espírito que todos os 
anos realizamos o nosso ProAm, 
reconhecido no todo nacional como 
ímpar e onde para além do jogo 
prevalecem as relações de amizade 
e de divulgação do nosso Clube.
Com um nível de participação 
acima da média jogaremos todos 
concentrados na realização de um 
bom match, com o fairplay que nos 
caracteriza e usufruindo de um 
campo de golfe que se encontra na 
sua melhor performance técnica e 
paisagística.
Venham e serão sempre bem-vin-
dos, todos os profissionais nacio-
nais e estrangeiros que considera-
rem os Açores como um destino 
privilegiado e específico para a 
realização de eventos de Golfe e 
terão a certeza, já confirmada nos 
60 anos da vida deste Clube, que 
encontrarão sempre amadores para 
os acompanhar.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

DÉLIO SOARES

O Senhor do Campo

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Comecei a jogar golfe como muitos 
outros caddies no nosso campo de 
golfe. Comecei a vir aqui para cima 
com meu irmão Jorge e aprendi de-
vagarinho, à minha maneira, à fu-
gida no campo pois os caddies não 
podiam jogar. Tinha 11, 12 anos.

QUAL O SEU TIPO DE COMPETIÇÃO
PREFERIDA?
Match-play. É um tipo de jogo em 
que perdendo um buraco não se 
perde tudo, enquanto no medal-
play um buraco por vezes estraga o 
jogo todo.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Acho que o nosso campo está ra-
zoável, mas ainda falta muita coisa 
para fazer Penso que estará a um 
nível sete, oito em dez, a nível na-
cional.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
Mais é a amizade e a camaradagem 
que existe aqui no nosso clube de 
golfe e também um bocadinho a 
competição.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?

A meu ver acho que caminha mais 
para mal do que para bem. Existem 
muito poucos jovens a começar a 
jogar golfe e a idade dos nossos jo-
gadores vai aumentando e por isso 
temo que a médio prazo possamos 
não vir a ter metade dos sócios que 
temos agora.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?
Que experimentem o golfe. É uma 
modalidade muito melhor do que 
as outras porque a jogar golfe cres-
ce-se em termos de mentalidade, de 
nervosismo e fica-se mais maduro.

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
As competições que me dão mais 
gozo participar são os inter-clubes. 
Dá-me mais garra ir jogar em equi-
pa e ainda mais quando jogamos 
contra S. Miguel onde existe uma 
rivalidade agradável.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Acho que não tenho muitos fortes 
nem muitos pontos muito fracos. 
Não sou um jogador muito regular, 
mas diria que o meu ponto mais fra-

co é o putt e como ponto mais forte 
o Drive que bato comprido.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
São os Chips and Spin.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU 
MAIS DE JOGAR?
O campo que gostei mais de jogar 
foi o Aroeira 2. É um campo bastan-
te desafiante.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
O Augusta.

ALGUMA ESTÓRIA QUE QUEIRA CONTAR?
Uma vez fomos jogar a S. Miguel 
um inter-clubes nas Furnas e es-
távamos a perder por 3-2 no final 
do primeiro dia. No dia seguinte 
estava muito nevoeiro e tinha havi-
do um jogador de S. Miguel que na 
véspera tinha mandado uma boca 
que se a prova fosse na Batalha a 
gente não tinha hipótese nenhuma. 
Perguntaram então se queríamos jo-
gar na Batalha pois a segunda volta 
nas Furnas era impossível por cau-
sa do nevoeiro. Aceitámos e demos 
a volta ao resultado apurando-nos 
para o nacional.

Délio Soares é um dos jogadores de elite do CGIT repre-
sentando-o quer individualmente quer nas diversas equipas 
do clube. Nos últimos anos tem ganho por diversas vezes 
provas à geral, mesmo uma disputada na República Domini-
cana. Para além de jogador é dirigente do nosso clube e tem-
se destacado pela sua função de responsável do campo. O 
campo encontra-se na melhor condição de sempre, fruto do 
seu empenho e da motivação que tem sabido transmitir a 
toda a sua equipa. Perfeccionista, não se dá ainda por satis-
feito e diz que ainda há muito para melhorar. Os sócios só 
agradecem.

O MEU SACO
Saco – Callaway

Driver – Callaway FT Tour 9,5 Stiff

Madeira 3 – Callaway X Hot

Ferros (4 ao Pitch) – Callaway X Hot Pro

Wedges (52º e 58º) – Callaway Mack Daddy 2

Putter – Odyssey #5 White Hot

Marca de Bolas- Titleist Pro-V
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Nome – Délio Manuel da Rocha 

Soares

Idade – 39 anos.

Profissão – Encarregado de Cons-

trução Civil.

Naturalidade – Agualva, Praia da 

Vitória.

Residência – Agualva, Praia da 

Vitória

HCP – 4,0.

Família – Casado, 1 filho.

Jogador(es) de Golfe favoritos 

– Rory McIlroy.

Prato(s) favorito(s) – Cozido à 

Portuguesa e Polvo.

Hobbies – Internet.

Filme, realizador ou actores pre-

feridos – Filmes de acção.

Música, género, cantor ou agru-

pamento – Pop.

Tv Programas Favoritos – Notí-

cias e futebol.

Internet/Consolas: – Facebook e 

pesquisa sobre golfe.

Clube/s de Futebol – Sport Lis-

boa e Benfica

2003
» Torneio dos Lions – 1º Gross
» Sanjoaninas – 1º Gross com José Luís Garcia
» Folclore Os Bravos – 1º Gross com José Luís Garcia
» Torneio Ecletic – 4º Gross
» Club Open - 4º Net
» Pro-Am - 2º Net

2004
» Sanjoaninas – 1º Gross com José Luís Garcia
» Torneio dos Lions – 2º Gross
» Torneio dos Lions  PV– 1º Gross
» Terceira Open – 4º Gross
» Club Championship – 2º Gross

2005
» Torneio de S. Martinho – 5º Gross

2006
» Terceira Open – 1º Gross
» Melhor dos Melhores – 4º Gross
» Sanjoaninas – 3º Gross com José Luís Garcia
» Pro-Am - 5º Stableford
» Ordem de Mérito – 3º Gross
» Ordem de Mérito – 4º Net

2007
» Academia do Bacalhau – 1º Gross
» Sanjoaninas – 3º Gross com José Luís Garcia
» Pro-Am - 2º Gross
» Festas da Praia – 2º Gross
» Festas da Agualva – 4º Gross
» Modelo PV – 2º Gross
» Ordem de Mérito - 4º Gross

2008
» Melhor dos Melhores – 4º Gross
» Sanjoaninas – 1º Gross com Ruben Borges
» Festas da Agualva – 5º Gross
» Modelo PV – 3º Gross
» Torneio Solidariedade Agualva – 3º Gross com José Luís 
Garcia

2009
» Club Championship – 2º Gross
» Sanjoaninas – 2º Gross com José Luís Garcia

» Pro-Am - 2º Gross
» Festas da Agualva – 3º Gross
» Torneio Solidariedade Agualva– 2º Gross 

2010
» Terceira Open – 3º Gross
» Torneio Inauguração Hole 19 – 1º Gross
» Festas da Praia – 2º Gross
» Festas da Agualva – 5º Gross
» Torneio Alexandre Barroso – 3º Gross

2011
» Torneio dos Lions – 3º Gross
» Club Championship – 2º Gross
» Melhor dos Melhores – 3º Gross
» Terceira Open – 3º Gross
» Torneio Eduardo Correia – 4º Gross com Jorge Soares e 
Agnelo Ourique
» Rotary – 1º Gross
» 3 Tacos – 2º Gross
» Festas da Agualva – 3º Gross
» CardiAngra – 3º Gross

2012
» Torneio dos Lions – 2º Gross
» Vice Campeão Nacional de Clubes Mid-Amateur
» Torneio das Empresas -1º (Dutra Construções)
» Pro-Am - 3º Gross
» Ordem de Mérito – 2º Net

2013
» Club Open – 2º Gross
» Rotary – 2º Gross
» Sanjoaninas – 3º Gross com Brás Linhares
» Pro-Am - 2º Gross
» Torneio dos Lions – 1º Gross
» Torneio Eduardo Correia – 1º Gross com Jorge Soares e 
Paulo Rocha
» Golfe e Comunicação - 1º Net

2014
» Rotary – 2º Gross
» Golfe e Comunicação República Dominicana - 1º Gross
» Vice Campeão Nacional de Clubes Mid-Amateur
» Sanjoaninas – 1º Gross com Jorge Soares
» Pro-Am - 1º Gross

Palmarés (Resumido)
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GONÇALO PINTO/FRANCISCO BOTELHO José Correia em representação de Gonçalo Pinto GONÇALO PINTO/PAULO PINTO José Correia em representação de Gonçalo Pinto

GOLFE|IV|

PRO-AM 2014 

João Carlota e
João Luís Araújo vencem
Às 8h30 da manhã começava nas 
Fajãs da Agualva a competição para 
as 96 equipas inscritas no Pro-Am, 
prova em que cada amador joga com 
um profissional (ou amador de alta 
competição) para uma classificação 
conjunta e que é a competição fa-
vorita de muitos amadores que se 
deslocam propositadamente a esta 
ilha.
Doze abaixo do par foi o score 
apresentado pelas duas melhores 
duplas na prova. Sagrou-se vence-
dora pelo método de desempate 
regulamentar a equipa constituída 
pelo amador de elite João Carlota 
e pelo terceirense João Luís Araú-
jo. Esta dupla marcou 29 pancadas 
no back-nine contra as 31 do par 
constituído pelo futuro profissional 
micaelense Francisco Matos e Joana 
Rodrigues.
O antigo edil de Angra, Rui Andrade, 
classificou-se em terceiro lugar, com 
mais uma pancada, fazendo equipa 
com o amador da VerdeGolf, José 
Nicolau Melo, que jogava como pro-
fissional e mais uma vez conseguiu 
um bom resultado, depois da vitória 
nesta modalidade o ano transacto. 
O presidente da Associação de Gol-
fe dos Açores, Francisco Botelho 
que jogou com o jovem profissio-
nal Gonçalo Pinto ficou na quarta 

FRANCISCO MATOS/JOANA RODRIGUES segundos JOSÉ NICOLAU MELO/RUI ANDRADE recebe o prémio Francisco Bortelho em representação

DUPLA campeã

posição. O último troféu foi para a 
prateleira de Paulo Pinto que jogou 
também com Gonçalo Pinto.
Como nota complementar saliente-
se a atitude de Paulo Pinto que foi, 
erradamente, dado como vencedor 
da prova e que prontamente contac-
tou a Comissão de Torneios para 
que a verdade desportiva prevale-
cesse. O Golfe continua a ser um 
desporto onde a ética e a honra são 
valores fundamentais.

