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José Gabriel Medeiros

Pela Amizade
Os Açores vivem neste momento
um momento sem precedentes
de expectativa quanto a importância que o sector do turismo
representa como vector de desenvolvimento e sustentabilidade da economia açoriana.
Os dados estatísticos disponíveis apontam no sentido de um
elevado crescimento de afluência
de turistas à ilha de São Miguel
e efeitos também concretos das
ligações aéreas directas efectuadas para a ilha Terceira, o que
complementado com as anunciadas Low Cost permitirá garantir
os tão desejados e indispensáveis fluxos de tráfego nacional e
internacional.
É indispensável a ilha Terceira diversificar e qualificar a sua
oferta turística, implementando
uma verdadeira cultura de recessão turística.
O nosso Clube, prosseguindo o
seu plano estratégico, irá lançar
já no próximo mês um conjunto
de iniciativas de abertura da nosso infraestrutura a todos aqueles
que nos visitam, quer sejam locais como visitantes esporádicos.
O regresso das “slot machines”
ao Clube de Golfe da ilha Terceira será uma realidade a muito
curto prazo, representando uma
valência fundamental de sustentabilidade na nosso actividade,
sendo também fonte de atractividade dos nossos turistas.
Iremos lançar também programas de animação para o verão e
campanhas de angariação de novos associados.
Entretanto aproxima-se o Torneio das Empresas e o Proam
que contribuíram para animar,
como já é habito, a nosso vivência desportiva.
Sempre foi útil e dignificante ser
associado deste Clube e será sem
duvida ainda mais no futuro.
Convida-mo-lo(a) a associar-se a
estas iniciativas.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:

José Gabriel é um jogador
competitivo e “falazão”.
Diz que a ansiedade com
que joga o prejudica muitas vezes. Como é um comunicador, nunca se cala
em campo e nota-se à
distância, mas é um excelente companheiro e preza
acima de tudo no golfe a
amizade e o convívio. Realça no entanto o papel da
sua mulher, pois só por ela
ser uma rica mulher, não
uma mulher rica, é que
consegue ter disponibilidade para jogar mais vezes.

Como começou a jogar Golfe?

Comecei a jogar golfe já depois de ser
caddy. Nessa altura jogava pouco pois
preocupava-me mais com a escola.
Fui caddy desde os finais de 1966 até
meados de 1972. Nos anos de 73 e
74 jogava pagando green fee com um
amigo meu o Manuel Borba conhecido por Manuel Flor. Dávamos umas
escapadelas para ir jogar, mas era
uma inquietação para nos deixarem
jogar, tínhamos que ter uma autorização especial. Mais tarde com um adereço de um norte americano é que eu
vim a ser sócio. Tive depois um interregno, fui à tropa e casei. Só depois
em 1978 e por ter uma rica mulher
é que me tornei sócio assíduo. Nessa
altura haviam poucos portugueses a
jogar e era mais uma classe de elite e
meia dúzia de ex- caddies.
Tipo de competição preferida?

Gosto de qualquer competição pois
o golfe para mim é um desafio continuo. Tenho sempre que lutar contra
o campo. Mas a que gosto mais é a
pares à melhor bola.
O que pensa do nosso campo?

O nosso campo atualmente está diferente, mais limpo, mais organizado,
embora com muito menos pessoal do
que havia antigamente.

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco
Rodrigues e Aguinaldo Antunes.

O que o motiva no golfe?

O lazer, o exercício e o contacto com
os amigos.

dos por estes alcançados e as provas
que têm ganho são uma realidade.

Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Qual a competição que lhe deu mais
gozo participar?

Acho que o número de jogadores irá
aumentar. Ultimamente houve uns
alvitos para aumentar o número de
sócios jogadores, eu, inclusive, já
enderecei alguns. Há que experimentar. Temos dois profissionais muito
jeitosos, o Michael Duarte e o Artur
Freitas e que sucederam a Eduardo
Correia. Quando pedimos uma achega acerca do nosso jogo eles fazem-no
livremente sem pedir nada em troca.

