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Rui Frazão

O Rosto Nacional do Projeto
A complexidade em que se encontra o mundo de hoje, obriga a
uma reflexão bastante mais exigente relativamente às previsões
quanto ao futuro.
Os conflitos existentes e os pendentes fazem antever tempos
complicados e a urgência de proporcionar à juventude sinais de
esperança.
Jovens afastados da política, embebidos nas redes sociais e nos jogos, tenderão o considerar o desporto uma opção distante com os
inconvenientes de tal representa
para a sua integral formação, seja
ela física, mental ou social.
Continuamos a ser um país pouco exigente e profissional na organização desportiva. Bastará ver
a nossa prestação nos jogos olímpicos, da qual a maior responsabilidade não estará nos atletas.
Não é possível termos também
bons resultados sem uma adequada visão de médio e longo prazo.
Sem formadores da modalidade
corremos o risco de desmotivar
os jovens, de inviabilizar alto rendimento e até podermos involuntariamente contribuirmos para
treino físico desaconselhado.
O trabalho desenvolvido pelos
clubes, seus profissionais e os
projectos escolinhas e drives são
certamente meritórios e de continuar, mas seguramente insuficientes para novas ambições.
Um dos grandes caminhos será o
formação específica de golfe nos
actuais e futuros professores de
educação física assumindo eles
um papel técnico e de captação
de jovens para a modalidade.
Do nosso lado a sempre total disponibilidade para colaborar, neste caso de forma redobrada, dado
tratar-se de oferecer à geração em
crescimento alternativas valiosas
para a ocupação dos seus tempos
livres.
Golfe é inter geracional e um desporto para a vida.
Saudações desportivas para todos.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco
Rodrigues e Aguinaldo Antunes.

Quando se fala de projeto Drive ou do seu circuito, é incontornável não
falar em Rui Frazão, o principal responsável técnico na Federação por este
importante conjunto de eventos de projeção e incremento do golfe.
Desportista multifacetado, curiosamente só se iniciou no golfe depois de
começar a trabalhar na Federação onde entrou por via do seu curso de
gestão. Como golfista amador tem na busca da perfeição o objetivo principal, à semelhança do que acontece com muitos jogadores. Como profissional ligado à entidade máxima do golfe português nota-se o cuidado
que tem na organização das provas, as palavras de alento aos jovens atletas, mas também a voz firme quando os tem que criticar, principalmente
a nível comportamental, no sentido de melhorarem a sua atitude como
jogadores e como pessoas.

Como começou a jogar Golfe?

Tipo de competição preferida?

Só comecei a jogar golfe depois de
três ou quatro anos a trabalhar na
Federação, em 2004. Inscrevi-me no
Clube de Golfe dos Professores de
Educação Física através do Dr. Moreira, que era o homem das regras
na altura, e comecei a jogar sozinho
nas minha folgas no Ribagolfe.

O stoke-play pois para mim é o mais
justo. É bater e contar as pancadas.
Puro e duro.

to nacional de clubes mid-amateur
e viemos com quatro dias de antecedência. É uma coisa fantástica. É
muito desafiante.
O que o motiva no Golfe?

O melhorar de dia para dia, o melhorar jogada a jogada, o tentar ser
mais perfeito. Acho que é mesmo
isto que o golfe trás, a busca pela
perfeição.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Considero que a ilha Terceira está
sempre em crescendo. Trouxe agora a minha mulher pela primeira
vez à Terceira e contei-lhe precisamente isto: É um clube diferente,
joga toda a gente, a população interessa-se pelo golfe, tem vontade
de participar, as suas horas livres é
para jogar golfe. É um desporto que
aqui nunca há de morrer, com toda
a certeza.

O que pensa do nosso campo?

Adoro este campo. É um dos que
mais gosto a nível nacional. Jogueio pela primeira vez num campeona-

Que conselhos darias aos mais
jovens?

Os números estão a descer no mun-
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Drive
ma sorte. Mas o prémio net ajuda
sempre a cativar mais gente para o
golfe.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

O meu ponto fraco é o shot ao
green, que é o que eu treino menos. Tenho vício do golfista de fim
de semana. Se tiver um torneio
chego com quarenta minutos de
antecedência, bato uns drives e
umas madeiras e depois é correr
para o putting green. Os shots
mais curtos ficam para trás... O
meu melhor é o putt, por incrível
que pareça, pois jogando mesmo
muito pouco, consigo ter uma boa
leitura dos greens e é muito raro
fazer três puts.
Qual a sua pancada preferida?