Class. Profissional/Amador Total

1º João Carlota (Am) / João Luís Araújo -12

2º Francisco Matos (Am) / Joana Rodrigues -12

3º José Nicolau Melo (Am) / António Rui Andrade -11

4º Gonçalo Pinto / Francisco Botelho -10

5º Gonçalo Pinto / Paulo Pinto -10
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XXXII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – PROFISSIONAIS

Tiago Cruz
Campeão

PÓDIO da competição profissional

O Verão não marcou presença neste 
Open da Terceira com muito vento 
no primeiro dia e muita chuva no 
último. No entanto as condições 
do campo, o empenho dos jogado-
res ,a prestação dos elementos da 
organização e dos voluntários fize-
ram que as três rondas chegassem 
ao fim.
Tiago Cruz, profissional português 
de créditos firmados, mas que par-
ticipava pela primeira vez na prova, 
não esquecerá facilmente o buraco 

número dezoito do Clube de Golfe 
da Ilha Terceira. No final da segun-
da ronda efetuou um hole-in-one 
que o colocou na disputa do tor-
neio. O birdie averbado ao finalizar 
o torneio deu-lhe a vitória por uma 
pancada.
O internacional português amador 
Tomás Santos Silva do Clube do 
Golfe do Estoril terminou na segun-
da posição após ter comandado o 
torneio no final da primeira ronda. 
Foi sempre muito regular num cam-

po que só conhecia pela sua parti-
cipação na Taça de Portugal aqui 
disputada em 2009.
Hugo Santos, melhor profissional 
da PGA Portugal em 2013 e vence-
dor no ano transacto, começou mal 
a defesa do título ao averbar 80 pan-
cadas. Os dois últimos dias já nos 
trouxeram um Hugo mais próximo 
da “normalidade” com duas rondas 
de 73 pancadas e que lhe valeram 
ainda um lugar no pódio.
O melhor dos quatro Açorianos em 
prova foi o profissional do Clube 
de Golfe da Ilha Terceira, Michael 
Duarte, que terminou a uma panca-
da de Hugo Santos numa prova não 
isenta de estoicismo pois uma en-
torse num tornozelo apoquentou-o 
durante toda a prova. Com igual 
número de pancadas terminou o in-
ternacional João Carlota do Clube 
de Golfe de Vilamoura.

Artur Freitas a realizar uma época 
decepcionante terminou em sexto, 
mas desta vez à frente do jogador 
do Lisbon Sports Club Gonçalo 
Costa que em 2012 lhe “roubou” o 
título nesta prova.
O espanhol Juan Martin, pela pri-
meira vez na Terceira, foi nono.
A fechar o Top-10 classificou-se Mi-
guel Gaspar que iniciou a sua ativi-
dade golfista no CGIT.
Gonçalo Pinto, que comandava a 
prova no final do segundo dia, op-
tou por abandonar a prova no bu-
raco 14 na última ronda pois os 
atrasos provocados pela chuva não 
possibilitariam a sua chegada atem-
pada ao aeroporto para viajar para 
o Azerbeijão, onde participará na 
prova do Chalange Tour com mais 
elevado prize money.
Participaram neste evento 17 gol-
fistas.

O QUE ELES DISSERAM:

Tiago Cruz (vencedor da prova profissional): 
“Estou muito feliz por ter saído daqui vencedor. Fo-
ram três dias difíceis. Comecei mal e por isso tive que 
vir sempre a recuperar. Foi uma semana complicada 
por causa do tempo e porque foi a primeira vez aqui. 
Foi uma experiência espectacular. Nunca tinha dis-
putado um pro-am destes com gente muito simpáti-
ca, tudo muito alegre e com um convívio muito bom 
e o clube está de parabéns por esta organização”.

Michael Duarte (Melhor profissional Aço-
riano): “ É uma grande honra ser o melhor 
Açoriano em prova, ainda para mais no ano 
em que o clube comemora os seus sessenta 
anos. É um privilégio enorme. Foi um bom re-
sultado pois no segundo dia joguei lesionado 
com muito sacrifício e muitas dores, mas con-
segui chegar ao fim. ”.

Class. Jogador D1 D2 D3 Total
1º Tiago Cruz 77 70 69 216
2º Tomás Santos Silva (Ama) 73 74 70 217
3º Hugo Santos 80 73 73 226
4º Michael Duarte 79 72 76 227
4º João Carlota (Ama) 78 73 76 227
6º Artur Freitas 80 77 74 231
6º Sérgio Ribeiro 75 82 74 231
8º Gonçalo Costa 78 77 79 234
9º Juan Martin 79 84 75 238
10º Miguel Gaspar 86 83 78 247
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XXXII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – PROFISSIONAIS

Tiago Cruz
Campeão

PÓDIO da competição profissional

O Verão não marcou presença neste 
Open da Terceira com muito vento 
no primeiro dia e muita chuva no 
último. No entanto as condições 
do campo, o empenho dos jogado-
res ,a prestação dos elementos da 
organização e dos voluntários fize-
ram que as três rondas chegassem 
ao fim.
Tiago Cruz, profissional português 
de créditos firmados, mas que par-
ticipava pela primeira vez na prova, 
não esquecerá facilmente o buraco 

número dezoito do Clube de Golfe 
da Ilha Terceira. No final da segun-
da ronda efetuou um hole-in-one 
que o colocou na disputa do tor-
neio. O birdie averbado ao finalizar 
o torneio deu-lhe a vitória por uma 
pancada.
O internacional português amador 
Tomás Santos Silva do Clube do 
Golfe do Estoril terminou na segun-
da posição após ter comandado o 
torneio no final da primeira ronda. 
Foi sempre muito regular num cam-

po que só conhecia pela sua parti-
cipação na Taça de Portugal aqui 
disputada em 2009.
Hugo Santos, melhor profissional 
da PGA Portugal em 2013 e vence-
dor no ano transacto, começou mal 
a defesa do título ao averbar 80 pan-
cadas. Os dois últimos dias já nos 
trouxeram um Hugo mais próximo 
da “normalidade” com duas rondas 
de 73 pancadas e que lhe valeram 
ainda um lugar no pódio.
O melhor dos quatro Açorianos em 
prova foi o profissional do Clube 
de Golfe da Ilha Terceira, Michael 
Duarte, que terminou a uma panca-
da de Hugo Santos numa prova não 
isenta de estoicismo pois uma en-
torse num tornozelo apoquentou-o 
durante toda a prova. Com igual 
número de pancadas terminou o in-
ternacional João Carlota do Clube 
de Golfe de Vilamoura.

Artur Freitas a realizar uma época 
decepcionante terminou em sexto, 
mas desta vez à frente do jogador 
do Lisbon Sports Club Gonçalo 
Costa que em 2012 lhe “roubou” o 
título nesta prova.
O espanhol Juan Martin, pela pri-
meira vez na Terceira, foi nono.
A fechar o Top-10 classificou-se Mi-
guel Gaspar que iniciou a sua ativi-
dade golfista no CGIT.
Gonçalo Pinto, que comandava a 
prova no final do segundo dia, op-
tou por abandonar a prova no bu-
raco 14 na última ronda pois os 
atrasos provocados pela chuva não 
possibilitariam a sua chegada atem-
pada ao aeroporto para viajar para 
o Azerbeijão, onde participará na 
prova do Chalange Tour com mais 
elevado prize money.
Participaram neste evento 17 gol-
fistas.

O QUE ELES DISSERAM:

Tiago Cruz (vencedor da prova profissional): 
“Estou muito feliz por ter saído daqui vencedor. Fo-
ram três dias difíceis. Comecei mal e por isso tive que 
vir sempre a recuperar. Foi uma semana complicada 
por causa do tempo e porque foi a primeira vez aqui. 
Foi uma experiência espectacular. Nunca tinha dis-
putado um pro-am destes com gente muito simpáti-
ca, tudo muito alegre e com um convívio muito bom 
e o clube está de parabéns por esta organização”.

Michael Duarte (Melhor profissional Aço-
riano): “ É uma grande honra ser o melhor 
Açoriano em prova, ainda para mais no ano 
em que o clube comemora os seus sessenta 
anos. É um privilégio enorme. Foi um bom re-
sultado pois no segundo dia joguei lesionado 
com muito sacrifício e muitas dores, mas con-
segui chegar ao fim. ”.

Class. Jogador D1 D2 D3 Total
1º Tiago Cruz 77 70 69 216
2º Tomás Santos Silva (Ama) 73 74 70 217
3º Hugo Santos 80 73 73 226
4º Michael Duarte 79 72 76 227
4º João Carlota (Ama) 78 73 76 227
6º Artur Freitas 80 77 74 231
6º Sérgio Ribeiro 75 82 74 231
8º Gonçalo Costa 78 77 79 234
9º Juan Martin 79 84 75 238
10º Miguel Gaspar 86 83 78 247
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Em dia invernal com aguaceiros 
que passaram a chuva intensa no 
final da competição e que dificul-
taram a todos os últimos buracos 
compareceram setenta e sete dos 
oitenta e quatro inscritos, termi-
nando a prova somente sessenta e 
dois jogadores.
Quem navegou melhor foi o jovem 
golfista micaelense Virgílio Ferreira 
(hcp 28) que com 41 pontos levou a 
melhor sobre os concorrentes mais 
próximos com dois pontos de avan-
ço.
Mário Lima (hcp 26), a disputar
o seu primeiro, liderou um grupo de 
quatro jogadores que terminaram a 
competição com 39 pontos. Os seus 
23 pontos no back-nine garantiram-
lhe a vice liderança.
O jovem nortenho do Clube de 
Golfe de Miramar, Tomás Carneiro 
(hcp 9), já uma presença habitual 
no nosso torneio integrando a comi-
tiva do profissional Sérgio Ribeiro, 
foi terceiro.
O experiente Francisco Botelho 
(hcp 19) garantiu o seu segundo 
troféu nesta edição trinta e três do 
Pro-Am da Ilha Terceira ao classifi-
car-se na quarta posição.
O quinto lugar foi para Lourenço Fa-
gundes (hcp 21), num Pro-Am que 
lhe correu de feição, pois já tinha 
vencido a sua categoria na véspera.
O troféu para a melhor senhora em 
competição foi para a terceirense 
Ana Rego (hcp 11) que terminou 
com 35 pontos, os mesmos que os 
averbados Maria Manuela Miran-
da (hcp 25) da Quinta da Barca. 

As duas apresentaram pontuações 
idênticas nas duas voltas tendo o 
desempate sido efectuado, de acor-
do com o regulamento, pelos resul-
tados dos últimos seis buracos.

