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DanIel ÁvIla

“É a minha casa!”

Como ComEçou a joGar GolfE?
Recebi um 8 de Ferro  de presente 
de Natal, quando tinha 9 anos. No 
dia seguinte vim com meu pai para 
o driving-range e foi aí que a histó-
ria começou. Depois nunca mais pa-
rei. Estive na Escola de Golfe, mas 
sempre mais ligado a meu pai, vinha 
quase todos os dias com ele. Foi um 
bom professor, sabe ensinar.

Tipo dE CompETição prEfErida?
Gosto de Medal-play principalmen-
te se for em vários dias de competi-
ção, pois mostra a regularidade de 
um jogador. Há jogadores que estão 
melhores num dia, mas nos outros 
não. Eu como sou regular safava-me 
bem nesses torneios.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
Mais bonito que ele, não há! É a mi-
nha casa!

o quE o moTiva no GolfE?
Uma bola muito bem batida. Da-
quelas que nem sentimos no taco, 
daquelas tão suaves, tão suaves, 
que já sabemos para onde ela vai, 
mesmo sem olhar-mos.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Já estive mais preocupado. Na al-
tura que eu comecei havia muitas 
crianças a jogar. Depois morreu um 
pouco, mas agora começa a crescer 
outra vez, principalmente através 
de jogadores mais velhos.

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Paciência, paciência e mais paciên-
cia. Isto não se aprende num dia, é 
preciso muitos anos e muita prática 
e mesmo assim falha-se, toda a gen-
te falha. É preciso perseverança.

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
Foi o segundo Pro-Am que eu jo-
guei. Fiz um grande resultado ten-
do terminado oito abaixo de par 
nos três dias. Foi o meu melhor fim 
de semana de golfe.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
O ponto fraco é o ataque às bandei-
ras, principalmente nos 100 me-
tros. O meu ponto forte é o drive, 

pois bato comprido e geralmente 
direito.

qual a Sua panCada prEfErida?
É evidentemente o Drive. Toda a 
gente gosta de bater um bom drive.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Tirando o nosso, gostei da Aroei-
ra. Joguei nos seus dois campos. 
São campos bonitos e sempre que 
joguei lá o tempo estava bom, acho 
que são campos acessíveis. 

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Dentro dos impossíveis gostava de 
jogar em Augusta, que para mim é o 
melhor campo do mundo. Gostava 
de jogar também em Peeble Beach. 
Dentro dos possíveis, gostava de jo-
gar em vários campos do Algarve, 
onde nunca joguei.

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?
No dia em que fiz os meus 19 anos, 
no buraco número dois, estava a jo-
gar com o Sr. Manuel Nunes, e bati 

De forma relativamente rápi-
da o mundo transformou-se 
numa caixinha de surpresas, 
umas identificadas e outras 
em gestação.
A América em agitação, a Eu-
ropa desorientada, a Rússia 
nas bocas do mundo, a Chi-
na medindo forças,  Israel e 
Palestina reflectindo, Siria e 
Coreia do Norte impacientes, 
África sofrendo e Portugal 
discutindo sms. Não se trata 
de uma dança de Carnaval 
mas um tema que tratado pela 
nossa gente daria para encher 
casas do povo.
A globalização foi pensada, 
julgo eu, no sentido de mis-
turar culturas, permutar ex-
periências e dar a conhecer a 
todos o que de melhor cada 
um tem, no intuito de cons-
truir um mundo mais ecológi-
co, sustentável,  pacificado e 
onde o bem estar e qualidade 
de vida deveriam prevalecer. 
Isto seria uma boa inspiração 
para uma dança de espada.
Certo é que a imaginação po-
pular terceirense vai encon-
trar temas que vão deliciar os 
salões repletos da ilha inspi-
rando-se neste complicado 
mundo ou simplesmente nas 
partes cómicas da vida.
Não se esqueça de vir comer 
uma delicia carnavalesca no 
nosso clube e porque não fan-
tasiar-se de jogador de golfe. 
Talvez apanhe o vício, que 
neste caso é de boa vida.
Viva a cultura terceirense.
Viva o Carnaval

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

Define-se como uma pessoa 
simples, alegre, divertida, 
que gosta muito de golfe. 
Uma prenda de Natal, aos 
nove anos foi determinante 
para descobrir o golfe, que 
é a uma das suas paixões. 
Diz que é aqui que encon-
tra a sua paz, que o campo 
do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira é o mais bonito que 
há , que é a sua casa. Nos 
últimos anos não entra em 
muitas competições, primei-
ro porque estava um pouco 
saturado, agora por causa do 
trabalho, mas quando entra 
é sempre um jogador a ter 
em conta. Não nos pode-
mos esquecer que já foi por 
duas vezes campeão regio-
nal açoriano e que já venceu 
também por duas vezes a or-
dem de mérito mais impor-
tante do clube.
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DanIel ÁvIla

