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EDUARDO FARIA MARTINS

Desportista nato

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Eu jogava ténis com o Adelino Sil-
va. De vez em quando ele “aborre-
cia-me” dizendo que tinha uns ta-
cos baratinhos para eu aprender a 
jogar golfe. E comecei a jogar com 
ele com uns tacos Ben Hogan. Estou 
inscrito como sócio desde o dia 28 
de Dezembro de 1995.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Como eu sou um fraco jogador de 
golfe prefiro o stableford, mas tam-
bém gosto muito do match-play, 
porque buraco a buraco vamos ten-
do um desafio.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Não conheço muitos campos. Só jo-
guei duas vezes na Batalha há uns 
anos atrás e bati umas bolas em 
Vilamoura e por isso praticamente 
só joguei aqui. Acho que o campo é 
bom e as pessoas falam bem dele.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
É uma maneira de eu ter uma 

atividade saudável e ao ar livre, 
mas acima de tudo a companhia. 
Quando venho aqui tenho gran-
des companhias e criamos gran-
des amizades. Tenho um grupo 
que joga às quartas e sextas e que 
são bons rapazes, falo do Nelson 
Cardoso, que está muito doente, o 
Luís Mendes, o José Pedro Cardo-
so, o José Rogélio e o Orlando Vi-
torino. Temos sempre uma grande 
disputa apesar de não jogarmos 
para nada.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE 
NA TERCEIRA?
Desaparecendo estes antigos ca-
ddies, parece-me que o número de 
jogadores de golfe irá diminuir, 
porque não vejo pessoas capazes 
de substituir estes indivíduos de 
cinquenta e sessenta e tal anos que 
aparecem aí a jogar. Não vejo gente 
nova para os substituir. 

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS 
JOVENS?

Eduardo Faria, é assim que 
é mais conhecido, ficou a 
dever-se a um professor 
primário, colega de sua 
mãe, que lhe  chamava 
“Fariazinho”, foi a partir daí 
que o Faria sempre preva-
leceu sobre o Martins. Diz 
que sempre correu atrás 
de uma bolinha.  Foi um 
desportista de eleição ao 
longo de toda a sua vida 
tendo sido campeão em 
várias modalidades e em 
diversos escalões. Nos 
desportos coletivos ga-
nhou fama no futebol ten-
do jogado igualmente bas-
quetebol e andebol. Nos 
individuais foi campeão 
em ténis, ténis de mesa e 
xadrez.

Os desafios de 2015 para Portu-
gal e suas Regiões Autónomas 
serão de dificuldade acrescida 
considerando o ambiente e arre-
fecimento generalizado da activi-
dade económica. 
A implementação de um novo 
Quadro Comunitário de Apoio, 
a vigorar de 2014 a 2020, com 
novas orientações e regras de 
acesso, muito vocacionada para 
o impacto real no crescimento e 
desenvolvimento regional e mui-
to menos para o investimento 
em infraestruturas, implica uma 
nova abordagem e reflexão na 
perspectiva  estratégica.
A decisão de abrir o espaço aéreo 
açoriano ás ilhas de São Miguel 
e Terceira poderá traduzir-se 
numa verdadeira revolução do 
modelo de acessibilidade aéreo. 
É neste contexto, que muitos 
analistas consensualizam o en-
tendimento que a prioridade 
está na optimização das infraes-
truturas existentes e na procura 
de condições para a sua valoriza-
ção, integração sectorial e lógi-
ca promocional, construindo-se 
melhor património e melhor sus-
tentabilidade.
Os campos de golfe dos Açores 
são indiscutivelmente peças cha-
ve deste processo.
É tempo de unir todos os es-
forços na criação efectiva dos 
“Azores in one” oferecendo ao 
exterior uma forte alternativa de 
destino de golfe, assente no con-
ceito da excelência e do exótico, 
e aproveitando a nossa centrali-
dade entre a Europa e América/
Canada. 
Estamos, como sempre, disponí-
veis e preparados para participar 
neste jogo.
A “tacada” do futuro será sempre 
de cariz internacional e tal longa 
quanto soubermos combinar for-
ça com habilidade.
Sorte para o “Golfe Açores”.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, 

Francisco Rodrigues e Nuno Cabral. 