XXXII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – STABLEFORD

Virgílio Ferreira vence

VIRGÍLIO FERREIRA campeão Stableford

Cl. Jogador Total
1º Virgílio Ferreira 41
2º Mário Lima 39
3º Tomás Carneiro 39
4º Francisco Botelho 39
5º Lourenço Fagundes 39

FRANCISCO BOTELHO quarto lugar LOURENÇO FAGUNDES quinto classificado

MÁRIO LIMA segundo classificado TOMÁS CARNEIRO leva o terceiro prémio para Miramar

ANA REGO melhor senhora

GOLFE|VI| DIÁRIO INSULAR 28.JUL.2013 GOLFE |VII|

XI TORNEIO DAS EMPRESAS

InforHouse vence

INFORHOUSE vencedora da edição de 2014 do Torneio das Empresas

A décima primeira edição do tor-
neio das Empresas contou com a 
participação de 25 equipas e 100 
jogadores, o número máximo  ad-
mitido em prova, o que mostra o 
empenho das empresas e dos joga-
dores para alinharem neste presti-
giado torneio que desde há alguns 
anos tem o patrocínio empenhado 
do Grupo EVT. A prova decorreu 
nos dias 5 e 6 de Julho no campo do 
Clube de Golfe da Ilha Terceira.

Cada equipa era composta por dois 
pares cuja pontuação dos dois dias 
de competição é somada, tendo o 
torneio sido disputado no sistema 
Stableford, na sua variante Texas 
Scramble. Para os menos conhe-
cedores do sistema ele joga-se por 
pontos como qualquer outro tor-
neio Stableford, mas esta variante 
tem a particularidade de cada par 
poder escolher a bola melhor posi-
cionada (no mesmo par) para joga-

rem os dois desta posição. Repetem 
esta acção até chegar ao green. A 
partir daí jogam alternadamente.

SPINNAKER CAY MANAGEMENT
COMANDOU A PROVA
NO PRIMEIRO DIA
 A Spinnaker Cay Management foi 
a última equipa a inscrever-se na 
competição, no entanto comandava 
a mesma no final do primeiro dia 
graças, sobretudo, à prestação dos 
jovens Paulo Nunes/Daniel Ávila 
que ao efectuarem dez birdies con-
tra apenas um bogey contribuíram 
com 47 pontos para a equipa.
Com igual número de pontos ter-
minava a M.C. Freitas Imobiliária, 
vencedora em 2011. A um ponto 
de distância ficavam as equipas do 
talho A Nossa Carne e da InforHou-
se.

INFORHOUSE ALCANÇA
PRIMEIRO LUGAR
As excelentes condições que o cam-
po das Fajãs da Agualva apresentou 
durante o fim de semana continu-
aram a permitir excelentes presta-
ções dos golfistas. De notar que a 
equipa vencedora no ano passado, a 
Inteligénio, só daria este ano para o 
décimo lugar
A InforHouse com uma equipa re-

novada foi a mais regular ao longo 
dos dois dias de prova com presta-
ções muito homogénias o que levou 
a equipa capitaneada por Alexandre 
Neves Paulo a alcançar a almejada 
vitória.
A M.C. Freitas Imobiliária conser-
vou a segunda posição que trazia do 
primeiro dia embora com uma pres-
tação menos positiva. No entanto 
seria a sua dupla constituída por 
Rui Azevedo e Vasco Rocha a que 
registava mais pontos durante o fim 
de semana, 93.
A Laboratório Brum & Freitas de-
pois de dois anos consecutivos 
como vice-campeã descia um lugar 
na classificação final. 

PRÉMIOS INDIVIDUAIS
Os prémios para as bolas mais perto 
do buraco ao buracos 18 foram no 
primeiro dia para Adriano Pontes 
(Farmácia S. Bento) e na derradeira 
jornada para João Ferreira (InforAl-
fa – Primavera Software).
Para o grande êxito do torneio há 
ainda que destacar o empenho do 
patrocinador do torneio, o Grupo 
EVT, que através dos automóveis 
expostos, dos brindes para os par-
ticipantes e do empenho dos seus 
colaboradores fazem com que esta 
prova atinja outra dimensão.

Cl. Jogador Pontos Dia 1 Dia 2
1º InforHouse 173 86 87

Alexandre Paulo/Emanuel Sousa 44 45
Tiago Paulo/Amílcar Melo 42 42

2º M.C. Freitas Imobiliária 170 87 83
Paulo Rocha/ Manuel Enes 41 36
Rui Azevedo/Vasco rocha 46 47

3º Laboratório Brum & Freitas 169 85 84
André Freitas/João Pedro Freitas 47 42
Fernando Vieira/Vitor Fernandes 38 42

4º Casa Cristal 168 85 83
Rui Fonseca/Luciano Costa 43 41
Rodrigo Rodrigues/Paulo Pinto 42 42

5º Talho A Nossa Carne 167 85 82
Francisco Dinis/Horácio Leal 41 39
José Carlos Fagundes/Carlos Oliveira 45 42

CLASSIFICAÇÃO
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XI EDIÇÃO DO TORNEIO DAS EMPRESAS

Vitória para a InforHouse
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Prémios e animação
XI EDIÇÃO DO TORNEIO DAS EMPRESAS

VICE-CAMPEÃ MCF Freitas Imobiliária 3.º LUGAR Laboratório Brum & Freitas Lda.
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Prémios e animação
XI EDIÇÃO DO TORNEIO DAS EMPRESAS

VICE-CAMPEÃ MCF Freitas Imobiliária 3.º LUGAR Laboratório Brum & Freitas Lda.

DIÁRIO INSULAR 28.JUL.2013

Resultados Primeiro Dia 3 CGIT / 2 VGCC

Total 2º Dia 4 CGIT / 2 VGCC

Resultado final 7 CGIT / 4 VGCC

GOLFE |XI|

Dia 1 Manhã Foursomes

Resultado Final de Manhã: 2 VGCC / 1 CGIT

Dia 1 Tarde Foursomes

Resultado Final da Tarde 2 CGIT / 0 VGCC

Clube Jogadores Resultado

CGIT Jorge Soares / Brás Linhares
3 / 2 VGCC

VGCC Rigoberto Oliveira / Francisco Matos

CGIT José Rocha / Hildeberto Rocha
2 / 1 VGCC

VGCC Luís Índio / Nicolau Melo

CGIT José L. Garcia / Délio Soares
1 CGIT

VGCC Carlos Silveira / Luís Martinez

Clube Jogadores Resultado

CGIT Jorge Soares / Brás Linhares 1 UP CGIT no 2.º 
buraco Play OffVGCC Rigoberto Oliveira / Francisco Matos

CGIT Délio Soares / José L. Garcia
5 / 4 CGIT

VGCC Nicolau Melo / Miguel Rodrigues

Clube Jogador Resultado

CGIT Jorge Soares
2 / 1 CGIT

VGCC Miguel Rodrigues

CGIT Brás Linhares
2 / 1 CGIT

VGCC Luís Índio

CGIT Hildeberto Rocha
3 / 2 VGCC

VGCC Francisco Matos

CGIT José Rocha
3 / 1 VGCC

VGCC José Nicolau Melo

CGIT José Luis Garcia
4 / 2 CGIT

VGCC Rigoberto Oliveira

CGIT Délio Soares
6 / 5 CGIT

VGCC Carlos Silveira

CGIT campeão
CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES

RESULTADOS REGIONAL DE CLUBES 2014

VerdeGolf Country Club

Clube de Golfe da Ilha Terceira

O campeonato regional de clubes é 
aquele que gera mais espectativa e 
rivalidade entre os dois clubes aço-
rianos e onde o factor casa se costu-
ma revelar fundamental.
Este ano a equipa micaelense da 
VerdeGolf Country Club fez des-
locar à ilha Terceira uma formação 
renovada e cheia de jovens talentos 
que faziam um excelente contra-
ponto à veterania de alguns dos 
seus participantes. A formação da 
ilha Terceira apresentou-se por sua 
vez com a mesma equipa que se ti-
nha sagrado vice campeã nacional 
de clubes mid-amateur, o mesmo 
quererá dizer que todos os seus gol-
fistas contavam com idades acima 
dos 35 anos.
A prova divide-se em duas partes 
distintas. No sábado são disputadas 
as partidas de pares no sistema de 
foursomes isto é pancadas sempre 
alternadas, também com saídas alter-
nadas entre cada parceiro. Três dos 
jogos são disputados de manhã e dois 
à tarde. Para o Domingo estão guarda-
das seis partidas de singulares, pelo 
que o interesse da disputa mantém-se 
vivo até ao findar da prova.

MICAELENSES TOMAM A DIANTEIRA
Surpresa, ou talvez não, quando 
no final da manhã os micaelenses 
tomavam a dianteira fruto das vitó-
rias de Rigoberto Oliveira / Francis-
co Matos sobre Jorge Soares / Brás 
Linhares ao fim de 16 buracos e de 
Luís Índio / Nicolau Melo sobre 
José Rocha / Hildeberto Rocha ao 

17. A única vitória terceirense foi 
obtida pela dupla José Luís Garcia / 
Délio Soares no último buraco ten-
do por oponentes Carlos Silveira / 
Luís Martinez.

TERCEIRENSES PASSAM
PARA O COMANDO
A vitória nos dois jogos da tarde 
deu a vantagem no final do primei-
ro dia à equipa do CGIT, após uma 
vitória fácil de Délio Soares / José L. 
Garcia sobre Nicolau Melo / Miguel 
Rodrigues. A “repetição” do jogo da 
manhã que tinha sido ganho por Ri-
goberto Oliveira / Francisco Matos 
foi no entanto bem mais renhida 
sendo mesmo necessário dois bura-

cos suplementares para sagrar ven-
cedora a dupla Jorge Soares / Brás 
Linhares.

TÍTULO PARA O
CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA
Os singles disputados no Domin-

go confirmariam a vitória dos ter-
ceirenses que venciam quatro das 
seis partidas disputadas, curiosa-
mente o mesmo resultado verifica-
do em 2013 na Batalha, mas que 
então não foi suficiente para de-
fender o título.
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XXXIII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – CATEGORIA A

Délio Soares vence prova disputada

Depois de em 2013 ter sido segundo, 
Délio Soares venceu a mais impor-
tante categoria amadora do progra-
ma do Pro-Am da Terceira. Délio, no 
primeiro dia, disputado com muito 
vento, averbou o único score inferior 
a oitenta pancadas e colocava-se na 
liderança. Uma exibição menos con-
seguida no segundo dia atirou-o para 
o quinto lugar. A vontade de dedicar 
a vitória ao irmão levou-o, debaixo 
de chuva, a igualar o resultado do 
primeiro dia, vencendo a prova com 
uma pancada de avanço.
O estudante universitário Paulo Nu-

nes terminou a prova como vice cam-
peão depois de recuperar à chuva 
na segunda volta do último dia após 
melhorar da indisposição que o afec-
tou na primeira parte. André Freitas 
começa a controlar melhor o seu jogo 
e não esperaremos por muito mais 
tempo para que o seu nome conste do 
role dos vencedores. Ficou também a 
uma pancada do vencedor.
Jorge Soares que liderava a prova ao 
fim do segundo dia teve que desistir 
por motivos de saúde. Todos dese-
jamos ao Jorge um rápido restabe-
lecimento.