Os Pro-Am’s e mais recentemente as
modalidades de equipa como o Torneio das Empresas, onde já fui terceiro e aqui tenho que falar do meu
patrocinador, as Tintas Vip, que me
apoiam desde o início. Esta é uma
competição a quatro onde temos que
ser serenos e precisos para alcançar
os nossos objectivos.
O Pro-Am destaca-se por ser muito
intenso, é quase uma semana de competição.

Que conselhos daria aos mais
jovens?

Que não pratiquem só futebol. O
Golfe é um jogo digno e que dá também futuros profissionais como o futebol e também poderá dar milhões
para quem chega ao top. Só o fato
de poderem chegar a um patamar de
handicaps de um dígito, que não é o
meu, como já aconteceu com muitos
jovens, que hoje jogam ou estão a estudar fora é muito bom. Os resulta-

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Os meus pontos fortes são às vezes
o putter e a minha enxadinha, o meu
9 de madeira, que me salva quando
estou mais à rasca. Com este taco eu
consigo controlar as distâncias entre
um 6 e um 9 de ferro com ele. A ansiedade a vontade de chegar ao pé da
bola e bater logo são os meus pontos
mais fracos.
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Palmarés (resumido)
Spring Fire Preventiv 1990
– 1º Net
Pro-Am 1992
– 1ºPro-Am 2000
-1º Net e Overall Net
Agualva 2002 1º Gross Cat. C
E outros prémios
até 5º classificado
tes entre os quais o Penina. Já joguei
também no Canadá, mas são outro
tipo de campos mais abertos e com
menos árvores. Eu acho que os nossos são mais requintados pelo volume e tamanho das árvores e pelo
asseio. Muito recentemente joguei
nas Furnas. O campo das Furnas é
um desafio e eu quero voltar lá, pois
ficou-me atravessado o fato de eu não
ter conseguido alcançar os meus objetivos.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

É um que não está ao meu alcance. É
onde jogam os Masters, em Augusta.
Alguma estória que gostaria de
contar?
Qual a sua pancada preferida?

Atualmente são as saídas pois estou
a bater como nunca o conseguia fazer antigamente. Desde que tenho os
tacos novos e sigo umas dicas que o
Michael me deu estou a chegar bem à

bola e sinto-me bem mais satisfeito.
Qual o campo de golfe que mais
gostou de jogar?

Uma vez ganhei um torneio da TAP
e fui jogar a quatro campos diferen-

O MEU SACO
Saco – Taylor-Made
Driver – Taylor-Made Matrix 10.5º Reg.
Madeira 3 – Taylor-Made Matrix 15º

Há muitos anos atrás, eu trabalhava
na base e tinha uns certos contactos.
O Eduardo Correia precisava falar
com um amigo dele que tinha sido
capitão aqui na base e era major-general da Força Aérea, para poder fazer um curso para substituir o antigo

profissional, o Sr. Pina. Conseguimos
que o Eduardo chegasse à América e
fizesse a sua graduação.
Mais tarde, por ironia do destino, em
1992, eu estou a jogar o pro-am com
um profissional que não vou dizer o
nome, mas que quando caía na areia
ele suava por todos os cantos, eu consegui, na altura com 14 de handicap,
dar-lhe 12 pares 1 birdie e um bogey.
O birdie foi no último buraco que joguei, o cinco. O José Carlos Fagundes, o Zorra, chegou ao pé de mim e
disse-me para atacar o buraco pois o
Eduardo Correia estava a terminar o
dezoito com o seu amador e este não
tinha ponto lá e que estávamos empatados. Troquei então o sete de ferro
pelo seis a bola bateu sobre o rampeado do green pela esquerda e fiquei a
1 metro da bandeira e a seguir meti o
putt. O Eduardo ficou escandalizado
na altura porque com este resultado
eu lhe “roubei” dessa maneira o prémio de trezentos e tal contos que foi
para o outro, que nem obrigado me
disse.

