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25 Anos de Torneio da Agualva
TORNEIO DA AGUALVA 2014

Famílias dominam o pódio
TORNEIO DE GOLFE “FESTAS DA PRAIA 2014”
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Portugal e Espanha, para além de 
serem vizinhos geograficamente 
são “irmãos” da península ibéri-
ca com fortes relações históricas. 
Muito se tem falado do intercâm-
bio turístico entre os dois países e 
entre o território continental e os 
arquipélagos de cada um. 
O que é facto é que para além das 
naturais ligações fronteiriças, o 
desenvolvimento de fluxos signifi-
cativos e sustentados de turistas, 
entre a Região Autónoma dos Aço-
res e Espanha num todo ou espe-
cificamente nalguma das suas re-
giões, tem sido muito ténue, bem 
longe do potencial existente.
A experiência de voos entre Madrid 
e a Ilha Terceira tem demonstrado 
sinais muito positivos no sentido 
da inversão desta tendência.
Está provada a apetência específica 
dos Espanhóis pela cultura, gastro-
nomia e forma de acolhimento do 
povo da Ilha Terceira, pelo que se 
torna necessário e urgente apostar 
de uma forma bastante mais inten-
siva na consolidação de ligações aé-
reas entre Espanha e os Açores.
É sabido que existem milhares de 
praticantes de Golfe no perímetro 
da capital espanhola, que não con-
seguem campos disponíveis, sendo 
praticamente um luxo ter disponi-
bilidade para jogar. É também sabi-
do, a afición taurina que existe na 
nossa terra e que poderá ser um ins-
trumento de qualificação da nossa 
oferta turística, desde que utilizado 
de forma inteligente, valorizando a 
sua componente cultural.
Porque não combinar Golfe com 
Tauromaquia, proporcionando 
aos Espanhóis uma oportunidade 
de revisitarem a história que nos 
une e que é muito pouco divulga-
da, ao mesmo tempo praticarem 
Golfe a custos muito aceitáveis e 
ainda poderem visitar o Touro nas 
nossas pastagens, afirmando a Ilha 
Terceira como a capital Atlântica 
do Touro.
Aproveite o período de Verão para 
afinar o seu Golfe ou para o ini-
ciar! 
Convidámo-lo a despender umas 
horas do seu período de férias 
para experimentar a sensação úni-
ca de bater umas bolas, bastando 
para tal de se dirigir aos nossos 
serviços, que o acolherão com o 
maior prazer!
Bom Verão, com esta tacada cheia 
de afición!

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

PAULO ROCHA

Jogador Seguro

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, 

Francisco Rodrigues e Nuno Cabral. 

Ficha Técnica

AZORES-IN-ONE:  COMO COMEÇOU A 
JOGAR GOLFE?
Iniciei a minha actividade no golfe 
através do meu professor e amigo 
Álvaro Areias, o qual era sócio e 
praticante por volta dos anos 87/88. 
Existiu na primeira fase um grupo 
de cinco amigos que se iniciaram 
comigo, mas infelizmente somente 
eu continuei em actividade. 

AZORES-IN-ONE: TIPO DE COMPETIÇÃO 
PREFERIDA?
A minha competição preferida é a 
modalidade por equipas Stableford. 
É uma modalidade que obriga que 
cada jogador dê o seu melhor, mas 
acima de tudo que os dois pares se-
jam equilibrados garantindo deste 
modo a maior pontuação possível. 
É um tipo de jogo que é apreciado 
por muitos golfistas, sendo o Tor-
neio das Empresas  do CGIT um 
grande exemplo do entusiasmo que 
ano após ano vem-se sentido em 
torno deste tipo de modalidade. 

AZORES-IN-ONE: O QUE PENSA DO 

NOSSO CAMPO?
O campo tem evoluído nos últimos 
10 anos de uma forma excepcio-
nal, podendo-se comparar  cada 
vez mais com os melhores campos 
a nível Nacional.  É necessário no 
entanto ter-se sempre em conta o 
nível de utilização que o mesmo 
tem, que é muito alto, relativamen-
te a outros que são “jogados” por 
muito poucos praticantes podendo 
por isso apresentar-se em melhores 
condições o que não é sinónimo de 
serem melhores.  