PAULO NUNES vice-campeão

ANDRÉ FREITAS completa pódio

DÉLIO SOARES  campeão

XXXII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – CATEGORIA B

Rui Azevedo e Rui Lourenço primeiros

Rui Azevedo costuma dar-se bem 
com os ares do Pro-Am e desta vez 
venceu após a realização de um 
play-off com uma das maiores es-
peranças do golfe açoriano, o jovem 
de 13 anos Tiago Nunes que defen-
de as cores da VerdeGolf. No pri-
meiro buraco do play-off Rui Aze-
vedo fez um birdie contra um par 
Tiago ficando desta forma o troféu 

na Terceira.
Em Net a vitória foi para Rui Lou-
renço que se superiorizou a Agui-
naldo Antunes, ambos a protagoni-
zar uma excelente época.
António Andrade, Tiago Nunes e o 
seu amigo Ricardo Garcia fecharam 
o lote dos cinco primeiros.
Inscreveram-se nesta categoria 24 
golfistas de ambos os sexos.

RUI LOURENÇO mais uma vitória em net

AGUINALDO ANTUNES segundo classificado net

RUI AZEVEDO vitória no play-off

Class. Jogador D1 D2 D3 Total
1º Délio Soares 79 83 79 241
2º Paulo Nunes 84 75 83 242
3º André Freitas 83 78 81 242
4º Hildeberto Rocha 81 84 84 249
5º José Henrique Cardoso 89 84 82 255

Class. Jogador Total
1º Rui Azevedo 165
1º Rui Lourenço 146
2º Aguinaldo Antunes 151
3º António Andrade 153
4º Tiago Nunes 153
5º Ricardo Garcia 154
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2º Paulo Nunes 84 75 83 242
3º André Freitas 83 78 81 242
4º Hildeberto Rocha 81 84 84 249
5º José Henrique Cardoso 89 84 82 255

Class. Jogador Total
1º Rui Azevedo 165
1º Rui Lourenço 146
2º Aguinaldo Antunes 151
3º António Andrade 153
4º Tiago Nunes 153
5º Ricardo Garcia 154
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XXXII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – CATEGORIA C

Fernando Vieira e Alexandre Neves ganham

Disputada no sistema Medalplay
Eccletic, permite que os golfistas 
melhorem a sua prestação buraco 
a buraco escolhendo para o score o 
melhor resultado dos dois dias.
Fernando Vieira dominou totalmen-
te a prova tendo acabado a mesma 
com um fabuloso 71 gross, mesmo 
tendo em conta o sistema competi-

tivo.
Alexandre Neves Paulo, agora na 
categoria C, venceu a classificação 
Net à frente de João Pedro Freitas. 
O jovem portuense Henrique Ferraz 
do Clube de Golfe de Miramar ficou 
à beira dos troféus assim como Ho-
rácio Leal e José Henrique Barcelos. 
Classificaram-se 30 golfistas.

ALEXANDRE NEVES vence net agora na categoria C

JOÃO PEDRO FREITAS mais um troféu esta época

FERNANDO VIEIRA vitória categórica

XXXII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA – CATEGORIA D 

Lourenço Fagundes e Rui Fonseca vencem

Igualmente jogada no sistema Me-
dalplay Eccletic, esta prova dispu-
tada em dois dias por 28 golfistas 
foi extremamente renhida exigindo 
a realização de um play-off para 
apuramento do vencedor gross. 
Lourenço Fagundes e Rui Fonseca 
terminaram com o mesmo número 
de pancadas tendo sido determi-
nado o vencedor no primeiro bura-
co do play-off com o par feito por 
Lourenço Fagundes, contra o duplo 

efectuado pelo seu opositor.
Rui Fonseca teve assim que se con-
tentar com o primeiro lugar Net 
com uma pancada de avanço o jo-
vem terceirense Diogo Ávila que 
disputava o seu primeiro Pro-Am. 
Já fora dos troféus, ficaram João 
Rodrigues, Luciano Costa e Pedro 
Fernandes  que concluíram a sua 
prova no top-5.
Concluíram a prova nesta categoria 
30 golfistas.

RUI FONSECA , representado por Paulo Pinto, ganha net

DIOGO ÁVILA no seu primeiro Pro-AM

LOURENÇO FAGUNDES vence em gross a categoria D

Class. Jogador Total
1º Fernando Vieira 71
1º Alexandre Neves Paulo 64
2º João Pedro Freitas 65
3º Henrique Ferraz 65
4º Horácio Leal 66
5º José Henrique Barcelos 66

Class. Jogador Total
1º Lourenço Fagundes 82
1º Rui Fonseca 62
2º Diogo Ávila 63
3º João Rodrigues 65
4º Luciano Costa 67
5º Pedro Fernandes 67
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Festa para todos
XXXIII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA

DIÁRIO INSULAR 28.JUL.2013 GOLFE |XV|

Pro-AM’s de outros tempos
XXXIII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA



DIÁRIO INSULAR 28.JUL.2014 SUPLEMENTO GOLFE |19|28.JUL.2013 DIÁRIO INSULARGOLFE|XIV|

Festa para todos
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Pro-AM’s de outros tempos
XXXIII PRO-AM DA ILHA TERCEIRA
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O meu 
hole-in-one

MIGUEL GASPAR PROFISSIONAL
“Já fiz dois, mas o meu preferido é o 
primeiro que foi feito no Projeto Drive.
Foi na Aroeira 1, tinha começado mui-
to mal, par ao #1, bogey ao #2 e triplo 
ao #3 e cheguei ao #4 ainda frustrado 
com o começo, bati o ferro 6, o shot foi 
perfeito, a bola bateu 1 metro antes da 
bandeira saltou e rolou para dentro do 
buraco. Nem festejei muito pois ainda 
estava chateado com o buraco anterior. 
Mas depois apercebi-me que tinha feito 
uma das coisas que todos os golfistas 
desejam fazer e nunca o esquecerei!”.

A minha 
melhor pancada

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

INTRODUÇÃO: Hoje trazemos até si 
algumas dicas para corrigir o Slice. O 
Slice é um tipo de voo de bola muito 
frequente em principiantes e em ama-
dores de médio alto Handicap, mas 
também, muitas vezes, torna-se um 
problema para os jogadores de baixo 
Handicap como também para os pro-
fissionais, e isso resulta muitas vezes 
de pequenos defeitos que adquirimos 
no swing sem nos apercebemos, mas 
também de defeitos, ás vezes fáceis de 
corrigir, do swing.

O que é o Slice?:
É o nome dado a uma pancada com 
a bola a descrever uma curva para a 
direita.

SLICE
As causas possíveis e soluções são:
(1) A face do taco está aberta no mo-
mento do contato com a bola. Isto acon-
tece porque a face está aberta (fig.1) e, 
como sublinhamos anteriormente, a 
face do taco deve estar alinhada para o 
alvo no momento do impacto. Esta é a 
causa mais frequente.
(2) A face do taco é aberta demasiado 
rapidamente durante o takeway.
(3) É criado um swing de fora-para-
dentro porque o taco é levado dema-
siado por fora no back-swing, por isso 
deve fazer um Swing mais por dentro, 
para isso deve imaginar a linha entre 
a bola e o alvo e quando começar o 
swing traga o taco para trás por cima 

dessa linha imaginaria depois faça o 
resto do swing da sua maneira.
(4) A pega no taco é fraca, muitas ve-
zes devido a uma ou ambas as mãos 
estarem demasiado em volta do taco, 
assim deve ter uma pega mais forte 
sobretudo a da mão esquerda. Para 
exemplificar quando fizer a pega deve 
ver os dois primeiros “nós” da mão es-
querda e deve ter os “V´s” feitos pelo 
polegar e o indicador apontados para 
o ponte intermedio entre o pescoço e 
o ombro direito.
(5) Os ombros estão abertos (fig.1) 
no momento de colocação do joga-

dor à bola, muitas vezes devido a um 
posicionamento da bola demasiado 
à frente. Deve ter o seu alinhamento 
todo enquadrado em relação à linha 
bola-alvo.
(6) A posição incorreta da bola duran-
te a colocação do jogador à bola é cer-
tamente o problema mais frequente. 
A bola deve estar posicionada em ali-
nhamento com o calcanhar esquerdo 
quando se usa uma madeira. Se a bola 
está demasiado para a frente, então, na 
colocação do jogador à bola as mãos 
também estão. 
(7) Se colocar a bola na posição cor-
reta mas depois faz um stance aberto 
(alinhado demasiado à esquerda do 
alvo) (fig.1), também se pode esperar 
um Slice. Por isso deve ter o seu ali-
nhamento sempre enquadrado em re-
lação à linha bola-alvo.

Importante!!!: Um dos grandes pro-
blemas dos amadores é que quando 
começam a fazer slice têm a tendência 
para se alinhar mais à esquerda do alvo 
para compensar, NUNCA faça isso!!, 
mas sim alinhar-se direito para o alvo. 
Quando se alinha mais para a esquerda 
continuará a fazer ainda mais slice por-
que o seu stance e os ombros estarão 
mais abertos daí fazer mais Slice.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Do-
mingo nas instalações do Clube de Golfe 
da Ilha Terceira para aulas ou qualquer es-
clarecimento sobre a modalidade.

Decorreram durante o mês de Julho 
os Nacionais Jovens, tendo as cate-
gorias inferiores a sub-12 jogado no 
Jamor, enquanto as sub-18 compe-
tiram no campo I da Aroeira.
A prestação dos golfistas Açoria-
nos foi digna, mas modesta quando 
comparada com a do ano passado 
onde Ricardo Garcia foi vice cam-
peão nacional e Miguel Rodrigues 
ficou empatado em terceiro.
Por ordem decrescente de idades, 
Diogo Costa (CGIT), que se estrea-

va em nacionais, não logrou passar 
o cut embora tenha melhorado bas-
tante a sua prestação no segundo 
dia.
A melhor classificação Açoriana na 
Aroeira foi obtida pelo canhoto mi-
caelense Miguel Rodrigues que ob-
teve um honroso quinto lugar, nos 
sub-16.
Nos sub-14 Tiago Nunes (Verde-
Golf) muito regular foi 13º enquan-
to Ricardo Garcia (CGIT) agora em 
escalão superior lutou para fazer o 

cut. Após um primeiro dia fraco, 
um score de 79 pancadas devolvia-
lhe a esperança, mas o último dia 
semelhante ao primeiro atirava-o 
para o 21º lugar. Neste escalão par-
ticipou igualmente João Gouveia 
(VerdeGolf) que não passou o Cut.
Nas provas disputadas no Jamor Ive-
te Rodrigues foi 5ª enquanto o tam-
bém micaelense Luís Indio era 17º.
Acompanharam os golfistas Açoria-
nos os profissionais André Medei-
ros e Artur Freitas.

