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ROGéRIO OuRIque

Bola aeroabastecida

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei no golfe como caddy às 
sextas-feiras, sempre a correr, com 
um saco de golfe para quatro joga-
dores. Mas o futebol falou mais alto, 
e o golfe ficou para trás e só retomei 
em agosto de 2010 incentivado por 
um colega de trabalho quando ele 
também começou a jogar.

TIPo DE ComPETIçÃo PrEfErIDa?
Gosto de jogar golfe, por isso qual-
quer competição para min é sempre 
motivo de alegria e satisfação.

o QuE PENSa Do NoSSo CamPo?
Acho um campo fantástico, com 
uma paisagem maravilhosa, que 
nós todos temos o privilégio de po-
der usufruir sempre que praticamos 
este desporto magnífico.

o QuE moTIVa No GolfE?
Os diferentes desafios que o golfe 
impõe todas as vezes, não existe 
monotonia, e claro, o convívio com 
os amigos.

Como VÊ o fuTuro Da moDalIDaDE 
Na TErCEIra?
Com optimismo. Não é um despor-
to barato, por isso nunca será um 
desporto de massas, mas neste ul-
timo ano vi muita gente nova a ini-
ciar a prática de golfe, por isso acho 
que a modalidade está saudável.

QuE CoNCElHoS DarIa aoS maIS 
joVENS?
Divirtam-se, é essencialmente o 

mais importante. Tudo o que é feito 
com prazer e alegria no futuro traz 
bons resultados.

Qual a ComPETIçÃo QuE lHE DEu maIS 
GoZo ParTICIPar?
XV Torneio Lions de 2014, estava 
com um jogo muito sólido na altura.

QuaIS SÃo oS SEuS PoNToS forTES E 
fraCoS Como joGaDor?
Considero-me um jogador médio, 
por isso depende do dia, normal-

mente o ponto forte é o meu longo 
drive, mas também pode ser o meu 
ponto fraco, quando estou nos dias 
de slice.

Qual a Sua PaNCaDa PrEfErIDa?
A minha pancada preferida é o drive.

Qual o CamPo DE GolfE QuE GoSTou 
maIS DE joGar?
O nosso é o meu preferido, mas 
gostei muito de jogar o das Furnas 
em S.Miguel.

Vivemos durante o mês de Agosto 
as Olimpíadas do Rio de Janeiro, 
que contrariando as perspectivas 
pessimistas decorreu de forma 
normal e com a espectacularida-
de muito própria dos Cariocas. 
De seguida, iniciar-se-à os jogos 
Paraolímpicos onde a oportuni-
dade de competir abrange atletas 
com alguma limitação física e 
um grande espírito de solidarie-
dade. 
É normal no ambiente golfista 
realizarem-se eventos desporti-
vos e sociais focalizados para o 
apoio social em diferentes ver-
tentes de actuação.
Que bonito é ver praticantes des-
ta modalidade competirem de 
igual para igual com maior ou 
menor aptidão física provenien-
te da sua genética ou por contin-
gências da vida, sendo o “handi-
cap” o elemento regulador desta 
modalidade.
O nosso calendário de torneios 
conta sempre com torneios soli-
dários, sejam eles os Rotários, os 
Lyons ou outros eventos como 
foi o recente destinado a apoiar 
o jovem Arsénio Fagundes.
Estamos perante uma modalida-
de desportiva onde o “fair play” 
prevalece dentro e fora do cam-
po, conferindo aos seus pratican-
tes uma cultura de entre ajuda 
e simultaneamente de procura 
constante de superação indivi-
dual e colectiva. 
Tem a possibilidade de viver este 
espírito na Ilha Terceira, bastan-
do para tal que venha praticar 
golfe connosco.
Aproveite as campanhas em cur-
so de angariação de novos asso-
ciados.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco 

Rodrigues e Aguinaldo Antunes. 

Ficha Técnica

Aeroabastecedor de profissão 
tem no seu drive a sua panca-
da favorita. Consegue imprimir 
uma velocidade a bola que pa-
rece que a mesma foi abasteci-
da no ar.
É mais um jogador que tem a 
sua formação inicial em gol-
fe na grande fileira de caddies 
que o clube tinha no passado 
e que tão bons jogadores tem 
dado ao golfe açoriano.
Foi recentemente “mordomo” 
do torneio das festas da fregue-
sia que o viu nascer, este ano 
carregado de simbolismo pela 
ação benemérita que apoiou.
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ROGéRIO OuRIque

Bola aeroabastecida

Qual o CamPo DE GolfE QuE maIS 
GoSTarIa DE joGar?
Augusta National Golf Club, St. An-
drews, Pebble Beach.