Logicamente o putt.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Tenho que dizer que foi no Montado, pois aí foi disputado o único
torneio que venci e aquilo marcoume.
Para além do Montado, gosto muito
da Terceira e do Penina
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

do em termos de praticantes de golfe. Encaro isto pelas grandes facilidades que os jovens têm em muita
coisa, hoje é tudo fácil é ir à internet, ter a net no telemóvel etc. E é
precisamente isto que o golfe não
é, nem fácil, nem de facilidades.
O próprio movimento não é fácil e
mesmo quando o temos fixado na
nossa cabeça, não é fácil executálo na perfeição. O conselho que eu
posso dar, é trabalhar muito e sermos exigentes connosco.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

A nível de jogo foi o meu quarto
torneio. Fiquei em primeiro net no
torneio do Sporting e aquilo foi uma
loucura! O Sporting é o meu clube
de coração e ainda por cima foi o
meu primeiro troféu em golfe. Sempre fui bom atleta e joguei federado
futebol, futsal, voley, karaté, judo e
full contact. Em todos os desportos,
não fui o melhor, mas consegue-se
chegar lá acima. No golfe não é assim, temos mesmo que trabalhar
muito, afincadamente e ter algu-

Vou escolher um perto de nós, em
Espanha, onde o presidente é português, o Nuno Brito e Cunha, Valderrama. É um campo emblemático e onde cada vez que é disputado
um torneio dos chamados grandes,
não há grandes resultados (os 20
ou 30 abaixo que acontecem nalguns campos).

O Circuito Drive
O Circuito Drive é um conjunto de 30 provas, 3 delas disputadas
nos Açores, organizadas pela FPG e que tem como objetivo principal dar competição aos jovens, porque são poucos os clubes que têm
provas exclusivamente dedicadas aos mais jovens.
Desde que entrou na Federação Rui Frazão esteve sempre ligado
aos campeonatos nacionais, primeiro auxiliando o professor António Borrego que era o gestor do Drive e depois, quando da saída
deste, como responsável máximo do programa, isto há uma dezena
de anos.
“Antigamente não se falava tanto do Drive, mas sem ele o Ricardo
e o Hugo Santos ou o Tiago Cruz não existiam. Começou a falar-se
um bocadinho mais no Drive, quando o Pedro Figueiredo começou
a aparecer, o tal miúdo de 14 anos, então, que jogava golfe. A partir
do Pedro, o Drive começou a ser falado. Apareceram o Pedro Lencart, o Francisco Matos Coelho, o Vitor Lopes, o Alexandre Castelo,
o Pedro Silva, todos estes miúdos que jogam golfe e o encaram a um
nível muito alto e que conseguem já grandes resultados, inclusive
vitórias, a nível internacional. Sabem o que estão a fazer, controlam o tempo que gastam para em cada componente do treino ou do
aquecimento.
A concluir podemos dizer que antigamente tínhamos um Pedro Figueiredo e agora temos muitos mais Pedros Figueiredos”.

Nome – Rui Paulo Silveira de Serra Frazão
Idade – 42 anos
Profissão – Técnico de competições da FPG
Naturalidade – Maputo, Moçambique
Residência – Cascais
HCP – 25,8
Família – Casado, 2 filhos.
Jogador(es) de Golfe favoritos: – Jack Nicklaus, Tom Watson, Tiger Woods, Adam Scott e Ricardo
Melo Gouveia.
Prato(s) favorito(s): Cozido à portuguesa e Alcatra de Carne da Terceira.
Hobbies: Full-Contact.
Livro ou autores favoritos: J. R. Ward.
Filme, realizador ou actores preferidos: O Silêncio dos Inocentes e Seven.
Música Género cantor ou agrupamento: Tudo. Desde o fado ao rock. AC/DC.
Tv Programas Favoritos: Notícias, desporto e filmes.
Internet/Consolas: Sites de golfe e facebook.
Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal
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golfe jovem