Ficha Técnica

Lusitânia
Fez parte da época de Ouro do Lusitânia. 
Foi duas vezes campeão Açoriano, mas mo-
destamente diz que era um jogador no meio 
dos outros e que esses eram muito bons,  por 
isso era fácil jogar. Recorda jogadores como 
o Artur André, Airosa, Costa, Galego. Foi 
no entanto o melhor marcador da equipa no 
seu trajeto até à famosa meia final da Taça 
de Portugal em que o F.C. Porto perdeu por 
falta de comparência, mas acordou a sua 
passagem à final em troco de um novo jogo 
a disputar em Angra com o clube que tem a 
sua sede no edifício onde o próprio Eduar-
do Faria nasceu! Os adeptos dos verdes da 
Rua da Sé ainda aguardam por esse jogo...
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EDUARDO FARIA MARTINS

Desportista nato

Que apareçam. Muitos até pensam 
que é um jogo que não tem graça. 
Experimentem. Um dia é melhor, 
outro dia é pior e voltamos sempre 
à procura do jogo melhor. E temos 
a vantagem de aqui na ilha se poder 
praticar durante todo o ano.
QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU 

MAIS GOZO PARTICIPAR?
Os Pro-Ams, onde até consegui ga-
nhar alguns prémios dentro do meu 
escalão.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E 
FRACOS COMO JOGADOR?
Eu não sou um jogador de bater 

comprido e muito dificilmente pas-
so os 150 metros. No entanto se 
não quero empregar muita força, 
normalmente os drives são direitos. 
Falho mais dificuldades a meio do 
campo, onde atualmente bato mui-
tas vezes o drive, mas o meu jogo 
mais fraco é mesmo dos sessenta 
metros para dentro, principalmente 
se tiver uma areia à frente.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
O Drive, eu gosto de bater. O put-
ter, tem dias…

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU 
MAIS DE JOGAR?
Sem ser este, foi o da Batalha, por-
que foi o único que eu joguei para 
além do nosso. Vi vários no Algar-
ve, mas não joguei neles.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE 
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Como toda a gente gostaria de jo-
gar em St. Andrews, pois foi aí 
que nasceu o golfe. À vista nem é 
dos campos mais bonitos, eu vejo 
muito golfe na televisão e há cam-
pos lindos, com muita vegetação e 
vida selvagem, mas St. Andrews é 
único.

ALGUMA ESTÓRIA QUE QUEIRA CONTAR?
Num torneio da saca, já não me 
lembro se para ganhar um cacho 
de bananas ou um peru, estava bem 
jogado, já tinha quarenta e tal pon-
tos e a competição já estava mais 
do que ganha, e no green do 18 eu 
tremia para meter um putt, coisa 
que nunca me tinha acontecido, em 
nenhuma modalidade.

Nome – Eduardo Francisco Faria Martins 

Idade – 73 anos

Profissão – Reformado da Segurança Social

Naturalidade – Sé, Angra do Heroísmo

Residência –  São Pedro, Angra do Heroísmo

HCP – 

Família – Casado, 4 filhos (um falecido), 4 netos

Jogador(es) de Golfe favoritos –  Tiger Woods, Rory McIlroy e Sérgio Garcia

Prato(s) favorito(s) – Bife de porco e Ovos estrelados com linguiça e inhames

Hobbies – Fotografia (antigamente) TV e Tablet.

Livro ou autores favoritos –Livros da Colecção Europa América

Filme, realizador ou actores preferidos  – Jesus Cristo Superstar, Os Canhões de Navarone, 

James Stewart, Garry Cooper, John Wayne, Lauren Bacall e Audrey Hepburn

Tv Programas Favoritos – Séries SportTv e filmes antigos

Internet/Consolas – Facebook, e-mail, jornais e consultas

Clube(s) de Futebol– Sporting Clube de Portugal e Sport Clube Lusitânia

O MEU SACO
Saco – Top Flight

Drive – Callaway FT5 13º

Madeira 5 – Kunnan FXT 18ºMadeira 9 Affinity 27º

Madeira 13+ - Sincron II Fairway Series 34º

Ferros (4 ao Pitch-Wedge) – Ping Eye 2

Sand-Wedge – Adams Golf Tom Watson Classic 58º

Lob-Wedge  - Wilson Trouble Wedge 64º

Putter – Goliath Blackout Series IV

Bolas – De cor independentemente da marca e de pre-

ferência verdes

1999

Club Championship Cat. D – 3º net

2000

Torneio da Praia – Closest to the pin

2002

Terceira Open Cat. C – 3º net

2003

Terceira Open 4º net

Torneio Amizade – Orfeão da Praia da 

Vitória – 1º lugar equipas

Club Championship Cat. D – 2º

XXII Pro-Am – Stableford – 3º 

2007

XXVI Pro-Am – 5º 

Club Championship Cat. D – 2º net

2008

XXVII Pro-Am  Cat. D – 1º Gross

Palmarés (resumido)