Nome – Rogério Ourique

idade – 40 anos

Profissão – Aeroabastecedor 

Naturalidade – Agualva

Residência – Vila Nova

HCp – 14,4

família –  Casado, sem filhos.

Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory Mcllroy, Jordan Spieth, Jason Day.

Marca de Bolas: Titleist pro v1

Prato(s) favorito(s): Tudo o que inclua polvo.

Hobbies: Golfe, internet, ler, televisão, viagens.

Livro ou autores favoritos: Anjos e Demónios e Código Da Vinci, de Dan Brown, José Rodrigo dos 

Santos. 

Filme, realizador ou actores preferidos: Filmes de comédia e de acção.

Música Género cantor ou agrupamento: Dance/pop.

Tv Programas Favoritos: The big Bang theory, Top gear, Once Upon a Time, Continuum.

Internet/Consolas: Noticias, youtube, facebook.

Clube(s) de Futebol: SL Benfica

O MEU SACO
saco- panther

driver- taylormade jetspeed

Madeira 3- Callaway diablo

ferros (4-aw)- taylormade rsi 1

Wedge 60º titleist

putter- Cleveland

palmarés resumido

2º Lugar Net XV Torneio Lions Clube Terceira 2014
2º Lugar Net Cat. B Friendship 2014 terceira

1º Lugar gross Cat. D Açorlógica
2º Lugar Net Cat. C Açorlógica

2º Lugar Net Taça Eduardo Correia
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TORneIO dA AGuAlVA 2016

Espírito de Solidariedade

O vigésimo sétimo Torneio da Agualva, para 
além de integrar o programa oficial das Fes-
tas  da Agualva, a freguesia mais golfista de 
Portugal, teve este ano como objetivo principal 
a angariação de fundos para apoio a Arsénio 
Fagundes, um agualvense que sofreu um aci-
dente no Canadá deixando-o semiparaplégico. 
O Torneio que teve como mordomos Paulo 
Miguel Nunes e Rogério Ourique contou com 
121 inscritos e com a colaboração do Clube 
de Golfe da Ilha Terceira, Ilhas de Valor e de 
muitas outras entidades privadas. Entre inscri-
ções, dádivas e arrematações foram angariados 
e3.000.  

REGRESSO dE JOSé LUíS GARCIA àS vITóRIAS
Depois de quase um ano de interregno devido a 
questões pessoais e que só permitiram espora-
dicamente a sua participação em torneios José 
Luís Garcia regressou às vitórias o Torneio da 
sua freguesia. Fez o par do campo.
Em segundo lugar, isolado, ficou Paulo Barcelos 
a uma pancada do vencedor.
Três jogadores empataram com 74 pancadas, 
sendo desempate feito pelo melhor back-nine. 
Em terceiro ficou o filho do campeão do torneio, 
Ricardo Garcia, que subiu dois degraus na clas-
sificação em relação a 2015. Jorge Soares voltou 
a ganhar um troféu num torneio que já venceu e 

JOãO FERREIRA  Campeão Net

JOãO vALAdãO  vice-campeão Net

JORGE ávILA  terceiro Net

áLvARO SILvA quarto Net

dANIEL SELLSTROM  quinto Net

JOãO FERREIRA  closest to the pin #2 JOSé dINIS SOUSA  closest to the pin #14 TIAGO ROCHA  closest to the pin #18

Class. Jogador Net

1.º João Ferreira 59

2.º João Valadão 65

3.º Jorge Ávila 66

4.º Álvaro Silva 66

5.º Daniel Sellstrom 70

CLASSIFICAçãO  NET

PAULO NUNES  longest drive #9
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Class. Jogador Gross

1.º José Luís Garcia 72

2.º Paulo Barcelos 73

3.º Ricardo Garcia 74

4.º Jorge Soares 74

5.º Paulo Nunes 74

CLASSIFICAçãO  GROSS

JOSé LUíS GARCIA  Campeão Gross

PAULO BARCELOS  vice-campeão Gross

RICARdO GARCIA  terceiro Gross

JORGE SOARES  quarto Gross

PAULO NUNES  quinto Gross

ANA REGO  melhor senhoraFRANCISCO NUNES  melhor convidado EUGéNIO SILvA  melhor emigrante

o mordomo Paulo Nunes foi quinto descendo um 
lugar em relação ao ano transato.

JOãO FERREIRA vENCE EM NET
João Ferreira foi destacado vencedor net, fez 59 
pancadas, seis de vantagem sobre o grande atle-
ta que é João Valadão. Jorge Ávila continua pro-
gredir e ocupou o último lugar do pódio. Com o 
mesmo número de pancadas que o terceiro clas-
sificado  terminou Álvaro Silva. Em quinto clas-
sificou-se o americano Daniel Sellstrom.

