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Torneio Lion’s 2016

Jorge Soares e Daniel Sellstrom ganham

V Torneio da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira

Tri-campeonato para os Irmãos Soares
Francisco Rocha/Lisuarte Mendonça ganham net
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João Ferreira

Pela Vida
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.

Apesar de ter sido caddy João Ferreira nunca mais tinha jogado golfe, até
que lhe apareceu cancro no pulmão. Este acontecimento mudou-lhe a

com os amigos, jogar, andar. Faz
bem, fazemos exercício e amizades
que ficam para a vida.

vida. Diz que bebia e fumava muito, deixou isso tudo e passou a dedicarse ao golfe. De início, arrastava-se pelo campo ficando cansado ao fim
de um ou dois buracos, agora, é vê-lo “voar” pelo campo fora. Tornou-se
um jogador competitivo e vencedor de torneios. Um grande exemplo a
seguir.

Como começou a jogar Golfe?

Tipo de competição preferida?

Iniciei-me no golfe como caddy há
33 anos atrás, com 11 anos. Foi
por pouco tempo, somente por 9
meses durante 3 anos nas férias escolares. Depois estive 30 anos sem
jogar até que me apareceu-me um
cancro no pulmão. Perguntei ao
Dr. Jácome se podia jogar golfe e
se me fazia bem, e ele disse-me que
sim. Como fumava e bebia muito
e deixei isso tudo o golfe passoume a interessar. A partir daí venho
sempre, treino todos os dias. O
golfe deu-me vida!

O stoke-play é o meu favorito.
Acho que é mais competitivo. Fazemos aquilo que temos que fazer
e é a forma mais simples de jogar.
O que pensa do nosso campo?

Sempre achei o nosso campo excelente. É muito bonito. Eu conhecio há muitos anos e ele melhorou
muito, apesar de ser curto é muito
competitivo.
O que o motiva no Golfe?

Os Amigos. Vir para aqui estar

Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Vejo algum futuro pois está a aparecer gente nova a jogar. Há motivação mas devia de haver mais alguma preocupação em integrar os
novos jogadores com aqueles que
jogam há mais tempo, pois acho
que são um pouco desprezados.
Que conselhos darias aos mais
jovens?

Que viessem experimentar uma vez
ou duas. À primeira não se acerta
sempre na bola. Tem que haver
persistência. Estar aqui um mês ou
dois a tentar aprender pois o golfe
tem muito que se lhe diga.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

O Torneio da Agualva, porque joguei muito bem. Depois vieram
as criticas por trás devido ao meu
handicap...

golfe |III|

DIÁRIO INSULAR 31.OUT.2016

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?
Só joguei uma vez na América num
campo de 9 buracos e que era um
campo mais de lazer.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Augusta. O campo tem tudo! É
muito bonito. O arquiteto que o
desenhou tinha uma cabecinha...
Alguma estória que gostaria de
contar?

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

O meu ponto mais fraco é a frustração. Às vezes penso em desistir.
Quando venho a jogar bem venho a
cantar a assobiar.
Qual a sua pancada preferida?

A aproximação ao green pois acho
que é a pancada mais técnica.

Há uma que passámos aqui há muitos anos. Ainda no tempo de caddies, nós ganhávamos pouco e os
americanos que passavam por aqui,
quando recebiam vinham sempre
com as carteiras cheias de notas.
Um dia, ao oito, abrimos a carteira de um, e algumas notas voaram
para a lagoa, quando ele chegou ao
pé de nós perguntou o que é que
tínhamos feito e nós com uns 12
anos dissemos como ele tinha muitas que nós íamos tirar algumas,
tal era a nossa inocência. O americano não disse mais nada até ao
fim do jogo. Depois de acabarmos,
estávamos sentadinhos a comer o
nosso lanchinho, ele chamou pela
gente e nós pensámos que íamos
para casa (“despedidos”), mas ele
deu vinte dólares a cada um dos
rapazes que iam de caddies no grupo. Esta ficou marcada para o resto
da minha vida.