Nome – José Gabriel Dias Medeiros
Idade – 62 anos
Profissão – Aposentado das Feusaçores
Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória
Residência – Stª Cruz, Praia da Vitória

Madeira 5 – Taylor-Made Matrix 21º

HCP – 17,4

Madeira 7 – Taylor-Made Matrix 25º

Família – Casado, três filhos

Madeira 9 – XPC Rough Rider

Jogador(es) de Golfe favoritos: Tiger Woods, Jack Nicklaus e Sam Snead

Ferros (5 – PW) – Taylor-Made RBZ

Prato(s) favorito(s): Cozido à portuguesa e Bacalhau de natas

Sand-Wedge - Top Flight

Hobbies – Dominó, cartas e falar com os amigos

Wedges (52º e 64º) – Take That Aim HCT
e Dunlop True Teck
Putter – Harvey Pennick
Marca de Bolas - Titleist Pro V

Livro ou autores favoritos – Livros de História
Filme, realizador ou actores preferidos – Clássicos e ação; Sean Connery
Música Género cantor ou agrupamento – Beatles, Bee Gees, Rod Stewart, Cat Stevens e música dos anos 70
Tv Programas Favoritos: Telenovelas
Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica
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Club Championship – Açorlógica

Paulo Barcelos e Paula Mendes Campeões
O Club Championship – Açorlógica
é a prova que atribui os prestigiosos
títulos de campeão do clube quer no
sector masculino como no feminino. A
prova disputa-se ao longo de dois dias
no sistema medal. Este ano os resultados foram influenciados pelo vento
forte que se sentiu em ambos os dias.
Paulo Barcelos
- última ronda à Campeão

Paulo Barcelos reconquistou um título que já foi seu no passado com uma
exibição notável no segundo dia de
prova. Após ter já terminado o primeiro dia de prova na liderança ex
aequo com Délio Soares com um resultado de 79 pancadas, no segundo
dia de prova, nas mesmas condições
de vento registou um extraordinário
resultado de duas pancadas abaixo do
par do campo, sagrando-se o vencedor
incontestado da prova.
Délio Soares registava a segunda melhor volta no segundo dia, mas já com
10 pancadas de atraso sobre o campeão, garantia no entanto o segundo
lugar isolado numa época que até agora tinha sido abaixo das suas expectativas.
Jorge Soares, campeão em título teve
que se contentar com o último lugar
do pódio atrás de seu irmão.
Logo a seguir aos lugares premiáveis
ficaram José Adriano Godinho, José
Carlos Fagundes e Pedro Fagundes.
Categoria B
– Garcia e Rocha vencem

Muito competitiva foi a competição
nesta categoria onde no primeiro dia
Hildeberto Rocha alcançou o melhor
resultado gross de todas as categorias
com 78 pancadas, sete de vantagem
sobre o seu mais direto perseguidor.
O segundo dia seria inteiramente diferente, pois o drive partido nos últimos
buracos do primeiro dia, obrigaram à
sua substituição por outro mais antigo
cuja performance afectou o resultado
com cinco bolas fora no derradeiro dia

paulo barcelos Campeão do Clube

de competição.
Ricardo Garcia, 14 anos, foi assim
o grande vencedor gross da categoria, com uma prova muito regular
(85+84) e continua a mostrar-se merecedor das esperanças que os golfistas terceirenses têm nele. Beneficiou
no entanto do factor de desempate
para vencer Hildeberto Rocha, que
mesmo assim venceria a categoria net.
Paulo Valadão seria o segundo net
com uma prova sofrida. Seguiram-se
na classificação Aguinaldo Antunes e
Rui Lourenço.
Categoria C
– Martins e Mendes ganham

