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Irmãos Soares e Diogo Costa/Adelino Aguiar
Os melhores apreciadores

TAÇA EDUARDO CORREIA 2014

À melhor de três…
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JOÃO VALENTIM CARVALHO

“Puttador” exímio
Com a chegada do Outono, despedimo-nos do Verão e planeamos o
resto do ano adaptando o nosso
dia-a-dia às condições climatéricas
e oportunidades que a sociedade
onde estamos inseridos nos oferece.
Felizmente, as alterações climatéricas mundiais vêm transformando
Portugal e os Açores numa zona
mais tropical, onde os sobretudos
e as gabardines são peças de vestuário quase antiguidades.
Usufruir do meio ambiente Açoriano, em qualquer época do ano,
constituiu uma opção de viagem
turística cada vez mais competitiva e de valor acrescentado.
É hoje consensual, no mundo empresarial, que a aceleração do ritmo de crescimento da economia
açoriana, está diretamente relacionada com a capacidade dos Açores
oferecerem ao mundo conectividade aérea, com boa qualidade de
serviço e a preços competitivos.
As infraestruturas edificadas necessitam urgentemente de massa
crítica, só possível com o aumento
da população flutuante e de preferencialmente de visitantes de
excelência e com padrões de exigência e de consumo no segmento
da média alta.
Precisamos de atenuar a nossa
acentuada curva de sazonalidade,
tornando o Outono e Inverno em
estações especiais de prolongamento da Primavera e do Verão.
Jogar Golfe é seguramente uma
atividade de desporto e lazer sem
estação climatérica definida.
Praticar Golfe na envolvente das
criptomérias, ladeadas por acácias, sicas, azáleas, hortênsias e
um sem número de plantas locais
de elevada beleza e valor botânico,
é uma experiência inesquecível, e
que se traduzirá, certamente, em
retorno futuro através do melhor
canal de marketing existente, que
é transmissão da vivência pessoal.
O Turismo só se consolida quando
é assumido como uma cultura própria do espaço em que nos inserimos e terá sucesso se todos, ao seu
nível, contribuírem e colaborarem
para o edificarem como o setor
prioritário do desenvolvimento
Regional das nossas Ilhas.
Se cada Terceirense convidasse
um Turista a visitar anualmente
a nossa Ilha teríamos no mínimo
55.000 novos visitantes no próximo ano, o que equivaleria a duplicar a atual realidade.
Recomenda-se um swing no sentido do exterior, pleno de back
spin!
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

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

Foi militar com duas missões no ultramar e outra
em Inglaterra, mas procurou sempre viver o mais
tempo possível na Terceira. Testemunhou desde
os anos 60 a evolução do
clube, primeiro com uma
sede muito pequena mas
acolhedora e um campo
ainda com poucas árvores
até à situação atual. O Putter que ainda hoje utiliza,
um Spalding 44, ainda é
o mesmo com o qual recomeçou a jogar e que
pertencera ao sogro. Mantém-se fiel a ele pois muitas alegrias lhe tem dado e
por ser já uma peça rara.
COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?

O meu primeiro interesse no golfe deveu-se a eu ter trabalhado no
clube quatro meses, antes de entrar
para a Força Aérea, isto em 1960.
Estive muitos anos sem jogar. O engraçado é que quando comecei meu
pai também começou a jogar, entusiasmou-se e nunca mais deixou o
golfe. Mais tarde, já no início dos
anos 80, já eu era casado e tinha
filhos, meu pai quis-me trazer por
força para jogar com ele. Era hoje,
era amanhã e os dias iam-se passando, até que um belo dia decidi
fazer-lhe a vontade. Vim cá cima e
na altura para jogar era quase mais
caro que ser sócio e ainda por cima
tinha isenção de pagamento durante um ou dois meses, por isso fizme sócio e apanhei o bichinho até
hoje. É o que gosto mais de fazer.
TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?