Engenhocas
Outra das capacidades de Eduar-
do Faria é a sua veia inventiva. 
Os tee’s são marca registada, o 
“caniço” único, a “caixa da ferra-
menta” esconde outros truques, 
o putter tem apanha bolas, não 
vão as costas obrigar novamente 
a usar a cinta, e as bolas sempre 
de cor.
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Espírito Açoriano
FRIENDSHIP 2014 – ILHA TERCEIRA

Prova cinquentenária o Friendship tem como 
principal objectivo a saudável convivência en-
tre os golfistas das duas únicas ilhas dos Açores 
com campo de golfe.
A prova contou com 66 inscrições sendo 14 da 
ilha verde que trouxeram mais alguns acompa-
nhantes.
A competição do primeiro dia serviu para esca-
lonar as equipas em representação de cada um 
dos clubes e que no segundo dia competiriam 
arduamente para ser a melhor representada do 
seu clube e ainda para os troféus individuais.
O troféu maior da prova foi conquistado pela 

equipa B do CGIT constituída por Arlindo Cor-
reia, José Henrique Cardoso, Alexandre Afonso 
e Mário Lima, que foi a melhor equipa entre as 
treze equipas terceirenses que lutavam pelo tro-
féu de melhor equipa terceirense e simultanea-
mente pelo Friendship.
A melhor equipa micaelense, entre as quatro em 
prova, foi a equipa A do VGCC que se classifi-
caria em oitavo lugar na prova com menos 26 
pontos do que a equipa vencedora. Era consti-
tuída por Jorge Costa, Rodrigo Rodrigues, Luís 
Martinez e Nuno Martins.
Na primeira categoria (hcp< 11,4) o vencedor 

JORGE COSTA (VGCC)  vence em gross na 2.ª categoria

ARLINDO CORREIRA (CGIT)  vence em net na 2.ª categoria

ROGÉRIO OURIQUE (CGIT)  segundo net na 2.ª categoria

MELHOR EQUIPA DO VERDEGOLFE COUNTRY CLUB  
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Gross foi Jorge Soares (CGIT) com 66 pontos 
beneficiando dos critérios de desempate uma 
vez que terminou com os mesmos pontos de 
Paulo Barcelos, também do CGIT. Em Net a 
competição foi ganha pelo Jovem Diogo Costa 
(CGIT) com 79 pontos, mais cinco do que Hil-
deberto Rocha (CGIT).
Na outra categoria em competição venceu iso-
lado com 48 pontos gross o micaelense Jorge 
Costa. Em net o terceirense radicado no Brasil 
Arlindo Correia foi o melhor  com Rogério Ou-
rique (CGIT), no entanto o desempate benefi-
ciou o primeiro. Em femininos o troféu estava 

entregue à partida pois Paula Mendes foi a úni-
ca a figurar na lista de inscritos.
No final o presidente da VerdeGolf Country 
Club, Francisco Bettencourt, agradeceu a todos 
os sponcers que possibilitaram a deslocação da 
equipa micaelense à Terceira e destacou a for-
ma única como os terceirenses sabem receber. 
Hildeberto Ávila, vice-presidente da agremiação 
terceirense agradeceu a todos os jogadores e em 
particular aos do clube micaelense, prometendo 
um forte contingente de jogadores terceirenses 
para o Friendship 2015 a disputar em S. Mi-
guel.

MELHOR EQUIPA DO CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA  campeã do Friendship

JORGE SOARES (CGIT)  vitória em gross

DIOGO COSTA (CGIT)  vitória em net na 1.ª categoria

HILDEBERTO ROCHA (CGIT)  2.º net na 1.ª categoria

PAULA MENDES (CGIT)  melhor senhora
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TORNEIO DAS CASTANHAS 2014

Jorge Soares repete vitória em Gross
em Net a vitória veio de Amarante

As castanhas este ano vieram 
mais cedo. Derivado ao gran-
de número de provas realiza-
das este ano no nosso clube, o 
Torneio das Castanhas foi an-
tecipado para os últimos dias 
de Outubro, mas os golfistas e 
as castanhas não deixaram de 
comparecer!

JORGE SOARES VENCE 
MAIS UMA PROVA ESTE ANO
Jorge Soares continua a vencer 
e nem a paragem por motivos 
de saúde durante o Verão o 
aparece afectar. Revalidou de 
forma clara o seu título aver-
bando um score de duas pan-
cadas abaixo do par.
Pedro Freitas foi o autor de 
outra grande prestação ter-

minando em segundo isolado 
tendo conseguido igualar o 
par do campo
José Luís Garcia desceu um 
lugar em relação ao pódio do 
ano passado e terminou com 
73 pancadas, as mesmas do 
quarto classificado, o campeão 
do clube, Paulo Barcelos. Dé-
lio Soares terminou a prova 
em quinto.