MAIS TROFéUS
Ana Rego, venceu pelo segundo ano consecutivo 

o troféu para a melhor senhora em prova.
Disputada sempre em Agosto esta prova para 
além dos “habitués”, conta sempre com a presen-
ça de muitos emigrantes e convidados. A organi-
zação tem sempre um carinho especial por estes 
golfistas reservando-lhes prémios especiais. O 
melhor golfista emigrante foi novamente Eugé-
nio Silva com 83 pancadas e o melhor convidado 
foi pela quarta vez Francisco Marlão Nunes com 
87 shots.
O Longest Drive foi para o Paulo Nunes e as bo-
las mais perto do buraco nos pares 3, #2, #14 e 
#18 foram para Paulo Nunes, José Dinis Sousa e 
Tiago Rocha respectivamente. 
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TORneIO de GOlfe “fesTAs dA PRAIA 2016”

a magia do golfe

Este torneio que integra o calen-
dário de torneios do nosso Clube 
e o programa oficial das Festas 
da Praia, este ano com o tema A 
Magia do Circo, por isso muitas 
acrobacias tiveram que fazer bolas 
e jogadores para obter um bom re-
sultado.
Jogado na modalidade de Pares Te-
xas Scramble, contou com a partici-
pação de 108 jogadores perfazendo 
um total de 54 equipas.

A dupla inédita constituída por Rui 
Dinis e Francisco Dinis foi a que 
enfeitiçou melhor o campo baten-
do-o por nove pancadas, sagrando-
se campeã.
Os irmãos Soares, Jorge e Délio, 
terminaram com mais uma pancada 
obtendo também um resultado me-
lhor do que o que foi apresentado 
pelos campeões de 2015.
O histórico Pedro Fagundes fez du-
pla com o terceirense radicado em 

Class. Jogadores Pancadas

1.º Paulo Nunes/Tiago Rocha 56

2.º Lourenço Fagundes/Isaac Ourique 57

3.º João Tomé/João Mendes 57

4.º Júlio Lima/Jorge Ávila 58

5.º Floriano Raposo/João Valadão 59

CLASSIFICAçãO NET 

PAULO NUNES/TIAGO ROCHA  vencedores Net

LOURENçO FAGUNdES/ISAAC OURIqUE  segundos Net JOãO TOMé/JOãO MENdES  terceiros Net

JúLIO LIMA/JORGE ávILA  quartos Net FLORIANO RAPOSO/JOãO vALAdãO  quintos Net
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Class. Jogadores Pancadas

1.º Rui Dinis/Francisco Dinis 63

2.º Jorge Soares/Délio Soares 64

3.º Pedro Fagundes/Bruno Mendes 66

4.º Paulo Nunes/Tiago Rocha 67

5.º Hildeberto Rocha/José dos Reis Mendes 67

CLASSIFICAçãO GROSSS. Miguel, Bruno Mendes, comple-
tando o pódio.
O par Paulo Nunes/Tiago Rocha 
terminou com o mesmo número de 
pancadas que Hildeberto Rocha/
José dos Reis Mendes e José Hen-
rique Cardoso/Pedro Xavier, mas 
com um melhor resultado nos últi-
mos nove buracos.
Em net, vitória para Paulo Nunes e 
Tiago Rocha que terminaram com 
uma pancada de avanço sobre Lou-

renço Fagundes e Isaac Ourique.
A uma pancada dos segundos clas-
sificou-se o par João Tomé/João 
Mendes. Os últimos troféus em 
disputa foram para as duplas Júlio 
Lima/Jorge Ávila e Floriano Rapo-
so/João Valadão, ambas com o mes-
mo número de pancadas.
Assinale-se que a classificação, tan-
to em gross como em net, é comple-
tamente renovada, em relação aos 
primeiros cinco pares.

PEdRO FAGUNdES/BRUNO MENdES  terceiros GrossJORGE SOARES/déLIO SOARES  segundos Gross

RUI dINIS/FRANCISCO dINIS  Campeões Gross
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as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

PuTT – FAçA A TACADA FLuir

2) Bata algumas bolas ao longo do green. Mantenha a pressão do grip leve, faça um swing 
livre com o braço direito e deixe o pulso quebrar ligeiramente em resposta ao ímpeto do 
putter a mudar de direção, do backswing para o follow-through. Esta suavidade no pulso 
encoraja o putter a fluir para trás e para a frente, enquanto uma ação rígida dos pulsos tende 
a carecer de fluidez e torna difícil controlar o ritmo do putt.

1) Segure no putter com a mão direita e deixe a mão esquerda cair livremente ao lado do 
corpo (ou ponha-a no bolso).