PARTICIPAÇÕES NACIONAIS

Pancadas
incríveis

MICHAEL DUARTE PROFISSIONAL
“No buraco #8, dei uma rosca com o dri-
ve para a mata da esquerda, tirei a bola 
de lá, dei um shot com o 56º e fiz birdie.”

Azores|in|one
Coordenador:
Luís Mendes. 

Colaboradores:
Artur Freitas

 Michael Duarte e Francisco Rodrigues. 

Ficha Técnica

ARTUR FREITAS PROFISSIONAL
“O meu primeiro birdie a sério, foi ao 2, 
dei um “shank” a bola ficou do lado di-
reito atrás da areia. Estava a jogar com 
meu pai e ele disse-me pensa só no bo-
gey, põe só a bola no green. Bati a bola 
deu dois pitches e entrou, foi com um 
60º da Wilson Staff.”

A coluna desta edição é inteiramente formada 
por profissionais de golfe “formados” no CGIT.

Nacionais Jovens
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PROMOÇÃO NAS 
PIZZAS E NO FRANGO

Na compra de uma PIZZA
oferecemos outra

Frango Churrasco 4,00 euros cada

Avenida Marginal, 1º Edifício
Telefone: 295 542 808

9760-499 Praia da Vitória
643

ADAPTA-SE A QUALQUER TELHA

960 477 843   917 235 270

A sua casa merece caleiras. Temos em 
aluminio lacado com várias cores, deco-
rativas. Montagem para telha e para cem-
alha. Fazemos orçamentos grátis. Veja a 
diferença. Contacto: Caleiras Terceirense 
| Raúl Martins | Rua do Cota - Fontinhas

CLUBE DE TÉNIS DA ILHA TERCEIRA

AGRADECIMENTO

A Direcção vem tornar público e agradecer o 

apoio prestado ao Clube na época desportiva 

2013/2014. Às seguintes entidades:

- Turotel - Hotel Angra Garden;

- Caixa da Santa Casa da Misericórdia;

. Hotel Zenite;

- Diário Insular

A todos o nosso muito obrigado
    
    A Comissão

Primeira vez na ilha,
morena, bonita, 1,70 
altura, 28 anos. Venha 
conhecer-me. P. Atende 
casais e faz deslocações 
a hotéis. 24 horas.

911 049 003 
926 944 491 1497

Loira, bonita, 1,80 altura, 
28 anos. Sem pressas. 
Venha conhecer-me. P
Contactar:
960 333 366
911 048 423 1497

Primeira vez na ilha, 
meiga, carente e carinho-
sa. Atende por marcação 
até às 22H00.
Contactar:
965 292 469 1498

Centro de Angra. Primei-
ra vez, Clara. Morena, 
cor de canela, meiguinha, 
peito XL. Bonita, com 
acessórios. Realiza suas 
fantasisas. Deslocações a 
hotéis. Atende casais.
918 969 177 | 967 385 918

1487

DR. JOAQUIM HERÉDIA RAMA
Doutorado em Medicina Anti-Envelhecimento

Especialista em Ciencias da Saúde
Membro de Honra do British Guild Drugless Therapy, UK

E da New York Sciences Academy, USA

Tratamentos especializados para: cardíacos, diabéticos,
 ulcerados, nervosos, hepáticos, obesos, anémicos, 
desvitalizados, desmemoriados e convalescentes

Informa de que estará no Centro Dietético Internacional de Francisco 
Pacheco, Rua de S. João - Nº 54 em Angra do Heroísmo

Consultas de 2 a 6 de Agosto
Marcações para:

Telf: 295 214 969
Terapias complementares

Hipnose terapêutica

Medicina Anti-envelhecimento e revitalização

Estabilidade emocional e outros problemas de saúde

SOMOS AQUELES  QUE  EM MATÉRIA  DE  PREÇOS PRATICAMOS OS MAIS  BAIXOS
40 ANOS AO  SERVIÇO DA  SUA  SAÚDE

Venha  confirmar
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O meu 
hole-in-one

MIGUEL GASPAR PROFISSIONAL
“Já fiz dois, mas o meu preferido é o 
primeiro que foi feito no Projeto Drive.
Foi na Aroeira 1, tinha começado mui-
to mal, par ao #1, bogey ao #2 e triplo 
ao #3 e cheguei ao #4 ainda frustrado 
com o começo, bati o ferro 6, o shot foi 
perfeito, a bola bateu 1 metro antes da 
bandeira saltou e rolou para dentro do 
buraco. Nem festejei muito pois ainda 
estava chateado com o buraco anterior. 
Mas depois apercebi-me que tinha feito 
uma das coisas que todos os golfistas 
desejam fazer e nunca o esquecerei!”.

A minha 
melhor pancada

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

INTRODUÇÃO: Hoje trazemos até si 
algumas dicas para corrigir o Slice. O 
Slice é um tipo de voo de bola muito 
frequente em principiantes e em ama-
dores de médio alto Handicap, mas 
também, muitas vezes, torna-se um 
problema para os jogadores de baixo 
Handicap como também para os pro-
fissionais, e isso resulta muitas vezes 
de pequenos defeitos que adquirimos 
no swing sem nos apercebemos, mas 
também de defeitos, ás vezes fáceis de 
corrigir, do swing.

O que é o Slice?:
É o nome dado a uma pancada com 
a bola a descrever uma curva para a 
direita.

SLICE
As causas possíveis e soluções são:
(1) A face do taco está aberta no mo-
mento do contato com a bola. Isto acon-
tece porque a face está aberta (fig.1) e, 
como sublinhamos anteriormente, a 
face do taco deve estar alinhada para o 
alvo no momento do impacto. Esta é a 
causa mais frequente.
(2) A face do taco é aberta demasiado 
rapidamente durante o takeway.
(3) É criado um swing de fora-para-
dentro porque o taco é levado dema-
siado por fora no back-swing, por isso 
deve fazer um Swing mais por dentro, 
para isso deve imaginar a linha entre 
a bola e o alvo e quando começar o 
swing traga o taco para trás por cima 

dessa linha imaginaria depois faça o 
resto do swing da sua maneira.
(4) A pega no taco é fraca, muitas ve-
zes devido a uma ou ambas as mãos 
estarem demasiado em volta do taco, 
assim deve ter uma pega mais forte 
sobretudo a da mão esquerda. Para 
exemplificar quando fizer a pega deve 
ver os dois primeiros “nós” da mão es-
querda e deve ter os “V´s” feitos pelo 
polegar e o indicador apontados para 
o ponte intermedio entre o pescoço e 
o ombro direito.
(5) Os ombros estão abertos (fig.1) 
no momento de colocação do joga-

dor à bola, muitas vezes devido a um 
posicionamento da bola demasiado 
à frente. Deve ter o seu alinhamento 
todo enquadrado em relação à linha 
bola-alvo.
(6) A posição incorreta da bola duran-
te a colocação do jogador à bola é cer-
tamente o problema mais frequente. 
A bola deve estar posicionada em ali-
nhamento com o calcanhar esquerdo 
quando se usa uma madeira. Se a bola 
está demasiado para a frente, então, na 
colocação do jogador à bola as mãos 
também estão. 
(7) Se colocar a bola na posição cor-
reta mas depois faz um stance aberto 
(alinhado demasiado à esquerda do 
alvo) (fig.1), também se pode esperar 
um Slice. Por isso deve ter o seu ali-
nhamento sempre enquadrado em re-
lação à linha bola-alvo.

Importante!!!: Um dos grandes pro-
blemas dos amadores é que quando 
começam a fazer slice têm a tendência 
para se alinhar mais à esquerda do alvo 
para compensar, NUNCA faça isso!!, 
mas sim alinhar-se direito para o alvo. 
Quando se alinha mais para a esquerda 
continuará a fazer ainda mais slice por-
que o seu stance e os ombros estarão 
mais abertos daí fazer mais Slice.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Do-
mingo nas instalações do Clube de Golfe 
da Ilha Terceira para aulas ou qualquer es-
clarecimento sobre a modalidade.

Decorreram durante o mês de Julho 
os Nacionais Jovens, tendo as cate-
gorias inferiores a sub-12 jogado no 
Jamor, enquanto as sub-18 compe-
tiram no campo I da Aroeira.
A prestação dos golfistas Açoria-
nos foi digna, mas modesta quando 
comparada com a do ano passado 
onde Ricardo Garcia foi vice cam-
peão nacional e Miguel Rodrigues 
ficou empatado em terceiro.
Por ordem decrescente de idades, 
Diogo Costa (CGIT), que se estrea-

va em nacionais, não logrou passar 
o cut embora tenha melhorado bas-
tante a sua prestação no segundo 
dia.
A melhor classificação Açoriana na 
Aroeira foi obtida pelo canhoto mi-
caelense Miguel Rodrigues que ob-
teve um honroso quinto lugar, nos 
sub-16.
Nos sub-14 Tiago Nunes (Verde-
Golf) muito regular foi 13º enquan-
to Ricardo Garcia (CGIT) agora em 
escalão superior lutou para fazer o 

cut. Após um primeiro dia fraco, 
um score de 79 pancadas devolvia-
lhe a esperança, mas o último dia 
semelhante ao primeiro atirava-o 
para o 21º lugar. Neste escalão par-
ticipou igualmente João Gouveia 
(VerdeGolf) que não passou o Cut.
Nas provas disputadas no Jamor Ive-
te Rodrigues foi 5ª enquanto o tam-
bém micaelense Luís Indio era 17º.
Acompanharam os golfistas Açoria-
nos os profissionais André Medei-
ros e Artur Freitas.

PARTICIPAÇÕES NACIONAIS

Pancadas
incríveis

MICHAEL DUARTE PROFISSIONAL
“No buraco #8, dei uma rosca com o dri-
ve para a mata da esquerda, tirei a bola 
de lá, dei um shot com o 56º e fiz birdie.”

Azores|in|one
Coordenador:
Luís Mendes. 

Colaboradores:
Artur Freitas

 Michael Duarte e Francisco Rodrigues. 

Ficha Técnica

ARTUR FREITAS PROFISSIONAL
“O meu primeiro birdie a sério, foi ao 2, 
dei um “shank” a bola ficou do lado di-
reito atrás da areia. Estava a jogar com 
meu pai e ele disse-me pensa só no bo-
gey, põe só a bola no green. Bati a bola 
deu dois pitches e entrou, foi com um 
60º da Wilson Staff.”