Drive Açores – Ilha Terceira
O projeto Drive é uma organização
da Federação Portuguesa de Golfe
que visa a existência de competição
dedicada exclusivamente para jovens em todo o território nacional.
Os Açores possuem três provas no
calendário, este ano duas na Terceira, uma em S. Miguel e que contam
com a colaboração da Associação de
Golfe dos Açores para além dos clubes de onde são oriundos os atletas
e da entidade gestora dos campos.
Sub-18

Somente com dois golfistas inscritos os prémios já estavam entregues, restando saber qual o vencedor gross e qual o net. O favorito
Miguel Rodrigues (Verdegolfe) veio
à Terceira vencer com sete pancadas de avanço sobre Emerson Arruda, que ficou com o troféu net.
Sub-16

Esta é a categoria mais empolgante do golfe jovem atual nos Açores,
sendo o vaticínio quanto aos vencedores sempre incerto. Desta feita o
campeão regional e o vice-campeão
ficaram arredados dos troféus.
O vencedor gross, com alguma
surpresa, foi João Nuno Gouveia
(VGCC) que fez, a partir das brancas, 11 pancadas acima do par, as
mesmas de Ricardo Garcia que fez
mais uma pancada que o micaelense no back-nine e por isso foi relegado para a segunda posição.
A uma pancada do vencedor ficaram, por esta ordem, o terceirense
Diogo Ávila e o micaelense Tiago
Nunes. O jogador do CGIT efetuou

vencedores drive Açores ilha Terceira

uma grande prova, pois era o jogador com handicap mais elevado,
arrecadou o troféu net, enquanto o
atleta da Verdegolf, o mais cotado
ficou pelo último lugar em ambas as
classificações.
Sub-14

Disputada unicamente por golfistas
micaelenses, Luís Figueiredo Índio
venceu em gross enquanto Iara Rebelo vencia em net. Boa prova também
de Ivete Rodrigues regressada de lesão após um acidente doméstico.

Sub-12

Domínio avassalador do terceirense
Simão Barcelos. O filho do campeão
Paulo Barcelos não tem neste momento adversários na região e já faz
resultados promissores a nível nacional, quando ainda tem mais um
ano neste escalão. Em net o premiado foi Henrique Sousa.
Sub-10

Prova com unicamente 9 buracos
esta é a categoria que inicia os mais
jovens na competição federada. Os

vencedores foram Tomás Melo e
Guilherme Reis tendo Martim Ávila
dado boa luta.
Das três provas previstas para 2016
somente chegaram ao fim duas. A
primeira prova iniciada em Abril foi
interrompida devido ao mau tempo
e reagendada para o dia seguinte à
terceira prova também realizada na
Terceira. Se na última prova programada o tempo colaborou, já no
dia seguinte a chuva, que tornava
os greens impraticáveis, obrigou a
anulação desta etapa.
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Formação

Drive Challenge
O Drive Challenge é um circuito de
golfe nacional para os alunos do 3º
e 4º ano de escolaridade. No ano
lectivo 2015/16 decorreu a nível experimental em 6 municípios de Portugal, mas o objectivo será alargar
este circuito ao maior numero de
municípios de todas as regiões do
nosso pais, inclusive nas Ilhas dos
Açores e da Madeira.
As provas são realizadas na própria
escola em geral nas (AECS), sem
necessidade de transporte para os
campos de golfe. Haverá, no entanto, 4 fases em Portugal: Escolar,

Municipal, Regional e Nacional e
a confirmar uma 5ª fase que será a
Internacional, onde os melhores 4
rapazes e as 4 melhores raparigas,
ficam qualificadas para representar
Portugal num Torneio na Escócia.
Vai haver prémios individuais e
por equipa, os professores também
vão serem premiados. As provas
Municipais, Regionais e Nacional
decorrerão num campo de golfe ao
fim de semana e os pais é que transportam os alunos; o transporte da
prova Nacional será da responsabilidade da Federação.