AZORES-IN-ONE: O QUE O MOTIVA NO 
GOLFE?
É acima de tudo o contacto perma-
nente com a natureza, a conquista 
através da modalidade de amigos 
para a vida, e por último não pos-
so deixar de mencionar também a 
adrenalina deixada pela competi-
ção permanente não fosse eu um 
“Skin”. É também um desporto que 
nos fascina pela busca incessante 
da perfeição, do gesto técnico ex-
cepcional.

AZORES-IN-ONE: COMO VÊ O FUTURO DA 
MODALIDADE NA TERCEIRA?
Aparentemente o futuro não se 
apresenta muito fácil para a mo-
dalidade tendo em conta a falta de 
renovação de jogadores por mais 
jovens, no entanto parece-me que 
com a retoma da economia e com 
a visibilidade que começam a ter 
alguns jogadores profissionais por-
tugueses além-fronteiras, a imagem 
da modalidade começa a alterar-se 
pelo que sou de opinião que a cur-
to prazo iremos ter uma agradável 
surpresa com um maior número de 
novos praticantes.

AZORES-IN-ONE: QUE CONSELHOS DARIA 
AOS MAIS JOVENS?
Acima de tudo que experimentem 
jogar golfe e que não tenham receio 
de aparecer para praticar golfe, uma 
vez que existe no CGIT programas 
específicos para a iniciação sem 
quaisquer custos associados. Dizer 
ainda que o golfe será sem dúvida 
a modalidade do futuro e cada vez 
mais a nível mundial é dado como 

Paulo Rocha é um pratican-
te activo de golfe. Para além 
da prática desportiva tem 
sido um impulsionador da 
modalidade através da an-
gariação de apoios que pos-
sibilitam a participação de 
jogadores inscritos através 
da “sua” Açoreana Seguros, 
para além da sua competi-
tiva equipa da M.C.Freitas 
Imobiliária, que é sempre 
uma das grandes favoritas 
no Torneio das Empresas. 
A sua passagem pela co-
missão de torneios foi igual-
mente importante para o 
elevar do nível organizativo 
das provas do clube. Como 
jogador é agressivo, como 
são a grande maioria dos 
jogadores do seu grupo: os 
Skins. A adrenalina faz parte 
da matriz do seu jogo.
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PAULO ROCHA

Jogador Seguro

Nome – Paulo Rocha

Idade – 48 anos.

Profissão – Profissional de Seguros

Naturalidade – Santa Cruz, Praia da Vitória.

Residência –  Santa Cruz, Praia da Vitória.

HCP – 8,3EGA

Família – Casado, 2 filhos.

Jogador(es) de Golfe favoritos –  Rory Mcilroy e Phill Michelson.

Prato(s) favorito(s) – Lulas à Guilho.

Hobbies – Pesca e Golfe.

Livro ou autores favoritos – José Rodrigues Santos.

Filme, realizador ou actores preferidos – Nicole Kidman, Harrison Ford, Morgan Freeman.

Música Género cantor ou agrupamento – Coldplay e Scorpions.

Tv Programas Favoritos – TVI24.

Internet/Consolas – Navegar na Wikipedia, Consola Nintendo.

Clube(s) de Futebol– Sport Lisboa e Benfica.

exemplo da prática desportiva de 
excelência, que fomenta não só o 
crescimento saudável, mas acima 
de tudo garante ao longo das fases 
da vida um equilíbrio físico e emo-
cional. 

AZORES-IN-ONE: QUAL FOI A COMPETI-
ÇÃO QUE LHE DEU MAIS GOZO PARTICI-
PAR?
Sem dúvida a competição que me deu 
mais prazer jogar foi o Torneio das 
Empresas do CGIT, nomeadamen-

te a de 2011 não só porque fomos 
campeões pela equipa M.C.Freitas 
Imobiliária, mas acima de tudo por-
que não eramos naquela data vistos 
como equipa candidata à vitória. 