Palmarés - 2016
Club Open – 1º Net
Club Championship – 1º Gross Cat. D
Torneio da Agualva – 1º Net

O MEU SACO
Saco – Taylor-Made
Driver – Taylor-Made R7
Híbrido 3 – Callaway Big Bertha Heaven Wood
Híbrido 4 – FT Hybrid
Madeira 7 – Copper Head
Ferros (5 ao Pitch-Wedge) – Taylor-Made R7

O golfe como terapia
O cancro do pulmão mudou a vida deste canalizador da Praia Ambiente. Ao longo da entrevista afirmou por diversas vezes que bebia
e fumava demasiado e chega mesmo a interrogar-se se não fosse o
cancro se continuaria ainda na mesma vida. O João Ferreira é uma
pessoa alegre e positiva e por isso tratou de arranjar uma forma de
combater a doença e os vícios. Lembrou-se do golfe, que só tinha
jogado quando caddy há 30 anos, pelo exercício, pelo ar puro e pela
camaradagem que encontra entre aqueles que também praticam este
desporto.
De baixa e de condição débil, de início, evoluiu a olhos vistos não
se notando agora, exteriormente, diferenças para os seus pares. Diz
que a doença está controlada e a evoluir favoravelmente, mas que é
uma doença que nunca se sabe quando se está bem.
Gostaria de passar a mensagem que quando uma pessoa quer, consegue. E diz isto por experiência própria. Enquanto esteve de baixa,
pois entretanto recomeçou a trabalhar, levantava-se pelas 5:30, fazia a sua higiene pessoal tomava o pequeno almoço, rezava as suas
orações, 7:10 ia ao café e 7:30 estava no golfe, pois diz que andar
lá para baixo no caminho não é a mesma coisa, há mais poluição do
fumo dos carros, dos silos.
Que nos continuemos a cruzar por muitos anos no campo das fajãs
da Agualva.

Nome – João Manuel Brás Ferreira
Idade – 44 anos
Profissão - Canalizador
Naturalidade - Vila Nova, Praia da Vitória
Residência - Vila Nova, Praia da Vitória
HCP - 15,5
Família - Solteiro.
Jogador(es) de Golfe favoritos – Rory McIlroy, Jordan Spieth e Henrik Stenson.
Prato(s) favorito(s) - Sopa de feijão e galinha frita.
Hobbies – Pesca desportiva.
Filme, realizador ou actores preferidos – Românticos, Dirty Dancing.

Sand-Wedge – Titleist 56º

Música Género cantor ou agrupamento – Country.

Lob-Wedges (58º e 60ª) – Cleaveland e Titleist

Tv Programas Favoritos - Séries, golfe e futebol.

Putter – Odyssey

Internet/Consolas - Facebook.

Marca de Bolas- Titleist Pro-V e Taylor-Made

Clube(s) de Futebol – Sport Lisboa e Benfica e Sport Clube Vilanovense.
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V Torneio da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira

Tri-campeonato para os Irmãos Soares
Depois de alguns anos de interregno disputou–se, no campo do
Clube de Golfe da Ilha Terceira,
pelo terceiro ano consecutivo o
Torneio da Academia do Bacalhau
da Ilha Terceira. A prova realizada sobre forte vento, com parte
dos greens furados e a outra em
más condições, pareceu não afetar
a dupla Jorge e Délio Soares que
venceram pelo terceiro ano consecutivo.
Este ano a entrega de prémios
decorreu, pela primeira vez, ao
jantar e em sessão da Academia.
Entre compadres e comadres desta organização filantrópica, jogadores e acompanhantes estiveram
presentes na “sessão de trabalho”
mais de 120 comensais.
Stableford Gross