Formação

Formação de Professores

Decorreu durante este mês de Setembro no Clube de Golfe da Ilha
Terceira uma formação de 45 horas
designada por “Planificação da Formação a Professores de Educação Física e Desporto de Golfe - Nível 2”.
Esta ação de formação ministrada pelo
técnico federativo David Moura contou com a participação de 18 docentes.
A Federação Portuguesa de Golfe
pretende com estas ações de formação proporcionar aos professores de educação física melhores

conhecimentos sobre a modalidade
de modo a estes possibilitarem a
introdução ao golfe em meio escolar, quer a nível das escolinhas do
golfe, quer com o Drive Chalenge,
visando a médio prazo o aumento
de jogadores de golfe jovens.
O CGIT associou-se a esta formação
e está aberto a colaborações com
os professores e com as escolas de
modo a possibilitar experiências de
golfe para além do ambiente escolar
aos alunos e às famílias.

golfe |VII|
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Taça Eduardo Correia 2016

À melhor de três…

Paulo Barcelos/Simão Barcelos/João Valadão vencedores Gross

José Carlos Vitória/Lisuarte Mendonça/Tiago Rocha vencedores Net

A Taça Eduardo Correia é 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 tem como objetivo homenagear o profissional de
golfe Eduardo Correia, um homem
da casa que durante décadas foi

A classificação net foi ganha pela
tripla de novos jogadores formada José Carlos Vitória, Lisuarte
Mendonça e Tiago Rocha, com 52
pancadas depois de deduzido o
handicap de jogo. No segundo posto classificou-se a equipa formada
pelo habitual par Marco Moniz,
Miguel Sousa a que se juntou José
Henrique Leal da Costa com mais

imagem do clube.
À dupla de pai e filho, Paulo e Simão
Barcelos, juntou-se João Valadão
que regressou este ano à competição
com resultados assinaláveis. Venceram confortavelmente a prova com
12 pancadas abaixo do par contando para esse feito um front-nine de
sonho onde averbaram no cartão um
eagle, oito birdies e um par.

duas pancadas net que os vencedores, o pódio net ficou fechado pela
tripla Rui Lourenço, Norberto Arruda e Francisco Rocha que foram
os melhores no back-nine entre as
sete triplas que terminaram com 55
pancadas net
A Taça Eduardo Correia de 2016 foi
disputada por 28 triplas, perfazendo um total de 84 jogadores.

Classificação
Classificação

Equipa/Jogadores

Pancadas

Gross

1º

Paulo Barcelos/Simão Barcelos/João Valadão

60
Marco Moniz/Miguel Sousa/José Henrique Leal da Costa

segundos Net

Net

1º

José Carlos Vitória/Lisuarte Mendonça/Tiago Rocha

52

2º

Marco Moniz/Miguel Sousa/José Henrique Leal da Costa

54

3º

Rui Lourenço/Norberto Arruda/Francisco Rocha

55

Rui Lourenço/Norberto Arruda/Francisco Rocha

terceiros Net
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um copo de regras - por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (18) – Cartão de resultados. (Regra 6-6)
Numa competição de golfe por pancadas, a Comissão Técnica tem de preparar para cada competidor um cartão
para se efetuar o registo dos resultados
(Regra 33-5).
No fim de cada buraco, o marcador
deve conferir o resultado com o competidor e registá-lo no respetivo cartão.
Por definição, o marcador é uma pessoa indicada pela Comissão Técnica
para registar os resultados de um competidor numa prova por pancadas. O
marcador pode ser um concorrente.
Numa competição por pancadas, os jogadores do mesmo grupo de saída trocam entre si, de cartões, ou seja não é
permitido ser marcador e concorrente
em simultâneo.
O marcador tem o direito de não acei-

tar registar um resultado com o qual
não concorde, assim como ao competidor assiste o direito de não aceitar, que
o marcador registe um resultado com o
qual ele, competidor, não concorde.
Nestas circunstâncias, quando o competidor e o marcador não chegam a
acordo sobre o registo de resultados,
devem apresentar o caso à Comissão
Técnica, a qual, após a audição dos diferentes intervenientes e consulta das
regras e decisões aplicáveis decidirá o
resultado a ser registado.
Quando o marcador, também for concorrente, e tiver conhecimento de que
o competidor incorreu numa penalidade, que o competidor desconhecia
e mesmo assim assinou o resultado
informado pelo jogador, se a Comissão