“É a minha casa!”

a bola do mais bem batida e do mais 
direita possível. Cheguei ao green 
não vi a bola e fui procura-la, mas 

foi o Sr. Manuel Nunes que a des-
cobriu, dentro do copo. Foi o meu 
primeiro hole-in-one.

nome – Daniel Silveira Ávila

idade – 29 anos

Profissão – Motorista BA 4

naturalidade – Califórnia, Estados Unidos da América

residência – Agualva

Hcp – 5,3

família –  Solteiro

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Tiger Woods, Jason Day e João Ávila

Marca de Bolas: – Titleist Pro-V 

Prato(s) favorito(s): Strogonoff de Frango

Hobbies: Namorar

Filme, realizador ou actores preferidos: Bons Rapazes, Martin Scorsese , Tom Hanks

Música Género cantor ou agrupamento: Rock; U2 e Linkin Park

Tv Programas Favoritos: Walking Dead, Big Bang Theory

Internet/consolas: Facebook e pesquisas; PS4/FIFA

clube(s) de Futebol: Sporting Club de Portugal

o MeU sAco
saco - first flight
Driver – taylorMade Burner 9,5
Madeira 3 – titleist 905f
Madeira 3 – taylorMade
ferros (do 4 ao pitch) – taylorMade Bladz
sand-wedge e lob-wedge 56º e 60º
 - cleveland reg 588
putter – odissey White-Hot

palmarés

2001

Torneio Inter Regiões 

sub-14 (Equipa Ilhas) 1º

2004

Campeão Regional 

Absoluto

Pro-Am – Cat A 1º 

Gross

2006

Campeão Regional 

Absoluto

Pro-Am – Cat A - 1º Gross

Torneio da Agualva 

- 1º Gross

Ordem de Mérito 

Gross – 1º

2007

Pro-Am – Cat A 1º 

Gross

2008

Pro-Am – Cat A 1º 

Gross

Melhor dos Melhores 

- 1º Gross fase regular

Club Open - 1º Gross

Ordem de Mérito 

Gross – 1º

2009

Torneio da Agualva 

- 1º Gross

Golfe e Comunicação 

- 1º Gross

2014

Torneio das Empresas 

– 1º lugar



27.fev.2017 DIÁRIO INSULARgolfe|Iv|

TerceIra Open 2017 - vIpaçOr– caTegOrIa a

Jorge soares vence após Play-off 

O Terceira Open 2017 realizou-se 
este ano com novo formato, pas-
sando a prova a ser disputada por 
categorias e por razões económicas 
reduzida para um dia.
A vitória na principal categoria foi 
no entanto muito disputada, só se 
encontrando o vencedor após a dis-
puta de quatro buracos extra.
Jorge Soares e José Luís Garcia, 
curiosamente dois jogadores que 
jogam com a pega trocada, termi-
naram com três pancadas acima 

do par. No Play-off em sistema de 
morte súbita os dois agualvenses 
fizeram sucessivamente par, par e 
birdie. No buraco 4 o par de Jorge 
foi suficiente para vencer “Chai-
la” que depois de ter colocado o 
segundo shot no bunker fazia bo-
gey.
Todos os cinco primeiros são natu-
rais da Agualva, a capital do golfe 
Açoriano.
Participaram nesta categoria 9 gol-
fistas.

JorGe soAres  Campeão Gross Categoria “a”

Class. Jogador Pancadas

1.º Jorge Soares * 75

2.º José Luís Garcia 75

3.º Paulo Nunes 77

4.º Brás Linhares 78

5.º Délio Soares 79

* após play-off

José lUís GArcIA  segundo Gross Categoria “a”

PAUlo nUnes  terceiro Gross Categoria “a”

TerceIra Open 2017 - vIpaçOr– caTegOrIa B

samuel Pamplona leva a melhor 

Igualmente disputada foi a cate-
goria B. Samuel Pamplona  e José 
Henrique Cardoso terminaram em-
patados com 79 pancadas gross, 
resultado que os permitia estar nos 
premiáveis na categoria A. Como 
aqui o regulamento determina que 
seja o melhor back-nine a determi-
nar o vencedor a vitória foi para 
Samuel Pamplona que fez 37 pan-

cadas nos últimos 9 buracos contra 
40 do seu opositor.
Em net, o fator de desempate foi 
igualmente desfavorável a José Hen-
rique Cardoso, que se viu relegado 
para segundo lugar com o mesmo 
número de pancadas net do que o 
vencedor, José dos Reis Mendes.
Competiram nesta classe 21 golfis-
tas.

sAMUel PAMPlonA  Campeão Gross Categoria “B”

Class. Jogador Pancadas

1.º Sanuel Pamplona * 79

1.º José dos Reis Mendes 72

2.º José Henrique Cardoso 72

3.º João Alberto Ferreira 73

4.º Hildeberto Rocha 73

* após play-off

José dos reIs Mendes  Campeão net Categoria “B”