Muito disputada foi esta categoria em
que toda a classificação se decidiu entre os melhores classificados do primeiro dia. Roberto Martins iniciou o
segundo dia de prova com 89 pancadas
gross, as mesmas de Luís Elmiro Mendes e Horácio Leal e a uma pancada de
Rogério Ourique. No segundo dia fez
a melhor volta do dia na classe e venceu com três pancadas de avanço so-

bre Rui Andrade que fez uma prova de
trás para a frente, mas que não foi suficiente para lograr chegar aos troféus.
Em Net, Luís Elmiro Mendes conservou com dificuldade a liderança alcançada no primeiro dia, numa prova que
parecia perdida após a realização de
dois quádruplos seguidos no primeiro
terço da mesma, mas que uma exibição
segura a partir daí, beneficiando também dos deslizes da concorrência permitiram a vitória com uma pancada de
vantagem sobre Rogério Ourique, que
jogou algo retraído e que alcançou o
segundo lugar com o mesmo número
de pancadas que Horácio Leal, colíder
no dia 1, para quem o buraco dezoito
foi penalizador nos dois dias.
Categoria D
– Ferreira e Lima vencem

João Ferreira ressurgiu esta época
com ganas de vencer e rapidamente
alcançará a categoria seguinte, venceu
autoritariamente a classificação gross
passando a vantagem de uma pancada
que já trazia do primeiro dia para três

Classificação Categoria A – Gross

no final da prova.
Em Net, Pedro Pedroso de Lima fez
uma prova de trás para a frente melhorando quatro pancadas no domingo o
que lhe permitiu vencer com o mesmo
número de pancadas que Miguel Sousa que fazia uma prova simétrica ao do
jurista e que por isso foi só segundo
classificado, classificação idêntica à
obtida em 2015 na mesma categoria.
Fernando Fernandes ficou a uma pancada de distância.
Senhoras
– Paula Mendes tri-campeã

Paula Mendes conquistou o seu terceiro título consecutivo numa prova que
só teve como opositora Sandra.
Açorlógica foi mais uma vez o patrocinador
A Açorlógica foi mais uma vez o patrocinador do Club Championship que
contou com a presença de 77 golfistas.
Resultados:

Campeão do Clube: Paulo Barcelos.
Campeã do Clube: Paula Mendes.

Classificação Categoria B

Class.

Jogador

Gross

Dia 1

Dia 2

1.º

Paulo Barcelos

149

79

70

2.º

Délio Soares

159

79

80

3.º

Jorge Soares

163

82

81

Class.

Jogador

Gross

Dia 1

Dia 2

1.º

Ricardo Garcia

169

82

84

Net
1.º

Hildeberto Rocha

157

72

85

2.º

Paulo Valadão

161

77

84
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paula mendes Campeã do Clube

délio soares Vice-Campeão do Clube

Jorge Soares terceiro gross

ricardo garcia vencedor gross categoria B

hildeberto rocha vencedor net categoria B

paulo valadão segundo net categoria B

roberto martins vencedor gross categoria C

luís mendes vencedor net categoria C

rogério ourique segundo net categoria C

joão ferreira vencedor gross categoria D

pedro lima vencedor net categoria D

miguel sousa segundo net categoria D

Classificação Categoria C

Classificação Categoria D

Class.

Jogador

Gross

Dia 1

Dia 2

Class.

Jogador

Gross

Dia 1

Dia 2

1.º

Roberto Martins

175

89

86

1.º

João Ferreira

185

91

94

1.º

Luís Elmiro
Mendes

149

72

77

1.º

Pedro Lima

146

75

71

2.º

Rogério Ourique

150

74

76

2.º

Miguel Sousa

146

71

75

Net

Net
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Torneio Saca/Skins/Grupo das 9

Skins conservam título

saca Vice-campeões 2016

skins Campeões 2016

O Torneio Saca/Skins/Grupo das 9
reúne 3 grandes grupos de Golfistas
que co-existem dentro do Clube de
Golfe da ilha Terceira. A competição
é disputada em sistema Stableford
contando para classificação os melhores 12 resultados de cada grupo.
Compareceram à chamada 59 jogadores, menos 13 do que em 2015.
Estes grupos organizados de Golfistas, que organizam competições,
ordens de mérito e que possuem
mesmo sites ou blogues, disputam
anualmente uma competição de
equipas onde a rivalidade torna a

paulo barcelos Melhor gross

grupo das 9 terceiro classificado

luta pela inscrição do nome no Troféu muito disputada.