As dicas dos profissionais

com Michael Duarte e Artur Freitas

Use o tempo de treino de modo eficaz
É um cenário comum: todos os tapetes de saída de um driving range
ocupados por jogadores entusiásticos determinados a bater a bolam com
toda a sua força, dando pouca atenção à técnica. Apesar de não haver
nenhum problema com o uso de drivers no driving range, o processo tem
de ter estrutura e disciplina, caso contrário poderá estar a prejudicar o
seu swing em vez de o melhorar. Este exercício dará um objetivo concreto ao treino do seu driving.
• Um bom treino deve privilegiar a qualidade e não a qualidade. A maioria dos jogadores de golfe beneficiaria mais se batesse metade das bolas
com o dobro da dedicação a cada uma. O velho ditado a “prática faz a
perfeição “ só ´e parcialmente verdadeiro; é mais exato dizer que “a prática perfeita faz a perfeição”

1) Identifique um alvo específico.
Se concentrar no local para onde quer que a bola vá, fará um swing mais direcionado.
Pouse um taco no solo à direita da bola, apontado diretamente para o alvo. Em seguida,
coloque outro taco paralelo ao primeiro, ao logo dos da linha dos seus dedos dos pés. Isto
assegurará um alinhamento paralelo perfeito sempre que se posicionar para bater a bola.
2) Trate cada shot no driving range se fosse um shot no campo.

Técnica disso vier a ter conhecimento,
antes da competição encerrada, ambos
serão desclassificados.
No final da volta, o marcador e o competidor deverão conferir as pancadas
registadas em cada buraco e assinarem
o cartão de resultados, o competidor
deverá confirmar as assinaturas do
respetivo cartão, esclarecer as eventuais dúvidas que tenha com a Comissão
Técnica e entregar o cartão na Comissão Técnica, o mais rápido possível.
Caso o cartão de resultados não tenha
as assinaturas devidas, do competidor
e do marcador, o competidor será desclassificado.
Não é permitida realizar qualquer alteração de resultados no cartão, após
o mesmo ter sido entregue à Comis-

são Técnica, daí a necessidade de ter
algum cuidado especial com o registo
das pancadas no cartão de resultados.
Só o competidor é responsável pela veracidade do resultado registado no seu
cartão. Caso o competidor apresente
registado, no cartão de resultados,
num determinado buraco, um resultado inferior, aquele que efetivamente realizou, o competidor é desclassificado
da competição.
No caso do resultado registado no cartão de resultados ser superior ao efetuado, o resultado registado é válido.
De acordo com a nota 1, da regra 6-6, a
Comissão Técnica é responsável, pela
soma dos resultados registados no respetivo cartão e pela aplicação do abono
registado no referido cartão.

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

Jogo de Loucos
É recorrente ouvirmos, que nesta modalidade como na vida,
não há dois dias iguais.
O golfe embora seja um jogo
que para ser bem jogado implique um grau de concentração e
de comprometimento muito elevado, também é um jogo de descontração e de partilha entre os
seus praticantes. Durante uma
partida de golfe todo o tipo de
situações caricatas, inesperadas
e “excêntricas” podem ocorrer.
Deixo aqui duas histórias muito
difíceis de repetir, que se passaram com o nosso amigo Nuno
Cabral durante as suas duas
ultimas passagens pelo mítico
e muito respeitável buraco # 17
do CGIT.
Na primeira situação é caso para
dizer que nunca vi coisa igual,
dar 6 pancadas em 4 campos diferentes, e ainda conseguir um
Bogey. Ora vejamos: Driver no
#17, Madeira 4 no #16, Ferro
8 no #15, SandWedge no # 5 e
finalmente dois putts no green
do #17. (Não entrou o putt para
Par). Um Bogey incrível, não!?
Alguém terá que rever o valor
do greenfee deste jogador, porque essa coisa de fazer 21 campos por volta não é justo para os
outros sócios!
No outro dia no mesmo buraco
#17, e inspirado pela prestação
do dia anterior, fez um hole in

one…calma… todos sabemos
que isso nunca seria possível,
ou não estaríamos a falar de um
par 5! No entanto conseguiu
“colocar” com o Driver, e só
numa pancada, a sua bola ProV
dentro do buraco do recipiente
de lixo que se encontra junto do
zona onde se deixam os sacos
para bater no #17.
É caso para dizer: Que hole in
one da porcaria! Mas que demonstra que não só as bolas
tem ouvidos (embora algumas
sofram de surdez) como também muitas vezes têm vontade
própria! Como diriam os Americanos, é preciso ter muitas
bolas para conseguir jogar este
jogo como deve de ser!