Prefiro o Stableford, porque acho
que tenho mais vantagens com este
sistema. Nunca vim abaixo do hcp
13 e foi durante pouco tempo e hoje
em dia já não tenho veleidades, jogo
porque gosto de jogar, gosto da camaradagem.

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte,
Francisco Rodrigues e Nuno Cabral.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?

Muita coisa. Obriga-me a andar,
a fazer exercício. E não é só isso,
costumamos ir ao Algarve, um grupo grande, conhece-se muita gente, fazem-se amizades e é óptimo
tanto dentro do campo como fora
dele.
O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?

O nosso campo está como nunca
esteve, pelo menos eu nunca o conheci desta maneira, as matas muito limpas, os relvados bem cuidados, os greens estão óptimos. Não
há dúvida que se tem feito um bom
trabalho e uma das “aquisições” recentes, o Délio, tem feito um grande trabalho à frente dos homens e
o campo está mesmo muito bom.
COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?

Isto preocupa-me bastante. Fez-se
uma obra tremendamente grande e
por isso há uma dívida muito grande e eu não sei qual será a solução
para tudo isto. Para os preços serem a nível de outros campos de
golfe e de modo a poderem sustentar o clube, as quotas seriam tão
elevadas que desistiriam imediatamente dois terços dos sócios e por
isso não iria adiantar nada. Será

que o Governo Regional vai dar um
jeito a isto?
QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?

É difícil para os jovens, principalmente na idade de 14-15 anos eles
querem é futebol, surf e outras
coisas que lhe façam gastar mais
energia e é preciso mais divulgação
ir mais ter com os jovens pois temos aqui dois profissionais de golfe
para esse fim.
QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?

Gosto dos Pro-Am’s pelo convívio e
pela festa envolvente. Também gosto muito do Torneio do D. Pedro no
Algarve em que jogamos em cinco
campos diferentes, dos melhores
do Algarve e onde participo há onze
anos seguidos.
QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?

Atualmente o ponto mais fraco é o
jogo curto. Eu era jeitoso nesse tipo
de jogo, mas o golfe é de altos e baixos e agora estou com uma crise no
jogo curto que espero que passe. O
putt não é dos piores, no campo está
razoável e os drives estão bons.
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Palmarés

T I G C 1982
Budweiser Open - 5º Lugar Net
T I G C 1983 - Club Championship
4ª Categoria – vencedor Gross
X Pro-Am T I G C 22 – 29 Julho 1991
Stableford - 2º Lugar
1991 P F C U Tournament
1º Lugar Net - Mens Low Net
Festas da Praia 93
Cat. C. - 1º Lugar Gross
Torneio Camarinha Eclético Net – 50% HDC
2 – 4 e 5 Junho 94 - 3º Lugar
Expresso BPI Corporate Golf Challenge
Qualificações Regionais - Açores
1º Classificado - 20 Outubro 1998
LIONS II - 1999 - 6º Lugar Net
Terceira Open 1999 - Cat. C - 3º Net
Torneio de Amizade 2000
Orfeão da Praia da Vitória - 2º Lugar
XIX – Pro – Am 2000
Cat. C - 3º Lugar Net
LIONS IV - 2001
Stableford - 5º Lugar Net
XX - Pro – Am 2001 - C G I T
Cat. C - 5º Lugar Net
LIONS V - 2002
Stableford - 7º Lugar Net
Iº Troféu de Golfe Breezes
Troféu Internacional Super Club
3º Classificado Net - Nov. 2002
Costa de Sauípe -- Brazil
LIONS V 2002
Mais Prox. do buraco nº2
Torneio de Amizade 2003
Mais perto do buraco nº18
C G I T - Championship Club
17 e 18 Maio 2003 - Cat. C - 3º Lugar
QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?

É o Drive porque é oque eu estou a
jogar melhor e que vai mais direitinho.
QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?