EM NET A VITÓRIA
FOI PARA JOSÉ LUÍS MAGALHÃES
José Luís Magalhães, jogador 
federado pelo Clube de Golfe 
de Amarante e que desde o 
inicio deste ano lectivo se ra-
dicou na Terceira para exercer 
a sua atividade de professor, 
foi o vencedor isolado da pro-

va em net com 65 pancadas. 
Excelente prova também do 
micaelense radicado na Ter-
ceira, Rodrigo Rodrigues, que 
ficou somente a uma pancada 
do vencedor.
Miguel Sousa conquistou o 
seu primeiro pódio com 69 
pancadas net enquanto o ho-
mem do voleibol Alexandre 
Afonso e o vice-presidente do 
clube Hildeberto Rocha fecha-
ram o top-5.
Samuel Pamplona, Paulo Bar-
celos e Rui Lourenço foram 
aqueles que entre os 70 jo-
gadores que participaram no 
torneio os que colocaram a 
bola mais perto do buraco aos 
pares 3, números 2, 14 e 18 
respectivamente.

NOVA VITÓRIA  para Jorge Soares

PEDRO FREITAS  brilhante segundo lugar gross

JOSÉ LUÍS GARCIA  mais uma vez no pódio

RUI LOURENÇO  bola mais perto do buraco #2 PAULO BARCELOS  bola mais perto do buraco #14 SAMUEL PAMPLONA  bola mais perto do buraco #18
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http://www.facebook.com/golfe.terceira

CLASSIFICAÇÃO GROSS

Class. Jogador Gross

1.º Jorge Soares 70

2.º Pedro Freitas 72

3.º José Luís Garcia 73

CLASSIFICAÇÃO NET

Class. Jogador Pontos

1.º José Magalhães 65

2.º Rodrigo Rodrigues 66

3.º Miguel Sousa 69

4.º Alexandre Afonso 70

5.º Hildeberto Rocha 70

JOSÉ LUÍS MAGALHÃES  a vitória em net veio de Amarante 

HILDEBERTO ROCHA  um troféu em net

RODRIGO RODRIGUES  segundo lugar net MIGUEL SOUSA  estreia-se no pódio ALEXANDRE AFONSO  mais um prémio para o voleibolista
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Decorreu no dia de S. Martinho no 
campo de golfe da ilha Terceira um 
estágio promovido pela Federação 
Portuguesa de Golfe e que contou 
com a presença do selecionador na-
cional de todos os escalões, o nosso 
bem conhecido e antigo vencedor do 
Open da Terceira inserido no Pro-
Am, Nuno Campino.
Este estágio teve como destinatários 
os nossos melhores jovens golfistas 
e participaram Diogo Costa, Tomás 

Valadão, Ricardo Garcia, João Tomé, 
Diogo Ávila, Martinho Ávila e Sofia 
Nunes. Nuno Campino manifestou 
no final a sua satisfação pela qualida-
de dos atletas e encorajou-os a traba-
lhar muito e com qualidade de forma 
a poderem alcançar bons resultados.

GARCIA E NUNES NO CIRCUITO LIBERTY
Os miúdos Ricardo Garcia e Tiago 
Nunes continuam no seu processo 
de formação e no inicio do mês par-

ticiparam no campo da Aroeira II no 
6º Torneio do Circuito Liberty Se-
guros de 2014. O terceirense foi 45º 
depois de um primeiro dia abaixo 
das expectativas enquanto o micae-
lense fez uma boa prova terminando 
vinte lugares acima. Participaram 56 
golfistas de todos os escalões tendo 
vencido o atleta do Lisbon Gonçalo 
Costa também ele um ex-vencedor 
do Open da Terceira inserido no 
Pro-Am.

FORMAÇÃO

Estágio com o selecionador nacional

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

INTRODUÇÃO: Jogar golfe é uma boa exercitação física, mas há 
outros benefícios que se pode ganhar ao jogar golfe. É uma ótima 
maneira de construir, e fortalecer amizades, aumenta a concentra-
ção, e você ganha bem-estar físico e mental, e diverte-se.