de estreia.
Prémios individuais

Skins vencem à tangente

Competição renhida tiveram os
campeões em título, os Skins, que
venceram novamente este torneio,
mas agora com a vantagem só de
um ponto sobre a Saca que subiu
este ano um degrau na classificação.
No terceiro posto ficaram os golfistas do Grupo das Nove, o lugar
mais baixo de sempre na sua classificação se exceptuarmos o torneio

Paulo Barcelos (Grupo das 9) venceu a fase regular em gross com
37 pontos enquanto José Avelino
Meneses (Saca) ganhava em net ao
averbar 41 pontos.
Fase Extra – Saca desforra-se

Repetindo a formula iniciada há
três anos realizou-se uma fase extra
que coloca em 3 buracos extra os
melhores jogadores de cada grupo
em net e gross.

avelino meneses Melhor net

Em Gross Agnelo Ourique (Skins)
venceu, controlando sempre o jogo
desde o primeiro buraco, em que
estiveram representados pela Saca,
José Monteiro Pereira e pelo Grupo
daas 9, José Henrique Cardoso.
Em Net José Avelino Meneses (Saca)
manteve a primazia da primeira fase e
levava a melhor sobre os seus opositores, após um play-off com o representante dos Skins, beneficiando do seu
elevado handicap. Os representantes
dos Skins e do Grupo das Nove nesta fase foram respectivamente Vasco
Costa e Alvarino Pinheiro.

finalistas
Classificação Stableford Net
(12 melhores resultados)

agnelo ourique Melhor gross fase extra

Avelino meneses Melhor net fase extra

Class.

Grupo

Pontos

1.º

Skins

392

2.º

Saca

391

3.º

Grupo das 9

379
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Friendship 2016 - Furnas

Espírito de Amizade

campeões Clube de Golfe da Ilha Terceira (equipa 1)

vice-campeões VerdeGolf Country Club (equipa 2)

Após um ano de interregno o Friendship voltou aos greens Açorianos,
desta vez no bonito e bem tratado
campo das Furnas
Prova cinquentenária o Friendship
tem como principal objectivo a
saudável convivência entre os golfistas das duas únicas ilhas dos
Açores com campo de golfe.
A prova contou com 40 inscrições
sendo 12 da ilha lilás.
A competição do primeiro dia serviu para escalonar 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. A chuva do segundo dia fez “vítimas” e
foram poucos os heróis que completaram o segundo dia de prova.
O troféu maior da prova foi conquistado pela equipa 1 do CGIT
constituída por Rui Andrade, José
dos Reis Mendes, Francisco Rodrigues e João Rodrigues, que foi a
melhor equipa entre as três equipas terceirenses que lutavam pelo

joão couto VerdeGolf Country Club

troféu de melhor equipa terceirense e simultaneamente pelo Friendship.
A melhor equipa micaelense, foi a
equipa 2 do VGCC que se classificaria em terceiro lugar na prova
com menos 26 pontos do que a
equipa vencedora. Era constituída
por António Soares, José Mendonça, João Luís Índio e Júlio Videira.
À Geral Gross o vencedor foi Nuno
Martins (VGCC) e em Net João
Couto (VGCC).
Marteen Ringelberg (VGCC) foi
segundo gross enquanto o experiente Rui Andrade foi terceiro. Em
net atrás de João Couto ficaram os
terceirenses Francisco Rodrigues e
João Rodrigues.
Em femininos a campeã foi Pia Wikstom (VGCC).
No final o vice-presidente da VerdeGolf Country Club, Américo
Nunes, com a melhor volta do segundo dia, agradeceu a todos os
possibilitaram deste evento.
Até ao próximo Friendship a realizar em 2017 na Ilha Terceira.