Gosto muito dos campos da Quinta
do Lago e também do Vitória. Mas
já joguei em muito bons campos inclusive no Brasil.

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

Um que acho que nunca irei jogar ,
o Old Course em St. Andrews pode
até não ser dos melhores. É um
links sem árvores, mas é emblemático.
UMA ESTÓRIA...

Estávamos no tee do 9 e o caminho

que atravessa o clube ainda dava
servidão a uns cerrados, apareceu
uma carrinha com uns lavradores
que conheciam um dos meus parceiros de jogo. Um pediu para dar
uma tacada e quando se preparava
para bater a bola achou que seria
mais fácil bater com a bola mais
elevada e virou-se para o amigo e
disse-lhe: Passa-me daí uma estaca
dessas para pôr a bola em cima...

Nome – João Valentim Borges de Carvalho
Idade – 73 anos
Profissão – Militar na reforma
Naturalidade – Sé – Angra do Heroísmo

O MEU SACO
Saco – Wilson Staff
Driver – Callaway FT3 – Big Bertha Fusion
Madeira 3 – Cleveland Launcher
Híbrido – Taylor Made Rescue Mid
Ferros (4 ao Sand-Wedge) – Wilson Staff FS
Wedges (60º) – Wilson Staff Harmonized
Putter – Spalding 44
Marca de Bolas- Titleist

Residência – Porto Martins – Praia da Vitória
HCP – 21,1EGA
Família – Casado, 3 filhos e 5 netos
Jogador(es) de Golfe favoritos – Rory Mcilroy, Seve Ballasteros e Nick Faldo
Prato(s) favorito(s) – Todos os pratos de bacalhau
Hobbies – Colecionismo e jardinagem
Música Género cantor ou agrupamento – Clássica e fado; Marisa
Tv Programas Favoritos – Golfe e filmes
Internet/Consolas – Facebook, emails e alguns jogos
Clube(s) de Futebol– Sport Lisboa e Benfica

Desporto e Autarquia 2003
Lº Lugar Net
Torneio das Sanjoaninas 2003
2º Lugar Net
1º Torneio de Golf
LIONS CLUBE DA PRAIA DA VITÓRIA
6º Classificado Gross - 7 de Agosto 2004
Torneio de Golfe - Agualva 2004
Mais prox. do buraco nº 18
Desporto e Autarquia 2004
Torneio de Golfe - 5º Lugar Net
7º Dom Pedro - 2005 - Internacional Golf
Classic - 3rd Men - 3rd Cast.
C G I T -- 1 Julho 2006
Torneio Rafa e Miguel - 2º Lugar Net
C G Lagos / C G Ilha Terceira - Stableford
3º Lugar homens - 7 – 8 Abril 2007
C G I T - 23 de Junho 2007
Torneio das Sanjoaninas - 4º Lugar Net
Lions Clube da Ilha Terceira
31 de Março de 2007
Stableford Net - 2º Lugar
C G I T - 19 Abril de 2008
O Melhor dos Melhores - 3º Lugar Net
C G I T - 8 de Nov. de 2008
Torneio de S. Martinho - 2º Lugar Net
Algarve Internacional Classic 2010
Cat. 2 ( 2º )
C G I T - Torneio das Sanjoaninas
International Pairs - 2002 - 1º Lugar Net
Torneio de Golfe Academia de Bacalhau da
Ilha Terceira - Setembro de 2014
Mais Próxima do Buraco 18
Torneio de Terceira Golf Country Club
Mais Perto do Buraco nº2
C G I T - 8º Open - Medal - Am
4º Lugar Net
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III TORNEIO DA ACADEMIA DO BACALHAU DA ILHA TERCEIRA