A coluna desta edição é inteiramente formada 
por profissionais de golfe “formados” no CGIT.

Nacionais Jovens
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ANGRA NATUR
Rua do Galo n.º 146 - Telef. 295 21 88 44

(Cimo da Rua do Galo)

9700 - 091 Angra do Heroísmo

“A natureza a cuidar da sua saúde...”

PRAIA  NATUR
Rua de Jesus, 25 - Telef. 295 51 23 19

(Abaixo do Jardim Público)

9760 - 478 Praia da Vitória

“A cuidar da saúde naturalmente...”

CARLOS CARVALHO
Bioterapêuticas e Medicina Ecológica

Naturopatia, Homeopatia Clássica e Isopática
Acupunctura Sistémica e Auricular | Moxabustão e Shiatsu | Me-
dicina Ortomolecular | Psicologia Alternativa Transpessoal | Reiki 

- Cura Quântica, Kiatsu e Reikiatsu | Terapia Floral

Consultas todas as semanas

MARISA SOUSA
Homeopatia, Naturopatia e Parapsicologia

Reflexologia, Massagens, Drenagem 
linfática e Florais de Bach

Consultas todas as semanas

MANUEL FERREIRA VIEIRA
Homeopatia, Naturopatia, Iridologia e Fitologia Osteopatia Estrutural e Traumatologia Radiónica

Consultas 27 e 28 de Julho

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
DO IMPÉRIO DA CARIDADE

CORPO SANTO

APRESENTAÇÃO DE CONTAS
A Comissão de Festas 2013/2014, convida to-

dos os irmãos do Império a estarem presentes, 
no dia 28 de julho, pelas 19H30 à Prestação de 
Contas, que terá lugar no Império.

Se na hora acima indicada não estiver o núme-
ro de Irmãos suficientes para a Assembleia, fun-
cionar, a mesma realizar-se-á meia hora mais tar-
de com qualquer número de Irmãos presentes.

A Comissão
1494

MISSA DO 7º DIA

CARMINA JUDITE DA
COSTA BERNARDO

Viúvo, filhos, gen-
ro, nora e netos, man-
dam rezar uma missa 
de sufrágio, por alma 
da sua ente querida, 
hoje, dia 28 de Julho, 
pelas 19H00, na Igre-
ja Paroquial de Santa 
Bárbara.

Desde já agradecem 
a todas as pessoas que queiram assistir a 
esta Celebração Eucarística.

1476

AGRADECIMENTO
Os familiares de 

CARMINA JUDITE 
DA COSTA BERNAR-
DO vêm por este meio 
agradecer aos profis-
sionais de saúde do 
Hospital de Angra do 
Heroísmo, em espe-
cial, do serviço de Ur-
gência, da Unidade de 

Cuidados Intensivos, da Unidade UT1 e do 
Serviço de Hemodiálise, que prestaram apoio 
e cuidados de saúde à sua ente querida.

A família agradece, de igual forma, a todas 
as pessoas que a acompanharam no momen-
to difícil da sua partida.
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RTP-A
05:30 Bom Dia PortugalDireto 09:00 Espaço 
Infantil 10:00 Leonardo 10:30 SABORES 
DAS ILHAS 11:00 Jornal do Meio DiaDireto 
12:00 PORTUGUESES PELO MUNDO 13:00
Jornal das 14Direto 14:00 Pai à Força 14:45
AÇORES - 9 Ilhas na Europa (R/)  15:15 
Bem-vindos a Beirais 16:00 Espaço Infantil 
17:00 Informação AçoresDireto 17:15 Mete-
orologia Açores 17:20 Voo Directo - A Vida a 
900 à Hora 18:15 A Teoria do Big Bang 18:35 
Palácios de Portugal 19:05 Sob Suspeita 
19:55 Meteorologia Açores 20:00 Telejornal 
AçoresDireto 20:30 Meteorologia Açores 
20:35 Festival de Danças de Salão Terceira 
22:00 Noites de Prestigío de Ponta Delgada 
Carlos Alberto Moniz 22:40 O Mentalista 
23:25 Meteorologia Açores 23:30 Telejor-
nal Açores (R/)  00:00 Simultâneo - RTP 
Açores/RTP InformaçãoDireto
Fonte: http://www.rtp.pt/acores

RTP1
05:30 Bom Dia PortugalDireto 09:00 Verão 
TotalDireto Vila de Rei 12:00 Jornal da Tar-

deDireto 13:15 Os Nossos Dias 13:45 Verão 
TotalDireto Vila de Rei 17:00 Portugal em 
DiretoDireto 18:00 O Preço Certo 18:45
Direito de Antena 19:00 TelejornalDireto 
20:15 Água de Mar 21:15 Bem-vindos a 
Beirais 22:00 Quem Quer Ser Milionário 
23:00 5 Para a Meia-NoiteDireto 00:15 
Dentro de Casa (Filme) 02:15 Windeck - 
O Preço da Ambição Ep.ºs (100) e (101) 
03:45 Televendas   
Fonte: http://www.rtp.pt/rtp1

RTP2
06:00 Euronews 07:00 Zig Zag 12:00 Velhos 
Amigos 13:00 Sociedade Civil 14:30 A Fé 
dos Homens 15:00 Euronews 17:00 Zig Zag 
19:30 Dois Homens e Meio 19:54 A Hora 
da Sorte 20:00 Jornal 2Direto 20:40 Agora 
(Diários) 20:55 I Guerra Mundial - 100 
Anos Depois 21:50 O Lamento da Guerra 
22:40 Tanto Para Conversar Inês Meneses 
com o Escritor e Professor Bernardo Pinto 
de Almeida 23:15 Concerto Sarajevo 2014 
00:40 Sociedade Civil 02:10 Agora (Diários) 
(R/) 02:25 Euronews
Fonte: http://www.rtp.pt/rtp2

SIC
05:00 SIC Notícias 06:00 Edição Da Manhã 
07:45 A Vida Nas Cartas - O Dilema 09:00
Queridas Manhãs 12:00 Primeiro Jornal 
13:45 Senhora Do Destino 14:45 Boa Tarde 
17:45 Em Família 19:00 Jornal Da Noite 
20:40 Sol De Inverno 21:45 Amor À Vida 
22:30 O Rebu (Estreia) 23:00 A Guerreira 
23:55 Investigação Criminal 00:55 A Vin-

gadora 01:45 O Encantador De Cães 02:45
Televendas
Fonte: http://sic.sapo.pt/

TVI
05:30 Diário da Manhã 09:15 Você na TV! 
12:00 Jornal da Uma 13:30 Flor do Mar 15:00
A Tarde é Sua 17:00 Feitiço de Amor 19:00
Jornal das 8 20:45 O Beijo do Escorpião 
22:00 Belmonte 22:45 Mulheres 23:45 Série 
- Psych - Agentes Especiais 00:45 Série 
- Psych - Agentes Especiais 01:45 Olhos
nos Olhos 04:00 TV Shop
Fonte: http://www.tvi.iol.pt/

SPORT TV destaques

Sport.tv2 11:00 - Direto Atp World Tour 250 
- Ténis Kitzbuhel Sport.tv2 15:00 - Direto 
Atp World Tour 250 - Ténis Kitzbuhel 
Sport.tv Live 16:00 - Direto Fórum Sport 
Tv - Informação Forum Sport Tv Sport.tv2
16:30 - Direto Atp World Tour 250 - Ténis 
Kitzbuhel Sport.tv1 17:00 - Direto Jogo De 
Preparação - Futebol Twente X Sporting (1ª 
Parte) Sport.tv2 18:00 Concurso De Saltos 
Nacional - Hipismo Camp. Da Juventude 
Da Sociedade Hípica Portuguesa Sport.tv3 
19:00 World Of Free Sports - Desportos Ra-
dicais Magazine Sport.tv3 19:30 Superstars 
- Wrestling Superstars Sport.tv2 20:30 Wrc 
- Desportos Motorizados Antevisão Rali 
Finlândia Sport.tv2 21:00 - Direto Atp World 
Tour 500 - Ténis Torneio De Washington 
Sport.tv3 21:00 Sports Max - Desportos 
Radicais Magazine
Fonte: http://www.sporttv.pt/

FAIAL

METEOROLOGIA

GRACIOSA

S. MIGUEL

SANTA MARIA

S. JORGE

TERCEIRA

PICO

FLORES

CORVO

1 METRO

1 METRO

1 METRO

10/30 KM/H

10/30 KM/H

10/30 KM/H

GRUPO OCIDENTAL

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas. Agua-

ceiros. Condições favoráveis à ocorrência de trovoa-

das. Vento leste bonançoso a moderado (10/30 km/

h). Mar de pequena vaga a cavado. Ondas nordeste 

de 1 metro, passando a leste.

Períodos de céu muito nublado com abertas. Agua-

ceiros. Condições favoráveis à ocorrência de trovo-

adas. Vento sueste bonançoso a moderado (10/30 

km/h). Mar de pequena vaga a cavado. Ondas sul 

de 1 metro, passando a sueste.

Períodos de céu muito nublado com abertas. Agua-

ceiros. Condições favoráveis à ocorrência de trovo-

adas. Vento sueste bonançoso a moderado (20/30 

km/h). Mar de pequena vaga a cavado. Ondas su-

doeste de 1 metro, passando a sul.

PONTA DELGADA 20ºC         25ºC
Água do mar 22ºC

ANGRA DO HEROÍSMO 19ºC         24ºC
Água do mar 21ºC

STA CRUZ DAS FLORES 19ºC        23ºC
Água do mar 22ºC

MARÉS
04:33 Preia-mar  |  10:33 Baixa-mar 
16:47 Preia-mar  |  23:01 Baixa-mar

INFORMAÇÕES
TELEFONES ÚTEIS
Nº. de emergência 112

Hospital
Angra295 40 32 00/295 24 00 00 
Nota: Informações sobre os doentes internados, horá-
rios de consultas e de visitas e todos os assuntos res-
peitantes ao funcionamento do Hospital, das 09h00 
às 17h00

Praia 295 540 970 / 295 545 000

Ambulâncias
Angra do Heroísmo 295 204 112
Praia da Vitória295 540 220

Polícia
Angra 295212022 / Praia 295545480
Lajes 295512021 / Biscoitos 295908710

Polícia Marítima
Angra do Heroísmo 295 204 574
Praia da Vitória 295 542 500

Brigada Fiscal da GNR
Angra 295 206 970 / Praia 295 545 380
Lajes 295 512 139

Bombeiros
Angra 295 204 110 / 295 212 333
Praia da Vitória 295 540 220

Taxis
Alto das Covas 295 212 404 - 295 213 088
Ladeira S. Francisco 295 212 004 - 295 212 005
Praia da Vitória 295 512 654 - 295 512 092
Juncal 295 512 151

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
Angra do Heroísmo | Farmácia Vasconcelos
Praia da Vitória | Farmácia Misericórdia

TAP PORTUGAL  | 295 540 047
Partidas Lisboa: 10h40, 20h40

SATA AIR-AÇORES  | 295 540 047
Partidas: 08h05, 13h20, 14h30, 19h00, 
19h25, Ponta Delgada; 10h30 Graciosa; 
12h25, 10h45 Horta; 16h20 Pico; 11h30 
S. Jorge.