Nuno martins VerdeGolf Country Club

O meu
hole-in-one

rui andrade Clube de Golfe da Ilha Terceira

francisco rodrigues Clube de Golfe da Ilha Terceira

José dos Reis Mendes
HCP: 10,0

joão rodrigues Clube de Golfe da Ilha Terceira

piawikstom VerdeGolf Country Club

“Foi com uma madeira 3, ao buraco número 14,
a bola bateu à entrada do green, rolou, rolou e
desapareceu” foi assim que José dos Reis contou
o seu primeiro hole in one em muitos anos de
golfe. Foi feito na companhia do Carlos Costa,
Artur e Zeca Freitas no dia 29 de Abril.
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um copo de regras - por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

VerdeGolf
vence

Golfe – Um “copo” de Regras (14) – Transportes (Apêndice I parte C)
De acordo com a regra 33-1, a Comissão Técnica tem de elaborar o
regulamento segundo o qual uma
competição deve ser jogada.
Em geral, as regras de golfe não
especificam a forma como o jogador deve jogar um percurso. Pode
jogar a pé ou fazendo-se transportar num veículo (buggy ou outro
tipo de veiculo).
As competições oficiais que se realizam no Clube de Golfe da Ilha
Terceira, são jogadas segundo;
- As regras de golfe em vigor, aprovadas pelo R&A Rules Limeted e
pela USGA;
- As Condições de Competição e as
Regras Locais de aplicação permanente da Federação Portuguesa de
Golfe;
- As regras Locais, de aplicação
específica, que a Comissão Técnica
estabelecer para cada competição.
As Condições de Competição e as
Regras Locais de aplicação permanente da Federação Portuguesa de
Golfe, definem no seu ponto 5.

Transportes, que “durante uma
Volta Convencional os jogadores
e caddies tem de caminhar sempre a pé, salvo se outro procedimento for devidamente autorizado pela Comissão Técnica.”
Assim, a Comissão Técnica, antecipadamente, autoriza quem pode
deslocar-se num veículo para realizar a volta ou voltas convencionais. Por norma, jogadores com
problemas de saúde estão autorizados a usar transporte para jogar
a volta convencional.
No entanto, pontualmente, para
não atrasar o jogo, é possível sem
penalização, o jogador ser transportado por um outro jogador,
ou por um árbitro, para o local de
onde jogou a última pancada, por
ter perdido uma bola ou por outra
situação semelhante.
As penalidades por infração a esta
Condição de Competição são as
seguintes:
Em jogo por buracos – ao concluir-se o buraco durante o qual

As dicas dos profissionais

com Michael Duarte e Artur Freitas

Agarre mais baixo no Driver
Demasiados jogadores de golfe
só pensam em bater a bola para
o mais longe possível. Porém, a
maioria dos jogadores faria um
drive muito mais direito e para
mais longe se pensasse no driver como um taco de posição.
Este exercício rápido ensiná-lo
a bater drives mais direitos sem
qualquer sacrifício no que diz
respeito à distância.

1)
1) Tire o driver do saco e aponte o seu grip
e a sua posição de adress habituais.

2)
2) Altere o grip de forma que as suas mãos
estejam 3 ou 4 cm mais próximo da cabeça
do taco e que consiga ver a ponta da pega
aparecer de modo claro acima da sua mão
esquerda. Isto é chamado “agarrar mais
abaixo” no taco.
* Agarrar mais abaixo no drive é um bom
truque para ter na manga num fairway
muito estreito. Apesar de perder alguma
distância, o controlo adicional que terá
promoverá drives mais direitos, e manter
os seus shots do tee em jogo nos buracos
mais difíceis parecerá muito mais fácil.

3)
3) Faça o swing da forma habitual: deverá sentir que tem mais controlo. Embora
tenha diminuído efetivamente o comprimento da vareta do taco (o que reduz ligeiramente tanto o arco como o comprimento
do swing) não precisa de pensar em fazer
alterações ao swing. Estas coisas acontecem automaticamente.