AZORES-IN-ONE: QUAIS SÃO OS SEUS 
PONTOS FORTES E FRACOS COMO 
JOGADOR?
Como jogador ao nível dos pontos 
fracos posso afirmar que são as os-
cilações ao nível das saídas do tee 
quando utilizo o “drive” tanto sou 
capaz do melhor como do pior, 
como pontos fortes penso que são 
as aproximações aos “greens” uti-
lizando o pitch ou o ferro 9, como 
ainda a leitura fácil que faço dos 
greens quando utilizo o putter.

AZORES-IN-ONE: QUAL A SUA PANCADA 
PREFERIDA?
São as pancadas de aproximação 
quando utilizo o pitch em draw.

AZORES-IN-ONE: QUAL O CAMPO DE 
GOLFE QUE GOSTOU MAIS DE JOGAR?
Gostei muito de jogar o Quinta do 
Vale no Algarve, como também gos-
to sempre de jogar o Campo das 
Furnas atendendo não só ao grau 
de dificuldade dos greens mas tam-
bém a toda a beleza envolvente ao 
campo ( Vale da Furnas).  

AZORES-IN-ONE: QUAL O(S) CAMPO(S) 
DE GOLFE QUE MAIS GOSTARIA DE 
JOGAR?
Sem qualquer dúvida o Old Course 
em St. Andrews por ser o mais an-
tigo e emblemático onde o golfe foi 
jogado pela primeira vez por volta 
de 1400.

O MEU SACO
Saco – Taylor Made Burner

Driver – Callaway FT3 – Big Bertha 

Fusion

Madeira 3  – Cleveland Launcher

Híbrido – Taylor Made Rescue Mid 

Ferros (4 ao Pich-Wedge) – King 

Cobra SZ

Wedges (56º) – Taylor Made

Putter – Taylor Made Tour Ghost

Marca de Bolas- Pinnacle

Palmarés
(últimos 4 anos)

- 1º Lugar Net Categoria B 

– XXII PRO-AM 2013

Equipas:

- 1º Lugar M.C.Freitas 

Imobiliária – Torneio Empresas 

CGIT 2011

- 3º Lugar M.C.Freitas 

Imobiliária - Torneio Empresas 

CGIT 2012

- 2º Lugar M.C.Freitas 

Imobiliária - Torneio Empresas 

CGIT 2014
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CLASSIFICAÇÃO GROSS

Class. Jogador Gross

1.º Délio Soares 76

2.º Jorge Soares 78

3.º José Carlos Azevedo 78

4.º José Luís Garcia 78

5.º António Vaz 79

25 Anos de Torneio da Agualva
TORNEIO DA AGUALVA 2014

DÉLIO SOARES  declarado vencedor gross

JORGE SOARES  segundo gross JOSÉ CARLOS AZEVEDO  terceiro gross JOSÉ LUÍS GARCIA  quarto gross ANTÓNIO VAZ  quinto gross

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO, SANDRA ARAÚJO E PEDRO LIMA  bola mais perto do buraco #2,  # 14 e #18 NUNO LEMOS  longest drive

O Torneio da Agualva é sempre uma festa e nem mes-
mo a ameaça de mau tempo levou a que a lista de parti-
cipantes fosse centenária.
No entanto este ano a prova teve ainda um aliciante su-
plementar com a comemoração da sua vigésima quinta 
edição. E foi bonito de ver a festa proporcionada pelos 
“mordomos” Paulo Silveira e Emanuel Fagundes a que 
se juntaram os organizadores da primeira edição.