Irmãos S oares e Diogo Costa/Adelino
Depois de alguns anos de interregno disputou–se, no campo do Clube de Golfe da Ilha Terceira, o III
Torneio da Academia do Bacalhau
da Ilha Terceira, num dia perfeito
para a prática da modalidade.
Para além da competição juntaramse ao almoço convívio cerca de três
dezenas de compadres e comadres
desta organização filantrópica, num
dia em que muitos deles tiveram o
seu primeiro contacto com a modalidade através de uma clínica de
golfe a cargo dos nossos profissionais.
STABLEFORD GROSS

Jorge Soares, de regresso à competição após problemas de saúde, fez
dupla com seu irmão Délio e venceram de forma clara com três pontos
de vantagem sobre Pedro Freitas
e Fernando Vieira. Paulo Barcelos
de regresso à competição após intervenção cirúrgica, fez dupla com
o norte americano Jason Avramis e

IRMÃOS SOARES campeões gross

PEDRO FREITAS/FERNANDO VIEIRA 2.º lugar gross

PAULO BARCELOS/JASON AVRAMIS 3.º lugar gross
CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD GROSS

Jogador

Gross

1.º

Jorge Soares/Délio Soares

44

2.º

Pedro Freitas/Fernando Vieira

41

3.º

Paulo Barcelos/Jason Avramis

40

4.º

Samuel Pamplona Almerindo Rego

40

5.º

José Henrique Cardoso/Pedro Xavier

40

|13| |V|
FOTORREPORTAGEM
GOLFE

DIÁRIO INSULAR 29.SET.2014

no Aguiar – Os melhores apreciadores
alcançaram o último troféu em disputa nesta categoria.
STABLEFORD NET

O jovem Diogo Costa e o ex-caddy
Adelino Aguiar venceram a prova
em net ultrapassando a dupla inédita formada por José Luís Garcia
e Gonçalo Peixoto pela melhor segunda volta efectuada, uma vez que
as duas equipas terminaram a prova com 50 pontos. Depois de terem
ficado à beira dos troféus em gross
a dupla Samuel Pamplona/Almerindo Rego conquistou o terceiro lugar
em net.
OUTROS PRÉMIOS

José Henrique Cardoso, Adelino
Aguiar e João Valentim Carvalho
arrecadaram os troféus para as bolas mais perto do buraco nos três
par 3 do campo enquanto Rui Andrade que fez dupla com Mário
Valadão foi o melhor compadre em
competição

DIOGO COSTA/ADELINO AGUIAR vencedores net

JOSÉ LUÍS GARCIA/GONÇALO PEIXOTO 2.º lugar net

SAMUEL PAMPLONA/ALMERINDO REGO 3.º lugar net
CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD NET

Jogador

Gross

1.º

Diogo Costa/Adelino Aguiar

50

2.º

José Luís Garcia/Gonçalo Peixoto

50

3.º

Samuel Pamplona Almerindo Rego

48

4.º

Marco Moniz/Miguel Sousa

48

5.º

Nuno Cabral/Berto Cabral

48
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TAÇA EDUARDO CORREIA 2014

À melhor de três…

PEDRO FREITAS/ANDRÉ FREITAS/JOÃO PEDRO FREITAS vencedores da Taça Eduardo Correia

A Taça Eduardo Correia é um torneio singular no calendário desportivo do Clube de Golfe da Ilha
Terceira, por ser uma competição
disputada por equipas de três jogadores, que escolhem a bola mais
bem colocada do grupo para executar a pancada seguinte até atingir
o buraco.
Este torneio acima de tudo privilegia o convívio e a partilha de
vivências golfísticas em torno do
incontornável profissional de golfe Eduardo Correia, um homem da
casa que durante décadas marcou
o dia-a-dia deste clube, dentro e
fora dos greens!