Jorge e Délio Soares conservaram o título de 2014, revalidado
em 2015 vencendo com três pancadas de avanço sobre os mais
próximos. Esta experimentada
dupla apresentou um score com
seis pancadas abaixo do par, mais
duas que no ano passado.
A dupla pai/filho Paulo e Simão
Barcelos ameaça tornar-se clássica e uma habitual frequentadora
do pódio. Terminaram com três
pancadas abaixo de par.
O último lugar do pódio foi para
o jovem Ricardo Garcia que fez
dupla com Jorge Nunes. Terminaram a sete pancadas dos segundos
e a par com mais cinco duplas,
mas com o melhor resultado nos
últimos nove buracos do campo
o que lhes permitiu arrecadarem
o último troféu em disputa nesta
categoria.

tri-campeonato para Jorge e Délio Soares

Stableford Net

família barcelos comquista segundo lugar Gross

F. botelho/j. V. carvalho os melhores compadres

ricardo garcia/jorge nunes terceiro lugar Gross

paulo rocha bola mais perto do buraco #14

Francisco Rocha e Lisuarte Mendonça venceram em Net fruto da
regra de desempate regulamentar

joão tomé bola mais perto do buraco #18
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Francisco Rocha/Lisuarte Mendonça ganham net
pois terminaram com o mesmo
número de pancadas que a dupla
segunda classificada formada por
José Carlos Vitória e Tiago Rocha.
Daniel Sellstrom continua na senda dos bons resultados e fazendo
par com o também norte-americano Lorenzo Gaskins terminaram
isolados no terceiro lugar.
A fava calhou à dupla Rui Lourenço/Floriano Raposo que terminaram a uma pancada dos troféus
tanto na classificação gross como
na net.
Participaram 26 duplas.
Outros prémios

João Gonçalves, Paulo Rocha e
João Tomé arrecadaram os troféus para as bolas mais perto do
buraco nos três par 3 do campo
enquanto Francisco Botelho/João
Carvalho foram os melhores compadres em competição.

campeões net Francisco Rocha/Lisuarte Mendonça

josé carlos vitória/tiago rocha 2.os Net

d. sellstrom/l. gaskins representados por Romeu Costa

Classificação Stableford Net

Classificação Gross
Net

Class.

Francisco Rocha/Lisuarte Mendonça

64

1º

2º

José Carlos Vitória/Tiago Rocha

64

3º

Daniel Sellstrom/ Lorenzo Gaskins

66

4º

Rui Lourenço/Floriano Raposo

5º

Paulo Rocha/Manuel Enes

Class.
1º

Aquilino pereira agradece ao Clube de
Golfe da Ilha Terceira

Jogador

ementa da sessão de trabalho da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira

Jogador

Gross

Jorge Soares/Délio Soares

66

2º

Paulo Barcelos/Simão Barcelos

69

3º

Ricardo Garcia/Jorge Nunes

76

67

4º

Rui Lourenço/Floriano Raposo

76

67

5º

Paulo Rocha/Manuel Enes

76
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Torneio Lion’s 2016

Jorge Soares e Daniel Sellstrom ganham
Jorge Soares, em grande forma,
alcançou mais uma vitória neste
torneio ao fazer o par do campo.
O campeão de 2015, Paulo Barcelos, foi segundo a dois pontos do
vencedor
Também isolado, classificou-se
em terceiro lugar o irmão do vencedor, Délio Soares.
De registar ainda as boas provas
do americano Tanner Spani e de
José Luís Magalhães que terminaram em quarto e quinto respetivamente nesta categoria.
Daniel Sellstrom vence em net
O Torneio dos Lion’s tem, no seu
passado recente sagrado como
vencedor net jogadores que tem
evoluído notavelmente durante o
ano. Em 2015 o vencedor foi César Areias, em 2014 Mário Lima
e em 2013 Roberto Martins. Este
ano não foi exceção e Daniel Sellstrom foi o vencedor. O americano
iniciou-se em competição apenas
em 2016 e beneficiando ainda
neste torneio de um handicap elevado, dominou a prova.
Depois de uma lesão que o apoquentou no último ano Luís Mendes averbou um bom resultado
contribuindo para tal os cinco
pares realizados nos últimos sete
buracos e que lhe permitiram “in
extremis” José Luís Magalhães
que foi terceiro com menos um
ponto.
Carlos Neves foi terceiro isolado.
O militar terminou à frente de um
trio formado por Manuel Enes,
Flávio Barcelos e João Pedro Freitas. O último troféu em disputa
coube a Manuel Enes, o melhor
dos três no back-nine.
Emerson Arruda, Norberto Arru-