DISPUTA INTENSA
O tempo outonal e com algum vento não permitiu 
a obtenção de resultados a rondar o par. As dificul-
dades podem ser avaliadas pelos scores obtidos este 
ano, que não chegariam para atingir os troféus o ano 
passado.
Délio Soares seria o vencedor da competição com 76 
pancadas, lugar atribuído após a entrega de prémios 
tendo em conta a desclassificação por irregularidades 
no cartão do golfista que se apresentou a receber o 
troféu mais ambicionado. Jorge Soares de regresso 
após problemas de saúde ficou atrás de seu irmão e 
José Carlos Azevedo fechou o pódio. José Luís Garcia 
e António Vaz alcançaram os restantes troféus desta 
categoria.
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CLASSIFICAÇÃO NET

Class. Jogador Net

1.º Fernando Xavier 67

2.º Pedro Xavier 68

3.º Diogo Ávila 69

4.º Mário José Lima 70

5.º Álvaro Silva 72

PEDRO XAVIER  representado por 
R. Garcia 2.º net DIOGO ÁVILA  terceiro net MÁRIO JOSÉ LIMA  quarto net ÁLVARO SILVA  quinto net

PAULA MENDES  melhor senhora JOÃO MELO  melhor emigrante FRANCISCO NUNES  melhor convidado KANKURA  presente

FERNANDO XAVIER  campeão net

BONS RESULTADOS EM NET
Vinte e oito dos participantes realizaram resultados in-
feriores ou iguais ao par do campo net em 2013, este 
ano o tempo só permitiu que isso acontecesse a oito. E 
o melhor foi Fernando Xavier com sessenta e sete pan-
cadas seguido de Pedro Xavier, a regressar em grande, 
e do jovem Diogo Ávila que se encontra a iniciar com 
êxito a sua carreira golfista. Os restantes prémios cou-
beram a Mário Lima e a Álvaro Silva.

MAIS TROFÉUS
Paula Mendes venceu o troféu para a melhor senhora em prova.
Disputada sempre em Agosto esta prova conta para 
além dos “habitués” conta sempre com a presença de 
muitos emigrantes e convidados. A organização tem 
sempre um carinho especial por estes golfistas reser-
vando-lhes prémios especiais. Este ano o melhor golfis-
ta emigrante foi João Melo com 82 pancadas e o melhor 
convidado foi Francisco Marlão Nunes com 96 panca-
das que repetiu a vitória de 2013.
O Longest Drive foi pelo segundo ano consecutivo para 
Nuno Lemos e as bolas mais perto do buraco nos pares 
3 #14 e #18 foram para José Henrique Cardoso, Sandra 
Araújo e Pedro Lima respectivamente. 
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TORNEIO DE GOLFE “FESTAS DA PRAIA 2014”

Famílias dominam o pódio

Realizou-se no passado dia 2 de 
Agosto o torneio de golfe “Festas 
da Praia 2014”, um evento organi-
zado pelo Clube de Golfe da Ilha 
Terceira em parceira com a Co-
missão das Festas da Praia 2014.
Este torneio que integra o calen-
dário de torneios do nosso Clube 
e o programa oficial das Festas da 
Praia, é um torneio muito popular 
entre os nossos jogadores existin-
do sempre uma lista de partici-
pantes muito significativa.
Jogado na modalidade de Pares 
Texas Scramble, tivemos a parti-
cipação de 108 jogadores perfa-
zendo um total de 54 equipas, que 
cumpriram os 18 buracos com o 
máximo de afinco e dedicação com 
o objetivo de alcançar os lugares 
cimeiros da classificação.
No final do jogo a Classificação 

Net foi ganha pela dupla de ir-
mãos Paulo Miguel Nunes e Sofia 
Alexandra Nunes com o total de 
49 pontos, um grande resultado e 
uma excelente vitória para estes 
promissores jovens jogadores do 
CGIT.
Os segundos classificados foram 
Rui Lourenço e Francisco Rocha, 
que também com 49 pontos não 
deixaram os seus créditos em 
mãos alheias, esta inseparável du-
pla mostrou que quem sabe não 
esquece, estão os dois de para-
béns!
Na terceira posição também com 
uma grande prestação, classifica-
ram-se a dupla de irmãos Francis-
co Raposo e Floriano Raposo que 
com 48 pontos fecharam o top 3 
com todo o mérito. 
No que há Classificação Gross diz 