O Sr. Eduardo, ou Mr. Eddy como
é conhecido no meio golfístico,
era um homem satisfeito após o
torneio. Aqui ficam as palavras do
homem do torneio:
“Este dia é sempre especial! É um
enorme prazer ter o privilégio de
poder jogar este torneio na companhia de muitos amigos que me
acompanharam durante os meus
35 anos como profissional de golfe
neste clube.
É uma grande alegria ver o campo
cheio de jogadores! É sempre um
torneio que bate todos os recordes
de participantes. Obrigado ao Clube de Golfe da Ilha Terceira por

englobar a Taça com o meu nome
no seu calendário anual.”
Após os 18 buracos da praxe, a
classificação net foi ganha pela
tripla formada pelo José Luís Garcia, Ricardo Garcia e Diogo Costa,
perfazendo 55 pontos. No segundo
posto encontramos a equipa formada pelo José Pereira, João Silva
Fernandes e Roberto Martins com
os mesmos 55 pontos, ficando o
pódio net fechado com a prestação
de Lauro Fernandes, Miguel Farto e Rui Farto com um total de 56
pontos.
A classificação gross foi novamente dominada pela família Freitas.

Pedro Freitas, André Freitas e
João Pedro Freitas alcançaram
o primeiro lugar com um extraordinário cartão de 60 pancadas
gross.
Quanto às pancadas mais perto do
buraco, os prémios foram conquistados no buraco #2 por José Martins, no buraco # 14 por Joaquim
do Carmo e no buraco # 18 por
Adriano Pontes.
A Taça Eduardo Correia de 2014
foi disputada por 42 triplas, perfazendo um total de 126 jogadores,
uma clara demonstração da popularidade deste torneio entre os sócios jogadores deste clube.
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Apontamentos da História
O Clube de Golfe da Ilha Terceira não teve sempre o aspecto que se
considera, agora, como uma das suas características principais: as
cortinas de criptomérias que acompanham quase todos os buracos.
De início não havia árvores. Estas foram instaladas ao longo do tempo e foram crescendo quer em tamanho quer em número.
Cresceram de tal modo que começaram a “asfixiar” greens e tees. Já
neste século a política florestal seguida pelo CGIT tem privilegiado
a replantação racional aumentando o número de espécies tendo um
especial carinho pelas endémicas.
Os muitos milhares de árvores são também uma fonte de receita do
clube.
O campo, que não é comprido pelos parâmetros atuais, possui dificuldades próprias muitas das quais causadas pelas cortinas de árvores ou por outras colocadas em posições estratégicas.

JOSÉ LUÍS GARCIA/RICARDO GARCIA/DIOGO COSTA vencem em net

JOSÉ MONTEIRO PEREIRA/JOÃO FERNANDES/ROBERTO MARTINS 2.º lugar net

LAURO FERNANDES/MIGUEL FARTO/RUI FARTO 3.º classificado net

EDUARDO CORREIA agradece a presença de todos
CLASSIFICAÇÃO

1.º

Jogador
Pedro Freitas/André Freitas/João Pedro Freitas

1.º

José Luís Garcia/Ricardo Garcia/Diogo Costa

Gross
54
Net
55

2.º

José Monteiro Pereira/João Fernandes/Roberto Martins

55

3.º

Lauro Fernandes/Miguel Farto/Rui Farto

56

4.º

Manuel Monteiro/José Henrique Cardoso/João Cardoso

56

5.º

Ana Rego/Almerindo Rego/Francisco Rodrigues

57
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CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SOLVERDE

A minha
melhor pancada

Participação digna

Disputado no Oporto Golf Club em
Espinho, o Campeonato Nacional
de Clubes Solverde contou com a
presença da equipa campeã regional dos Açores: O Clube de Golfe
da Ilha Terceira.
A equipa que se deslocou a Espinho
apresentou-se desfalcada pelos problemas físicos de Jorge Soares (nº
1 da ordem de mérito), Paulo Barcelos (campeão do Clube) e Pedro

Freitas. A equipa capitaneada por
Hildeberto Rocha que também jogou contou ainda com as presenças
de Délio Soares, José Luís Garcia,
José Rocha, José Carlos Azevedo e
Brás Linhares.
O primeiro dia que definia os flights não correu particularmente
bem aos Açorianos onde somente
Délio e Xaila batiam na casa das 70
pancadas, classificando-se a equipa

LUÍS ELMIRO
MENDES

em 11º lugar.
Falhada a classificação para o flight
A a equipa do CGIT teria que defrontar em match-play as equipas
da Quinta do Peru B (vitória por 32), Oitavos (derrota por 3-2) e Centro (vitória por 4-1) terminando a
prova em décimo lugar.
Sagraram-se campeãs nacionais as
equipas de Vilamoura em masculinos e a de Miramar nas senhoras.