ATIVIDADE FÍSICA
O golf é mais do que um simples desporto físico. Estudos recentes, 
em Ciências do Desporto, descobriram que os golfistas vivem mais 
cinco anos, ao longo da vida, do que quem não joga golf. Estes estu-
dos dizem que um jogador que joga 9 buracos queima 721 calorias, 
se carregar o seu próprio saco de golfe.
O que isto significa é que ao jogar 18 buracos de golfe, uma pessoa 
em qualquer lugar pode queimar desde 822 calorias até 1.442 calo-
rias, em apenas um dia. De acordo com estudos com 2.500 pessoas, 
quem queima várias calorias por semana irá reduzir o seu risco de 
cancro, doenças cardíacas e diabetes. Se você optar por percorrer o 
campo de golfe levando o seu saco  é  equivalente a duas rondas de 
golfe a pé. É muito interessante estudar que os jogadores de golfe, 
têm uma performance melhor se levarem o seu próprio saco, ao 
invés de fazerem.

RELACIONAMENTOS DE AMIZADE
Uma das coisas que torna o golfe diferente de praticamente todos 
os outros desportos é que qualquer pessoa pode jogar o jogo. Você 
não tem que ser um jogador excelente para desfrutar da modalida-
de. Não importa quantos anos você tem, se você está fisicamente 
apto ou não, ou de que raça ou género é você, ou até a sua altura 
não é relevante. O jogo não conhece fronteiras nem limites, e pode 
ser jogado por quase todos e por quase todas as classes sociais. E, 
assim, enquanto você pratica o suficiente, você pode até fazer turis-
mo e jogar golfe e assim conhecer diferentes pessoas porque irá ter 

sempre uma coisa em comum, são jogadores de golfe.
Jogar golfe é muito benéfico, você sai da sua casa e vai para o ar 
livre. Pode levar toda a sua família e os seus amigos, fortalecendo 
assim os seus relacionamentos. O golfe também é um desporto óti-
mo para fazer novas amizades.

MELHORA A CONCENTRAÇÃO
Outra coisa que as pessoas tendem a esquecer nos desportos é que 
ajuda a melhorar a sua concentração. Isso é porque você tem que 
estudar cada tacada, tem que estudar e tomar uma decisão sobre 
como bater a bola nas várias maneiras possíveis.
Os benefícios que estão enumerados acima são ótimas ra-
zões para você começar a jogar golf, para além de se divertir.

O Golfe, como muitos pensam, não é um desporto de velhos mas sim 
um desporto de todos para todos onde pode praticar toda a vida. Não é 
por acaso que se diz, “ É um desporto que se joga dos 8 aos 80 anos”. 

JOGAR GOLFE É FÁCIL, BASTA APARECER!

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.

 O meu 
hole-in-one

 Pancadas
incríveis

CARLOS
SOUSA               
HCP: --,-
“Foi aqui no buraco 
número oito tinha 
posto a bola nas ár-
vores com a segunda 
pancada e a bola fi-
cou entre duas de-
las. Bati um pitch, 

praticamente abraçado a uma árvore e 
consegui colocar a bola no green, con-
seguindo ainda fazer par.”

 

FRANCISCO 
BETTENCOURT              
HCP:  7,1
“Foi um putt, no Ex-
presso-BPI, no cam-
po #3 das Furnas, 
de oito metros com 
uma lomba no meio 
e entrou depois de 
ter subido a rampa 

e  a ter descido e caindo para o buraco 
fazendo eagle, o que me deu uma satis-
fação muito grande e também foi bom 
para a equipa.”

A minha 
melhor pancada

JORGE 
COSTA
HCP:  13,0
“O único hole-in-one 
da minha vida foi fei-
to aqui no campo da 
Terceira.Foi após um 
torneio do Clube de 
Golfe dos Arquitetos. 
Fiz a volta de treino e 

a prova e após estes realizei mais 27 bu-
racos de buggy, sozinho, pois já conhecia 
a ilha. Ao fim de 90 buracos nesse fim de 
semana terminava ao #18 e bati o mes-
mo ferro de sempre, ferro 5, sabia que a 
bola estava lá para cima no green. Quan-
do cheguei lá não vi a bola, mas tinha a 
certeza que ela não tinha saído do green. 
Só podia estar então mesmo dentro do 
buraco. E estava! Olhei à volta para ver 
quem é que me tinha visto fazer aquele 
feito. Ninguém! Fiquei super-desiludi-
do, o único ponto positivo é que não tive 
que pagar Champanhe a ninguém!, o 
ponto negativo é que me podem chamar 
de mentiroso à vontade, mas eu de cons-
ciência tranquila estou muito satisfeito 
com o buraco que fiz. Isto aconteceu há 
três, quatro anos atrás.”.

Todas as participações nesta 
rúbrica foram de golfistas do 
VerdeGolf Country Club parti-
cipantes no Friendship 2014