TRANSPORTES TERRESTRES
E.V.T. Ldª. 295217001/2/3/4

GABINETE CONSULTA JURÍDICA
2ªF, 4ªF e 6ªF | 12h30 > 14h00
3ºF e 5ªF | 17h30 > 18h30
Centro Cultural de
Angra do Heroísmo
295 215 622

CINEMAS
Centro Cultural 
de Angra do Heroísmo
“A Culpa é das Estrelas”
De 24 a 28 de jul. 21h00

Auditório do
Ramo Grande
Não recebemos
informação

MISSAS
Durante a Semana
Angra 09:30 Sé 18:00 São Pedro 18:30 Santa 
Luzia e São Bento 18:15 Santuário da Conceição 
18:30 São Gonçalo
Praia A cada dia 13, às 10H00 Ermida Santa 
Luzia da Praia 3ª a 5ª feiras às 10H00 Igreja de 
Sãso José 18:30 2ªF, 3ªF e 5ªF - 09:00 4ªF Matriz 
09:00 6ªF Santo Cristo 3ªF 11h30 - 5ªF 09h00 
Igreja do Coração Imaculado de Maria - Biscoitos 
19h00 4ªF e 6ªF Igreja de S. Pedro - Biscoitos

SERVIÇOS RELIGIOSOS -  Igreja Evangélica Baptista
Angra DOMINGOS - Rua Jacinto Cândido, 3 
19:30 Culto Q. - Feira Estudo Bíblico e Oração
PraiaDOMINGOS - Rua da Estrela, 41 11:30 Culto 
- www.iebpv.org

TELEVISÃO
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SOL 
06:46 64.6º
21:03 295.2º

LUA 1.0%
08:17 76.6º
21:41 281.0º

20:35 Festival de Danças de Salão
Terceira
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ANGRA NATUR
Rua do Galo n.º 146 - Telef. 295 21 88 44

(Cimo da Rua do Galo)

9700 - 091 Angra do Heroísmo

“A natureza a cuidar da sua saúde...”

PRAIA  NATUR
Rua de Jesus, 25 - Telef. 295 51 23 19

(Abaixo do Jardim Público)

9760 - 478 Praia da Vitória

“A cuidar da saúde naturalmente...”

CARLOS CARVALHO
Bioterapêuticas e Medicina Ecológica

Naturopatia, Homeopatia Clássica e Isopática
Acupunctura Sistémica e Auricular | Moxabustão e Shiatsu | Me-
dicina Ortomolecular | Psicologia Alternativa Transpessoal | Reiki 

- Cura Quântica, Kiatsu e Reikiatsu | Terapia Floral

Consultas todas as semanas

MARISA SOUSA
Homeopatia, Naturopatia e Parapsicologia

Reflexologia, Massagens, Drenagem 
linfática e Florais de Bach

Consultas todas as semanas

MANUEL FERREIRA VIEIRA
Homeopatia, Naturopatia, Iridologia e Fitologia Osteopatia Estrutural e Traumatologia Radiónica

Consultas 27 e 28 de Julho

IRMANDADE DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
DO IMPÉRIO DA CARIDADE

CORPO SANTO

APRESENTAÇÃO DE CONTAS
A Comissão de Festas 2013/2014, convida to-

dos os irmãos do Império a estarem presentes, 
no dia 28 de julho, pelas 19H30 à Prestação de 
Contas, que terá lugar no Império.

Se na hora acima indicada não estiver o núme-
ro de Irmãos suficientes para a Assembleia, fun-
cionar, a mesma realizar-se-á meia hora mais tar-
de com qualquer número de Irmãos presentes.

A Comissão
1494

MISSA DO 7º DIA

CARMINA JUDITE DA
COSTA BERNARDO

Viúvo, filhos, gen-
ro, nora e netos, man-
dam rezar uma missa 
de sufrágio, por alma 
da sua ente querida, 
hoje, dia 28 de Julho, 
pelas 19H00, na Igre-
ja Paroquial de Santa 
Bárbara.

Desde já agradecem 
a todas as pessoas que queiram assistir a 
esta Celebração Eucarística.
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AGRADECIMENTO
Os familiares de 

CARMINA JUDITE 
DA COSTA BERNAR-
DO vêm por este meio 
agradecer aos profis-
sionais de saúde do 
Hospital de Angra do 
Heroísmo, em espe-
cial, do serviço de Ur-
gência, da Unidade de 

Cuidados Intensivos, da Unidade UT1 e do 
Serviço de Hemodiálise, que prestaram apoio 
e cuidados de saúde à sua ente querida.

A família agradece, de igual forma, a todas 
as pessoas que a acompanharam no momen-
to difícil da sua partida.
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RTP-A
05:30 Bom Dia PortugalDireto 09:00 Espaço 
Infantil 10:00 Leonardo 10:30 SABORES 
DAS ILHAS 11:00 Jornal do Meio DiaDireto 
12:00 PORTUGUESES PELO MUNDO 13:00
Jornal das 14Direto 14:00 Pai à Força 14:45
AÇORES - 9 Ilhas na Europa (R/)  15:15 
Bem-vindos a Beirais 16:00 Espaço Infantil 
17:00 Informação AçoresDireto 17:15 Mete-
orologia Açores 17:20 Voo Directo - A Vida a 
900 à Hora 18:15 A Teoria do Big Bang 18:35 
Palácios de Portugal 19:05 Sob Suspeita 
19:55 Meteorologia Açores 20:00 Telejornal 
AçoresDireto 20:30 Meteorologia Açores 
20:35 Festival de Danças de Salão Terceira 
22:00 Noites de Prestigío de Ponta Delgada 
Carlos Alberto Moniz 22:40 O Mentalista 
23:25 Meteorologia Açores 23:30 Telejor-
nal Açores (R/)  00:00 Simultâneo - RTP 
Açores/RTP InformaçãoDireto
Fonte: http://www.rtp.pt/acores

RTP1
05:30 Bom Dia PortugalDireto 09:00 Verão 
TotalDireto Vila de Rei 12:00 Jornal da Tar-

deDireto 13:15 Os Nossos Dias 13:45 Verão 
TotalDireto Vila de Rei 17:00 Portugal em 
DiretoDireto 18:00 O Preço Certo 18:45
Direito de Antena 19:00 TelejornalDireto 
20:15 Água de Mar 21:15 Bem-vindos a 
Beirais 22:00 Quem Quer Ser Milionário 
23:00 5 Para a Meia-NoiteDireto 00:15 
Dentro de Casa (Filme) 02:15 Windeck - 
O Preço da Ambição Ep.ºs (100) e (101) 
03:45 Televendas   
Fonte: http://www.rtp.pt/rtp1

RTP2
06:00 Euronews 07:00 Zig Zag 12:00 Velhos 
Amigos 13:00 Sociedade Civil 14:30 A Fé 
dos Homens 15:00 Euronews 17:00 Zig Zag 
19:30 Dois Homens e Meio 19:54 A Hora 
da Sorte 20:00 Jornal 2Direto 20:40 Agora 
(Diários) 20:55 I Guerra Mundial - 100 
Anos Depois 21:50 O Lamento da Guerra 
22:40 Tanto Para Conversar Inês Meneses 
com o Escritor e Professor Bernardo Pinto 
de Almeida 23:15 Concerto Sarajevo 2014 
00:40 Sociedade Civil 02:10 Agora (Diários) 
(R/) 02:25 Euronews
Fonte: http://www.rtp.pt/rtp2

SIC
05:00 SIC Notícias 06:00 Edição Da Manhã 
07:45 A Vida Nas Cartas - O Dilema 09:00
Queridas Manhãs 12:00 Primeiro Jornal 
13:45 Senhora Do Destino 14:45 Boa Tarde 
17:45 Em Família 19:00 Jornal Da Noite 
20:40 Sol De Inverno 21:45 Amor À Vida 
22:30 O Rebu (Estreia) 23:00 A Guerreira 
23:55 Investigação Criminal 00:55 A Vin-

gadora 01:45 O Encantador De Cães 02:45
Televendas
Fonte: http://sic.sapo.pt/

TVI
05:30 Diário da Manhã 09:15 Você na TV! 
12:00 Jornal da Uma 13:30 Flor do Mar 15:00
A Tarde é Sua 17:00 Feitiço de Amor 19:00
Jornal das 8 20:45 O Beijo do Escorpião 
22:00 Belmonte 22:45 Mulheres 23:45 Série 
- Psych - Agentes Especiais 00:45 Série 
- Psych - Agentes Especiais 01:45 Olhos
nos Olhos 04:00 TV Shop
Fonte: http://www.tvi.iol.pt/

SPORT TV destaques

Sport.tv2 11:00 - Direto Atp World Tour 250 
- Ténis Kitzbuhel Sport.tv2 15:00 - Direto 
Atp World Tour 250 - Ténis Kitzbuhel 
Sport.tv Live 16:00 - Direto Fórum Sport 
Tv - Informação Forum Sport Tv Sport.tv2
16:30 - Direto Atp World Tour 250 - Ténis 
Kitzbuhel Sport.tv1 17:00 - Direto Jogo De 
Preparação - Futebol Twente X Sporting (1ª 
Parte) Sport.tv2 18:00 Concurso De Saltos 
Nacional - Hipismo Camp. Da Juventude 
Da Sociedade Hípica Portuguesa Sport.tv3 
19:00 World Of Free Sports - Desportos Ra-
dicais Magazine Sport.tv3 19:30 Superstars 
- Wrestling Superstars Sport.tv2 20:30 Wrc 
- Desportos Motorizados Antevisão Rali 
Finlândia Sport.tv2 21:00 - Direto Atp World 
Tour 500 - Ténis Torneio De Washington 
Sport.tv3 21:00 Sports Max - Desportos 
Radicais Magazine
Fonte: http://www.sporttv.pt/

FAIAL

METEOROLOGIA

GRACIOSA

S. MIGUEL

SANTA MARIA

S. JORGE

TERCEIRA

PICO

FLORES

CORVO

1 METRO

1 METRO

1 METRO

10/30 KM/H

10/30 KM/H

10/30 KM/H

GRUPO OCIDENTAL

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas. Agua-

ceiros. Condições favoráveis à ocorrência de trovoa-

das. Vento leste bonançoso a moderado (10/30 km/

h). Mar de pequena vaga a cavado. Ondas nordeste 

de 1 metro, passando a leste.