As dicas dos profissionais

com Michael Duarte e Artur Freitas

CADDIE: Não se esqueça que
como jogador, é responsável por
tudo que o seu caddie faz.
Se o seu caddie infringe uma regra, você, como jogador, será penalizado.

É permitido acabar o buraco em que
se encontra a jogar no momento do
aviso. (Não se esqueça que não tem
de ouvir o sinal sonoro ou aviso
de um árbitro, se considerar que a
situação é perigosa!). No entanto
se jogador interromper a sua volta
sem uma forte justificação (ex. por
chuva forte), será desqualificado.

NÃO PARTA OU DOBRE NADA:
Tem que aceitar a posição da bola
tal como está.
Não é permitido mover, dobrar,
ou partir nada, em crescimento
ou fixo, antes de efetuar a pancada com o objetivo de melhorar o
sitio da bola, a área do stance, do
swing, ou da linha de jogo (duas
pancadas de penalidade).
Também terá duas pancadas de
penalidade se dobrar ou partir
qualquer coisa no movimento de
ensaio retirando dai vantagem
para a sua pancada.

HCP: 17,6
“Foi o meu segundo eagle num par
4. O primeiro não
vi a bola entrar e
por isso não foi tão
emocionante. Bati o
drive por cima da lagoa ao buraco #8 e a bola ficou no primeiro corte de rough à direita a mais
ou menos 145 metros do green. Com
o híbrido dei um shot perfeito. A bola
bateu à entrada do green e rolou até
ao buraco que se encontrava na parte
superior caindo suavemente. Os gritos
de contentamento, meus e dos meus
parceiros de jogo, foram ouvidos por
quem estava no green do #7!”

O meu
hole-in-one
TIAGO CRUZ
PROFISSIONAL
DE GOLFE

“O segundo hole-inone de Tiago Cruz
em competição foi
feito durante a prova profissional do
Pro-Am da Ilha Terceira de 2014“Estava a conversar com
o João Carlota e ele disse-me: temos
que acabar bem. E eu respondi-lhe que
se acabasse com um par já era bom,
pois na véspera tinha feito bogey. Com
o Ferro 7 na mão tentei jogar um shot
baixinho por causa do vento, bati bem
vi a bola saltar e depois desaparecer
e eu pensei que ela tivesse passado o
green. Mas o pessoal que estava perto
do green começou a gritar que a bola
tinha entrado.” Este hole-in-one foi de
certo importante para a vitória alcançada”.

Pancadas
incríveis
JOSÉ PEDRO
CARDOSO
HCP: 24,3

“No buraco 12, estava a jogar num
dia de semana com
o João Valadão e fiz
um chip-in!. Ele a
brincar virou-se para
mim e disse-me para
fazer isto outra vez. Peguei noutra bola
e do mesmo sítio repeti a graça!”

JOGO SUSPENSO / TROVOADA:
Se o jogo foi suspenso por meio de
um sinal sonoro (sirene, buzina
ou outro) terá que parar de jogar.
Marque a bola, levante-a e mais
tarde recomece deste ponto.

PRATICAR NO CAMPO: Não é
permitido praticar no campo em
dia de competição, antes ou durante a volta de golfe (ou entre voltas
se a competição tem mais de uma
volta).
MATCHPLAY: É permitido praticar
no campo antes do início da competição.

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.

www.facebook.com/golfe.terceira