respeito, a vitória sorriu pelo se-
gundo ano consecutivo a João Pe-
dro Freitas e a André Freitas que 
com 42 pontos alcançaram assim 
um saboroso 1º lugar gross, clas-
sificação que não está ao alcance 
de todos, tendo em conta a forte 
concorrência existente.  Uma ex-
celente prestação da dupla forma-
da por Pai e Filho.
Com os mesmos 42 pontos, o se-
gundo lugar foi alcançado pela 
sempre competitiva dupla José 
Luís Garcia e Ricardo Garcia, tam-
bém Pai e Filho, aliando a juven-
tude à experiência demonstraram 
mais uma vez todo o seu poten-
cial, um segundo lugar com cheiro 
a primeiro lugar. 
A fechar o pódio Gross, também 
com 42 pontos, classificaram-se 
Jorge Barcelos e Larry Duarte, um 

grande jogo desta dupla de joga-
dores que atingiu o 3º lugar com 
os mesmos pontos do 1º classifi-
cado. Ficamos à espera de próxi-
mas participações com a certeza 
que as boas prestações serão uma 
realidade.
Neste torneio existiam três pré-
mios de mais perto do buraco, no 
buraco #2 o prémio foi atribuído 
a Jorge Ávila, no buraco #14 a 
Fernando Vieira, e no buraco#18 
a Norberto Arruda. Muitos para-
béns pelas grandes tacadas de pre-
cisão. 
No final do torneio foram sortea-
dos alguns prémios pelos partici-
pantes, gentilmente disponibiliza-
dos pela Comissão Organizadora 
das Festas da Praia 2014, abri-
lhantando ainda mais um torneio 
que é sempre uma festa.

CLASSIFICAÇÃO STABEFORD GROSS

Class. Jogadores Pontos

1.º André Freitas/João Pedro Freitas 42

2.º José Luís Garcia/Ricardo Garcia 42

3.º Jorge Barcelos/ Larry Duarte 42

4.º Bruno Mendes/Pedro Xavier 41

5.º Agnelo Ourique/José Carlos Azevedo 41

CLASSIFICAÇÃO STABEFORD NET

Class. Jogadores Pontos

1.º Sofia Nunes/Paulo Nunes 49

2.º Rui Lourenço/Francisco Rocha 49

3.º Francisco Raposo/Floriano Raposo 48

4.º Paulo Rocha/Manuel Enes 48

5.º João Lima/Mário José Lima 48

JOÃO PEDRO FREITAS E ANDRÉ FREITAS  vitória para pai e filho
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Apontamentos da História

Os Presidentes

A constituição do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira foi redigida pelo Dr. 
Teotónio Machado Pires e assinada 
pelo Dr. José Leal Armas, Presidente 
da Junta Geral de Angra do Heroís-
mo, pelo General Harold L. Smith, 
Comandante da USFORAZ e pelo 
Coronel Fernando Silva, Comandan-
te da Base Aérea nº 4.
Seguiu-se a fase de construção do 
clube e do campo entre 1955 e 1957, 
data a partir da qual foram nomea-
dos os presidentes do Clube. Até 
Junho do ano 2000 todos os pre-
sidentes foram norte-americanos. 
O primeiro presidente português, 
ainda por  nomeação, foi o Dr. João 
Maria Mendes, sendo o primeiro e 
único presidente eleito pelos sócios 
o Dr. Carlos Raulino que tomou pos-
se em Maio de 2004 e que conduz 
os destinos do Clube até à presente 
data, após sucessivas reeleições.
1955/1957 – Construção
1957/1958 - MCDR. Gilmore
1958/1961 – L/Col. Christopher 
Bressan
1961/1963 – Maj. G.C. Daleke
1963/1964 - L/Col. R. Sole
1964/1965 - L/Col. R. Hartley
1965/1966 – Maj. C.A. Stodghill
19966/1967 - Maj. J.H. Gallagher
Nov.1967/Jun.1969 – Col. David B. 
Stevens
Jul.1969/Jun.1970 – L/Col Franklin 
Roberts
Jul.1970/Dez.1970 -  L/Col Alphon-
se Chalifoux
Jan.1971/Jun.1973 – US Navy Capt. 
W.J. Ruefle
Jul.1973/Jul.1976 – Col. Carl Horn-
buckle
Ago.1976/Jun.1979 -  L/Col R.R. Bu-
mgarner
Jun.1979/Set.1984 – Mr. Robert S. 
Humphrey
Set.1984/Mai.1987 – Mr. James N. 
Davis
Mai.1987/Mar.1988 - Col. Brooke P. 
Bailey
Abr.1988/Jul1990 – Col. Vernon C. 
Hansen
Jul.1990/Ago.1992 – Col. Robert J. 
Pyeatt
Ago.1992/Ago.1994 – Col. David 
Mason
Ago.1994/Jul.1996 - Col. Danny C. 
Rehm
Ago.1996/Mar.1998 – Col. John Cal-
vert
Abr.1998/Jun.2000 – Col. Thomas 
Watson
Jun.2000/Out.2001 - Dr. João Maria 
Mendes
Out.2001/Mai.2004 – Cor. António 
Costa Coelho
Mai.2004/... – Dr. Carlos Raulino