jorge soares Campeão Gross

paulo barcelos Vice-Campeão Gross

bola mais perto do buraco #2, #14 e #18 Emerson Arruda, Norberto Arruda e Roberto Martins respetivamente

délcio soares 3.º Gross
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da e Roberto Martins levaram os
prémios para as bolas mais perto
do buraco ao dois, catorze e dezoito respectivamente.
Participaram nesta prova 55 golfistas, mais três do que no ano
passado, a que se juntaram, ao
almoço, membros do Lion’s Club
da Ilha Terceira para o encerramento de uma prova, que para
alem de contar para as ordens de
mérito do Clube, destina-se a angariar fundos para as acções dos
Lion’s. Ricardo Barros, presidente
dos Lion’s da Ilha Terceira, para
alem de agradecer à organização e
aos participantes, destacou a obra
filantrópica da sua organização.

daniel sellstrom Campeão Net

ricardo barros Presidente dos Lion’s
da Ilha Terceira

Luis elmiro mendes Vice-Campeão Net

josé luís magalhães 3.º Net

Carlos neves 4.º Net

manuel enes 5.º Net

Classificação Stableford Net

Classificação Stableford Gross
Classificação
1º
2º
3º
4º
5º

Jogador
Jorge Soares
Paulo Barcelos
Délio Soares
Tanner Spani
José Luís Magalhães

Pontos
36
34
31
30
29

Classificação
1º
2º
3º
4º
5º

Jogador
Daniel Sellstrom
Luís Elmiro Mendes
José Luís Magalhães
Carlos Neves
Manuel Enes

Pontos
44
41
40
39
38
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um copo de regras - por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (19) – Os tacos de golfe (Regra 4).
Numa competição de golfe o número máximo de tacos que um
jogador pode utilizar e transportar é catorze. Caso exceda esse
número, o jogador é penalizado
de forma diferenciada, conforme
o tipo de competição.
Numa competição por buracos ou
match-play, ao concluir-se o buraco, durante o qual se descobre
a infração, a situação da partida é
ajustada, a penalização é a perca
do buraco, por cada buraco na qual
correu a infração, até ao máximo
de dois buracos por volta. Isto significa que caso se tenha verificado
a infração no buraco 10 e o jogador
esteja a perder duas abaixo, passa
a perder quatro abaixo.

Numa competição por pancadas
ou stroke-play a penalização é
duas pancadas por cada buraco
em que se verificou a infração,
sendo de quatro pancadas a penalização máxima por volta.
Se a infração foi descoberta entre
o jogo de dois buracos considerase que foi descoberta durante o
jogo do último buraco terminado,
sendo até esse buraco aplicada a
respetiva penalização.
Logo após a infração ser descoberta, o jogador tem de declarar
quais os tacos que se encontram
fora de jogo, os quais não poderão ser utilizados no decurso da
volta.
Em relação aos tacos que se es-

As dicas dos profissionais

com Michael Duarte e Artur Freitas

PUTTING - JOGAR MELHOR COM VENTO
Alargar a sua posição de putting: A ação de putting implica um movimento tão preciso que até mais pequena vibração do vento pode alterar a
trajetória e o ritmo da sua pancada. Alargue a sua posição até mais 50%
do que a habitual – isto dá-lhe uma base solida.
Agarre mais baixo na pega de forma que esteja mais alinhado sobre a
bola. Isto baixa o seu centro de gravidade para ficar menos susceptível
aos efeitos do vento. Bata alguns putts de treino para se familiarizar
com a nova posição. A sua pancada permanece igual, por isso não deve
parecer muito estranho.