Períodos de céu muito nublado com abertas. Agua-

ceiros. Condições favoráveis à ocorrência de trovo-

adas. Vento sueste bonançoso a moderado (10/30 

km/h). Mar de pequena vaga a cavado. Ondas sul 

de 1 metro, passando a sueste.

Períodos de céu muito nublado com abertas. Agua-

ceiros. Condições favoráveis à ocorrência de trovo-

adas. Vento sueste bonançoso a moderado (20/30 

km/h). Mar de pequena vaga a cavado. Ondas su-

doeste de 1 metro, passando a sul.

PONTA DELGADA 20ºC         25ºC
Água do mar 22ºC

ANGRA DO HEROÍSMO 19ºC         24ºC
Água do mar 21ºC

STA CRUZ DAS FLORES 19ºC        23ºC
Água do mar 22ºC

MARÉS
04:33 Preia-mar  |  10:33 Baixa-mar 
16:47 Preia-mar  |  23:01 Baixa-mar

INFORMAÇÕES
TELEFONES ÚTEIS
Nº. de emergência 112

Hospital
Angra295 40 32 00/295 24 00 00 
Nota: Informações sobre os doentes internados, horá-
rios de consultas e de visitas e todos os assuntos res-
peitantes ao funcionamento do Hospital, das 09h00 
às 17h00

Praia 295 540 970 / 295 545 000

Ambulâncias
Angra do Heroísmo 295 204 112
Praia da Vitória295 540 220

Polícia
Angra 295212022 / Praia 295545480
Lajes 295512021 / Biscoitos 295908710

Polícia Marítima
Angra do Heroísmo 295 204 574
Praia da Vitória 295 542 500

Brigada Fiscal da GNR
Angra 295 206 970 / Praia 295 545 380
Lajes 295 512 139

Bombeiros
Angra 295 204 110 / 295 212 333
Praia da Vitória 295 540 220

Taxis
Alto das Covas 295 212 404 - 295 213 088
Ladeira S. Francisco 295 212 004 - 295 212 005
Praia da Vitória 295 512 654 - 295 512 092
Juncal 295 512 151

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
Angra do Heroísmo | Farmácia Vasconcelos
Praia da Vitória | Farmácia Misericórdia

TAP PORTUGAL  | 295 540 047
Partidas Lisboa: 10h40, 20h40

SATA AIR-AÇORES  | 295 540 047
Partidas: 08h05, 13h20, 14h30, 19h00, 
19h25, Ponta Delgada; 10h30 Graciosa; 
12h25, 10h45 Horta; 16h20 Pico; 11h30 
S. Jorge.

TRANSPORTES TERRESTRES
E.V.T. Ldª. 295217001/2/3/4

GABINETE CONSULTA JURÍDICA
2ªF, 4ªF e 6ªF | 12h30 > 14h00
3ºF e 5ªF | 17h30 > 18h30
Centro Cultural de
Angra do Heroísmo
295 215 622

CINEMAS
Centro Cultural 
de Angra do Heroísmo
“A Culpa é das Estrelas”
De 24 a 28 de jul. 21h00

Auditório do
Ramo Grande
Não recebemos
informação

MISSAS
Durante a Semana
Angra 09:30 Sé 18:00 São Pedro 18:30 Santa 
Luzia e São Bento 18:15 Santuário da Conceição 
18:30 São Gonçalo
Praia A cada dia 13, às 10H00 Ermida Santa 
Luzia da Praia 3ª a 5ª feiras às 10H00 Igreja de 
Sãso José 18:30 2ªF, 3ªF e 5ªF - 09:00 4ªF Matriz 
09:00 6ªF Santo Cristo 3ªF 11h30 - 5ªF 09h00 
Igreja do Coração Imaculado de Maria - Biscoitos 
19h00 4ªF e 6ªF Igreja de S. Pedro - Biscoitos

SERVIÇOS RELIGIOSOS -  Igreja Evangélica Baptista
Angra DOMINGOS - Rua Jacinto Cândido, 3 
19:30 Culto Q. - Feira Estudo Bíblico e Oração
PraiaDOMINGOS - Rua da Estrela, 41 11:30 Culto 
- www.iebpv.org

TELEVISÃO
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SOL 
06:46 64.6º
21:03 295.2º

LUA 1.0%
08:17 76.6º
21:41 281.0º

20:35 Festival de Danças de Salão
Terceira
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SÉRGIO SILVA, ÁRBITRO DE FUTSAL DA 1.ª CATEGORIA NACIONAL

Contribuir para a 
evolução da arbitragem

TERMINOU A ÉPOCA DESPORTIVA 2013/14 
NO 10.º LUGAR DO ESCALÃO MÁXIMO DA 
ARBITRAGEM NACIONAL DE FUTSAL (C1), 
COM A NOTA FINAL DE 004,297. É UM 
REGISTO QUE SE AJUSTA AO SEU DESEM-
PENHO OU ENTENDE QUE MERECIA UM 
POUCO MAIS?
No Campeonato Nacional da Primeira 
Divisão de Futsal apenas se encontra a 
elite dos árbitros de futsal, os C1, pelo 
que a qualidade dos mesmos é muito 
elevada. Estamos a falar de pessoas mui-
to bem preparadas. Vários destes árbitros 
acumulam imensos anos de experiência 
na categoria máxima, sendo que quatro 
ostentam o estatuto de internacionais. 
Por outro lado, terminei agora a minha 
segunda época a este nível. Embora lu-
tando sempre pelo melhor possível, jul-
go que estar no top 10, ou seja, entre os 
principais árbitros portugueses de futsal, 
deixa-me muito orgulhoso e satisfeito.

INDEPENDENTEMENTE DA CLASSIFI-
CAÇÃO OBTIDA, QUE BALANÇO É QUE 
FAZ DA SUA PRESTAÇÃO AO LONGO DA 
TEMPORADA FINDA?
Foi uma época longa, sobremaneira exi-
gente, que obrigou a muita aplicação, 
treino e trabalho durante cerca de 10 
meses, uma vez que, em fins de julho de 

2013, começámos a preparar as primeiras 
provas nacionais, com as Ações Regula-
mentares de Atualização e Avaliação dos 
Árbitros, terminando os quadros compe-
titivos somente em meados de junho do 
corrente ano. 
Creio que posso fazer um balanço deve-
ras positivo, pois foi-me permitido arbitrar 
muitos jogos, tendo sido alguns deles de-
cisivos e acompanhado por árbitros de 
enorme qualidade e prestígio.

QUAL É, NA PRÁTICA, O PAPEL DO CON-
SELHO DE ARBITRAGEM DA ASSOCIAÇÃO 
DE FUTEBOL DE ANGRA DO HEROÍSMO 
NA SUA ASCENSÃO NO SEIO DA MODA-
LIDADE?
O Conselho de Arbitragem tem estado 
ao meu lado, apoiando-me sempre que 
preciso, quer a nível de treino, quer em 
qualquer tipo de ajuda que tenha neces-
sidade. Em relação ao treino, estou espe-
rançado que este ano, contando com uma 
cooperação ainda maior, possa haver um 
elemento humano para a implementação 
de treinos físicos específicos para o fut-
sal, bem como da disponibilidade de um 
pavilhão, para que o treino seja cada vez 
mais próximo do que se passa no jogo. 
Quanto às aulas teóricas, espero que a 
Academia de Arbitragem de Futsal da Ilha 

Terceira, através do respetivo presidente, 
José Silveira, e com a presença de todos 
os árbitros, em colaboração com o Con-
selho de Arbitragem da Associação de 
Futebol de Angra do Heroísmo, venha a 
realizar aulas sobre as leis de jogo e nor-
mas regulamentares, não esquecendo o 
esclarecimento das dúvidas que surgem 
todas as semanas e a efetivação de testes 
ao longo da época, pois só assim é que os 
árbitros podem melhorar.

OLHANDO PARA O FUTURO, QUAIS SÃO 
OS OBJETIVOS QUE PRETENDE ATINGIR 
NAS PRÓXIMAS ÉPOCAS?
Como já referi, lutamos sempre pelo me-
lhor possível. Gostava, a nível pessoal, de 
chegar a internacional, mas a idade já não 
o permite. Por isso, vou trabalhar para su-
perar o 10.º lugar da época finda, estar 
presente no maior número de jogos da 
Primeira Divisão Nacional e continuar a 
merecer a confiança para arbitrar encon-
tros decisivos. Porém, se ficar na elite da 
arbitragem nacional, já é muito bom. 
Como sempre, também estarei disponível 
para apoiar os meus colegas, a nível na-
cional e distrital, no sentido de atingirem 
os seus objetivos, bem como o Conselho 
de Arbitragem da Associação de Futebol 
de Angra do Heroísmo.  

Clubes e formação (1)

O Madalena não vai participar na 
Liga Meo Açores, alegando dificul-
dades financeiras. É uma decisão 
corajosa. O clube poderia ter segui-
do outro rumo, apresentando, qui-
çá, um plantel mais modesto, mas 
decidiu abdicar. Claro que se esta 
mesma coragem tivesse feito regra 
no passado, talvez hoje o panorama 
fosse diferente, mas este é outro 
rosário, que não invalida a atitude 
digna dos atuais dirigentes.

Vem isto a propósito de formação, 
tema agora em voga. E qual a re-
lação? É total. Porque para pensar 
a formação é essencial, em primei-
ra instância, perceber os clubes, se 
reúnem as condições obrigatórias 
para se abalançarem num barco 
que, por muito que seja o único 
garante de um futuro sustentável, 
é tremendamente difícil de coman-
dar, especialmente num quadro de 
largos constrangimentos.

Os clubes vivem espremidos. So-
breviver é quase brutal. Para suster 
um plano de formação com pers-
petivas de sucesso a longo prazo (é 
sempre a longo prazo), é necessário 
reunir um conjunto de credenciais 
indispensáveis a nível financeiro, lo-
gístico e humano. Ora, estar em de-
terminados patamares competitivos 
é muito mais lucrativo financeira-
mente do que projetar, no tempo e 
no espaço, toda uma escola de for-
mação de atletas (e de homens). Os 
apoios oficiais afetos a esta vertente 
não são suficientes para tal, mas 
são-no para a presença nos nacio-
nais de futebol, apesar dos cortes. 
De resto, nem sempre o dinheiro da 
formação é gasto na formação...

Daí que seja necessário fazer per-
guntas, em modo reflexão, para que 
se procurem repostas. Será que a 
maioria dos clubes tem essas condi-
ções? Será que muitos têm, quanto 
muito, condições para estar a com-
petir? Será que a diferença entre o 
topo e a base não começa exata-
mente por aqui, por ser a formação 
a garantir o nível competitivo e não 
os apoios? Será isto possível?  
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