SOFIA NUNES E PAULO NUNES  irmãos vencem em net

JOSÉ LUÍS E RICARDO GARCIA  pai e filho segundos gross RUI LOURENÇO E FRANCISCO ROCHA  segundos net

JORGE BARCELOS E LARRY DUARTE  terceiros gross FRANCISCO E FLOREANO RAPOSO  irmãos em terceiro net

JORGE ÁVILA, FERNANDO VIEIRA E NORBERTO ARRUDA  bola mais perto do buraco #2,  # 14 e #18



25.AGO.2014 DIÁRIO INSULARGOLFE|VIII|

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

INTRODUÇÃO: Nesta edição iremos fa-
lar da outra parte do jogo igualmente im-
portante como as outras que falamos nas 
edições passadas, estamos a falar do jogo 
curto, chip e bunker. O jogo curto torna-se 
muito importante para o seu jogo porque, 
se tiver este jogo bem treinado e se tiver o 
jogo de putt, que falamos na ultima edição, 
igualmente afinado, retirará muitas panca-
das aos seu jogo. Isto porque com o jogo 
curto bem treinado conseguirá frequente-
mente meter a sua bola a uma curta dis-
tância do buraco, e ai facilitar mais o putt. 
O jogo curto é importante tanto para os 
jogadores de Handicap alto como para os 
de Handicap baixo, pois quando falha um 
green se tiver um bom jogo curto poderá 
“salvar” muitos pares ou bogeys. A junção 
de um bom jogo curto com um bom jogo de 
putt faz com que fique com um jogo muito 
consistente e seguro, o passo seguinte de-
pois de ter estes dois jogos “afinados” será 
sem dúvida o melhoramento do jogo e por 
consequente a descida do seu Handicap.
O Pitch, como o chip e o jogo de bunker, 
é a parte do jogo que se designa por jogo 
curto.

Pitch(fig.1): O pitch é jogado com um taco 
com loft que projecta a bola no ar antes de 
aterrar no alvo de destino ou muito perto 
do mesmo. É uma pancada jogada com as 
mãos e os braços; não é necessária a rota-
ção total do corpo. O ponto principal a re-
ter sobre o pitch é não executar um swing 
completo com o taco, porque a distancia 
que a bola percorre é normalmente curta. 
Deve-se adoptar por uma pega normal do 

Embalado pela sua vitória na Ilha 
Terceira, Tiago Cruz tornou-se o 
novo campeão nacional de profissio-
nais em prova organizada pela PGA 
Portugal e que decorreu no Onyria 
Palmares, após uma luta renhida 
com o melhor golfista português, Ri-
cardo Santos. A vitória só aconteceu 
após a realização de três buracos de 
play-off, pois no final dos 54 bura-

cos regulamentares os dois jogado-
res encontravam-se empatados com 
sete pancadas abaixo do par.
Tiago Cruz juntou-se a Sean Corte-
Real, Nuno Campino, Hugo Santos 
e Pedro Figueiredo (este no ano pas-
sado), no restrito lote de jogadores 
que venceram os Campeonatos Na-
cionais de Amadores e Profissionais 
nas suas carreiras.