Permaneça Firme
Quando faz o putting
com vento forte,
O desafio principal é
manter a posição
Da cabeça e do corpo
firme.
Se conseguir
Fazer isto, baterá uma
tacada suave e em linha.
Se alargar a sua posição
a agarrar mais baixo
Na pega, descobrirá que
é mais fácil manter
A posição da cabeça
e do corpo estável.

tragam durante a volta de golfe
temos de atender às seguintes
situações; se o taco se danificar
no decurso da forma normal do
jogo, o jogador pode - utilizar o
taco tal como está, reparar o taco
desde que não provoque demora
injustificada ou então caso o taco
esteja impróprio para jogar, substituir o taco estragado por outro
desde que não provoque demora
injustificada e nem pode ser por
empréstimo de outro jogador, que
se encontre a jogar.
Quando o taco se danifica por razões que não tenham a ver com a
forma normal de jogar, esse taco
não pode ser utilizado novamente
ou substituído até ao final da volta.

Quando o jogador inicia o seu
jogo com menos de 14 tacos pode
em qualquer momento, acrescentar os tacos que entender até perfazer catorze tacos. Desta forma,
quando um jogador danifica um
taco por razões que não tenham
a ver com a forma normal de jogar, poderá sempre acrescentar ao
seu saco os tacos que entender até
perfazer catorze.
Nos jogos a pares, os parceiros
podem compartilhar os tacos desde que o número de tacos por eles
transportados não exceda catorze.
Numa competição um jogador só
pode utilizar os tacos que se encontram no seu saco, com exceção
dos declarados fora de jogo.

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

Shot ao Green
A qualidade de um campo de
golfe pode ser medida por um
conjunto de critérios e de fatores que necessariamente formam
um todo, a imagem do campo de
golfe.
A fotografia do campo engloba
inevitavelmente o enquadramento paisagístico, a localização geográfica, a competência dos seus
recursos humanos, o conforto
e arquitetura do clubhouse, as
componentes técnicas e visuais
do percurso e a sua qualidade
estrutural, que poderá ser definida pelas condições de jogabilidade que apresenta.
O trabalho de manutenção e gestão de um campo de golfe implica deste modo, dedicação, motivação e conhecimentos técnicos
específicos.
A qualidade de um campo nem
sempre é fácil de avaliar junto
dos jogadores, os frequentadores dos campos não formam a
sua opinião unicamente baseados em critérios como aqueles
que falei anteriormente, que embora sujeitos à relatividade das
opiniões nunca atingem a volatilidade da experiência golfística
de cada sujeito em determinado
campo.
O que faz um jogador gostar
mais de um campo do que outro
não se prende exclusivamente
com as caraterísticas intrínse-

cas de cada campo, mas também
com a sua prestação como praticante. Tendo em conta que os
jogadores têm habilidades de
jogo muito díspares, na mesma manhã de sol um jogador
de handicap 1 pode adorar um
determinado campo ao mesmo
tempo que outro de handicap
12 o pode detestar, e vice-versa. Também sabe-se que quando um jogador joga bem num
determinado campo esse campo
cai automaticamente em estado
de graça para ele. Experiências
agradáveis e recompensadoras
trazem automaticamente sentimentos positivos e as possíveis
características negativas do campo diluem-se.
Independentemente dos “dias”,
“gostos” e habilidades de cada
jogador, tanto os campos de
golfe mais comerciais como
os mais exclusivos têm que se
concentrar em proporcionar experiências únicas e desafiantes
aos seus clientes. Hoje mais do
que nunca, a competitividade é
uma questão crucial para a sobrevivência dos campos de golfe
como negócio. Neste contexto o
produto “Golfe” terá que necessariamente alicerçar-se na eficiência e qualidade dos serviços
prestados e na capacidade dos
mesmos construírem uma imagem positiva nos seus clientes.