3) Pense no ritmo, em vez de se concentrar num alvo específico. Tenha em mente uma 
distancia aproximada e tente agrupar quatro ou cinco bolas o mais perto umas das outras 
possível.

O Torneio das Empresas é um 
dos torneios âncora do CGIT. É 
aquele que exige  por parte dos 
jogadores um maior esforço de 
angariação dos sponsers que dão 
o naming a cada equipa. Por isso 
damos sempre destaque no nosso 
jornal a TODAS as equipas, pois 
é importante que as firmas patro-
cinadoras sejam reconhecidas e 
tenham um maior retorno do in-
vestimento efetuado. Desta vez 
falhámos e deixámos uma equipa 
atrás. Foi a equipa designado por 
“Os Emigrantes” constituída por 
José Gabriel Melo, Manuel Lucia-
no Pereira, Luciano Cabral e Ce-
lestino Rocha, a quem apresenta-
mos as nossa desculpas.

ReTIfIcAçãO

Torneio das 
Empresas 2016 

Aqui está uma das melhores formas de promover um swing livre do 
putter na sua pancada: um pré-requisito de uma boa avaliação da dis-
tância. Embora este exercício esteja relacionado com um dos problemas 
fundamentais do putting, exige um nível de competência razoável, pois 
requer que faça o putt só com uma mão.

UM COPO De ReGRAS - por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (17)  – Ordem de jogo (regra n.º 10)

MacGyver`s

HOLe 19 - COM ALVARINO PINHeIRO

Conhecidos no meio golfístico 
terceirense como os irmão Ma-
cGyver, Délio e Jorge Soares são 
golfistas de primeira categoria. 
Este “nickname” nasceu devi-
do à sua grande capacidade de 
resiliência às adversidades que 
surgem durante uma partida de 
golfe. Com simplicidade, versa-
tilidade e estratégia os irmãos 
Soares ultrapassam com mes-
tria as situações mais comple-
xas e difíceis do jogo. Quando 
pensamos que estão metidos em 
problemas sérios, renascem das 
cinzas para salvar um par incrí-
vel…no fim da volta não dão hi-
pótese aos seus oponentes!
Na foto podemos vê-los a des-

filar durante um cortejo na sua 
freguesia da Agualva, terra de 
talentosos e apaixonados gol-
fistas. Sem dúvida que o golfe 
“made in Agualva” ficou bem re-
presentado aqui neste “quadro” 
pelos irmãos Soares. 
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Numa competição por pancadas, 
um grupo de quatro jogadores vai 
iniciar o seu jogo no tee de saída. A 
ordem de saída é dada  pelo “draw” 
do torneio, na ausência de “draw” o 
grupo tira à sorte a ordem de saída. 
Tanto no jogo por buracos como 
no jogo por pancadas, um jogador 
só pode jogar uma bola provisória 
ou uma outra bola do ponto de par-
tida, depois do seu adversário ou 
concorrente jogar a sua primeira 
pancada. Se mais que um jogador 
jogarem uma bola provisória, man-
tém-se a ordem original.
No buraco seguinte, a ordem de 
jogo é dada pelo resultado verifi-
cado no buraco anterior ou seja o 
competidor com o resultado mais 

baixo joga em primeiro lugar e as-
sim sucessivamente. No caso de 
dois ou mais jogadores do grupo re-
alizarem o mesmo nº de pancadas, 
a ordem de jogo no buraco seguinte 
é a mesma do buraco anterior.
Durante o jogo, a bola que está 
mais longe do buraco é jogada em 
primeiro lugar. Se duas ou mais 
bolas estiverem à mesma distância 
do buraco, ou se as suas posições 
relativamente ao buraco não forem 
determináveis, a bola a ser jogada 
em primeiro lugar é tirada à sorte. 
Se um jogador executa uma panca-
da fora de vez, não há lugar a pena-
lidade e a bola é jogada conforme 
está. Se,contudo, se vier a concluir 
que os jogadores combinaram jogar 

fora de vez com o fim de dar vanta-
gem a um deles, são ambos desclas-
sificados.
Num jogo por buracos, a ordem de 
saída também é dada pelo “draw” 
do torneio, e na sua ausência tira-se 
à sorte. Quem ganhou o buraco joga 
em primeiro no buraco seguinte. Se 
um buraco ficar empatado manter-
se-á a ordem  do buraco anterior.
No jogo por buracos se um joga-
dor executa uma pancada fora de 
vez, não há penalidade, mas o ad-
versário pode exigir que o jogador 
anule a sua pancada e jogue na vez 
que lhe compete, uma bola de tão 
perto quanto possível do ponto 
onde jogou a bola original pela úl-
tima vez.