Poderíamos juntar a este lote Gon-
çalo Pinto que em 2012 venceu am-
bas as provas, mas como era ainda 
amador não lhe foi atribuído o es-
tatuto de campeão nacional de pro-
fissionais.
Artur Freitas terminou num modes-
to 22º lugar com 17 pancadas acima 
do par após 54 buracos e a 24 pan-
cadas do vencedor. 

 

ADELINO 
PIRES                  
HCP: 12,0
“Foi no Canadá num 
par 3 com 147 jar-
das com o oito de 
ferro, a bola bateu 
na edge, rolou e foi 
para dentro!” Adeli-

no Pires vive no Canadá há 43 anos e 
“já vim cá 28 vezes”.

O meu 
hole-in-one

 Pancadas
incríveis

ADALBERTO 
VIEIRA               
HCP: 11,0
Também foi no Ca-
nadá que Adalberto 
Vieira, conhecido 
como Tabaco, efec-
tuou a sua panca-
da mais incrível e 
também num par 

3:“Mandei a bola para o out of bonds, a 
bola bateu numa árvore, saltou para o 
green para perto da bandeira e ganhei 
o closest to the pin!”

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas 

instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira 

para aulas ou qualquer esclarecimento sobre a 

modalidade.

 

JOÃO 
CLARO 
HCP: 18,0
Oriundo de S. Ma-
teus e residente no 
Canadá, João Claro 
efectou a sua melhor 
pancada aqui no nos-
so campo: “Foi aqui 

no buraco #2, par 3 onde coloquei a 
bola a uns 10 centímetros do buraco.”

A minha 
melhor pancada

CAMPEONATO NACIONAL PGA DE PORTUGAL

Tiago Cruz campeão

taco ou ligeiramente mais abaixo do normal 
para ter mais controlo no taco e no swing 
e verificar que a face do taco esteja alinha-
da para o alvo. Deve assegurar que a bola 
esteja posicionada ligeiramente à esquerda 
do centro(fig.1), na colocação do jogador à 
bola, e manter os ombros enquadrados em 
relação a linha bola-alvo, mas abrir ligei-
ramente o stance recuando o pé esquerdo 
ligeiramente. É necessário transferir ligeira-
mente o peso para a perna esquerda.

Chip-and-Run(fig.2): O objectivo do chip é 
uma bola de voo mais baixo. O loft do taco 
deve ser reduzido colocando a bola mais 
para o pé direito e notar que o takeaway é 
num movimento só. O pulso deve quebrar 
pouco e fazer um movimento parecido com 
o movimento do putt. O chip deve ser feito 
com um ferro medio (ferro 7 ou 8), o joga-
dor deve encurtar um pouco o taco pegando 
mais abaixo e transferir o peso um pouco 
para o pé esquerdo(fig.2). Deve optar por 
um stance mais fechado.

Jogo no Bunker(fig.3): Antes de entrar no 
bunker, deve-se colocar por trás da bola 
para avaliar o pancada que tem que jogar. É 
mais fácil ficar com uma ideia da distância 
da pancada a partir do exterior do bunker. 
Ao jogar com a bola na areia deve-se adoptar 
um grip normal, mas deve-se abrir o stance 
um pouco para a esquerda e os ombros ali-
nhados com o stance(fig.3). O jogador deve 
assegurar-se de que os pés estejam confor-
tavelmente assentes na areia, a bola deve 
estar posicionada em frente ao calcanhar 
esquerdo com a face do taco ligeiramente 

aberta(fig.3). O back-swing deve ser execu-
tado ao longo da linha dos ombros e pés 
e não ao longo da linha bola-alvo, ou seja 
o swing é feito de fora para dentro em re-
lação á bola. O taco deve bater um dedo 
atrás da bola e deve-se certificar que segue 
o swing depois de bater na bola.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

A coluna desta edição é inteiramen-
te formada por emigrantes tercei-
renses no Canadá e que durante o 
período de Verão, jogam no nosso 
campo com muita frequência.