Camp. Reg. de Clubes Séniores

se deteta a infração, o resultado
do jogador infrator é corrigido,
subtraindo-se um buraco por cada
buraco onde se tenha verificado a
infração. A dedução máxima por
cada volta são 2 buracos.
Em jogo por pancadas – o resultado do jogador infrator é corrigido, adicionando-se 2 pancadas
por cada buraco em que se tenha
verificado a infração, penalidade
máxima por cada volta convencional 4 pancadas. Se a infração
se verificar entre dois buracos a
penalidade aplica-se ao buraco
seguinte.
O jogador será desclassificado,
se o uso de qualquer forma de
transporte não autorizado, em
qualquer modalidade de jogo
(jogo por pancadas ou jogo por
buracos) não cessar, logo que seja
detetado.
Evidentemente, que nos torneios
de golfe, com caraterísticas comerciais e/ou promocionais, esta
restrição poderá não ser aplicada.

Decorreu no fim de semana de 14
e 15 de Maio no percurso A + B do
Campo de Golfe da Batalha o Regional de clubes para golfistas com
mais de 50 anos.
Esperava-se uma prova renhida
pois os micaelenses jogavam com o
fator casa enquanto os terceirenses
ostentam o título de vice-campeões
nacionais.
No entanto a realidade foi diferente
tendo os jogadores da ilha verde dominado desde o primeiro dia. Luís
Índio, Fernando Amado e Pedro
Tomé foram os melhores da VerdeGolf.
A equipa terceirense afetada por
lesões e impedimentos apresentou
uma equipa diferente da de 2015.
Brás Linhares foi o melhor dos
terceirenses acabando no terceiro
lugar igualando a melhor volta do
segundo dia. Os restantes representantes do CGIT foram José Rocha,
Jorge Barcelos e José Adriano Godinho.

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

Rio 2016
O golfe vive um momento histórico,
após 112 anos de ausência está de
volta aos Jogos Olímpicos.
Antes apenas esteve presente em
duas edições, Paris 1900 e St. Louis
1904. No Rio 2016, estão em disputa dois torneios: masculino e feminino, ambos individuais.
Quem ganhar a medalha de ouro
no Rio de Janeiro estará garantido
em todos os principais torneios do
ano que vem. Esta decisão eleva o
nível tanto das competições Olímpicas como dos chamados torneios
“major”. O campeão Olímpico terá
presença garantida no PGA Championship, no British Open, no Masters e no US Open. A campeã Olímpica, por sua vez, vai ter assegurada
a participação nos quatro “majors”
de 2017 e no Evian Championhsip
2016 (disputado após os Jogos).
As voltas regulamentares no novíssimo Campo de Golfe Olímpico, na
Barra da Tijuca, serão realizadas nos
dias 11,12 e 13 de agosto, sendo a final disputada no dia 14. A competição feminina será disputada nos dias
17,18,19 e a final no dia 20 agosto.
Serão jogados 72 buracos na modalidade de strokeplay individual e estarão presentes 60 atletas.
Segundo o último ranking masculino
da Federação Internacional de Golfe,

o país com mais representantes será
naturalmente os Estados Unidas da
América com 4 jogadores (Jordan
Spieth, Bubba Watson, Rickie Fowler e Dustin Johnson).
Com 2 representantes aparecem a
maior parte dos países, como por
exemplo a Austrália que conta com
o actual nº 1 mundial Jason Day. Entre os países com duas presenças podemos destacar a Suécia, Inglaterra,
Africa do Sul, Espanha e Japão como
principais candidatos às medalhas.
Com 1 representante encontramos
Portugal, com Ricardo Melo Gouveia
a ocupar a trigésima quinta posição
em 60 participantes, também com
um jogador presente estarão entre
outras nações a Áustria, Holanda,
Itália, Paraguai, Colômbia e claro o
anfitrião Brasil que será representado por Adilson da Silva.
A Federação Internacional de Golfe
utilizou os rankings mundiais de golfe para encontrar os 60 eleitos para
estes históricos jogos olímpicos.
Os 15 melhores golfistas mundiais
serão elegíveis, até ao máximo de 4
jogadores por nação. Abaixo do top
15, os jogadores são selecionados
baseados nos rankings mundiais
no máximo de 2 jogadores por cada
país, que não tenham já 2 ou mais jogadores dentro do top 15 mundial.
Marquem na vossa agenda, vai ser
um espetáculo impressionante! Força Portugal!