José HenrIqUe cArdoso  segundo classificado net Categoria “B”



DIÁRIO INSULAR 27.fev.2017 golfe |v|

TerceIra Open 2017 - vIpaçOr– caTegOrIa c

João victor oliveira vence

Igualmente competitiva foi a catego-
ria C em que os três primeiros clas-
sificados gross terminaram com 84 
pancadas. O desempate regulamen-
tar favoreceu João Victor Oliveira 
sobre Paula Mendes e Rui Andrade.
Paula Mendes campeã em net em 

2016, no anterior formato, conquis-
tou agora o título net na categoria 
C, beneficiando igualmente do fator 
desempate sobre Rui Andrade que 
foi segundo.
À semelhança da categoria B parti-
ciparam nesta classe 21 golfistas.

João vIcTor olIveIrA  Campeão Gross Categoria “C”

Class. Jogador Pancadas

1.º João Victor Oliveira * 84

1.º Paula Mendes* 71

2.º Rui Andrade 71

3.º Paulo Pinto 73

4.º João Pedro Freitas 73

* após desempate regulamentar

PAUlA Mendes  Campeã net Categoria “C”

TerceIra Open 2017 - vIpaçOr– caTegOrIa D

José Barcelos ganha

A demonstrar a elevada competitivi-
dade deste torneio, a determinação 
do vencedor gross desta categoria 
factor teve que ser igualmente feita 
pelo desempate regulamentar tendo 
José Barcelos levado a melhor sobre 
Lisuarte Mendonça que teve que se 
contentar com o título net nesta ca-
tegoria.

Participaram nesta classe 16 golfis-
tas.
José Barcelos venceu igualmente 
o prémio destinado aos seniores, 
enquanto os troféus destinados às 
bolas mais perto do buraco foram 
para Paulo Barcelos, Roberto Go-
mes e Luís Elmiro Mendes, respec-
tivamente aos buracos 2, 14 e 18.

José BArcelos  Campeão Gross Categoria “d”

lIsUArTe MendonçA  Campeão net Categoria “d”

BrUno ToMé  segundo classificado net Categoria “d”

Class. Jogador Pancadas

1.º José Barcelos * 89

1.º Lisuarte Mendonça 69

2.º Bruno Tomé 72

3.º Jorge Gomes 74

4.º João Mendes 76

* após desempate regulamentar
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TerceIra Open 2017 - vIpaçOr - prémIOs especIaIs

roBerTo GoMes  bola mais perto do buraco # 14 lUís Mendes  bola mais perto do buraco # 18 José BArcelos  melhor sénior net
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Green Bar

cosmopolitan

esPecIAl 
de MArço

Mojito de frutos vermelhos

esPecIAl 
de FevereIro

Pato confitado ladeado com risoto
 de manjericao e repolho salteado

esPecIAl 
de MArço

Telha de atum e marisco

esPecIAl 
de FeverreIro

13e
18,5e
 p/2 pessoas

4e

4e
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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.

UM COPO De ReGRAS  por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (23)   - A Bandeira (regra nº 17)

HOLe 19 - COM ALVARINO PINHeIRO

Por definição, a bandeira é uma 
haste retilínea, móvel, com ou sem 
pano de bandeira, centrada no bu-
raco para mostrar a sua posição. 
A sua seção transversal tem de ser 
circular. É proibido o uso de mate-
rial para influenciar o movimento 
da bola.
Antes de executar uma pancada 
de qualquer ponto do campo, o 
jogador pode ter a bandeira as-
sistida, retirada ou suspensa para 
indicar a posição do buraco.
Caso a bandeira não esteja assis-
tida, antes de o jogador executar 
a pancada, ela não pode ser as-
sistida durante a pancada ou en-
quanto a bola do jogador está em 
movimento se isto puder influen-
ciar o movimento da bola.
Quando a bandeira se encontra 
assistida sem autorização do jo-
gador ou o seu conhecimento 
prévio, durante a pancada ou en-
quanto a bola está em movimen-
to e esse ato puder influenciar o 
movimento da bola, o adversário 
ou o concorrente incorrem na pe-
nalidade aplicável (perda do bu-

raco ou duas pancadas conforme 
modalidade de jogo).
A bola do jogador não pode ba-
ter, na bandeira quando assisti-
da, na pessoa que assiste ou que 
suspende a bandeira ou qualquer 
coisa por ela transportada. Quan-
do a bola do jogador se encontra 
no green, ela não pode tocar na 
bandeira, se colocada no buraco 
e não assistida.
A penalidade aplicável em geral, 
é perda do buraco (jogo por bura-
cos) ou duas pancadas (jogo por 
pancadas).
Por vezes, acontece que a bola 
fica encostada à bandeira que 
está no buraco, mas a bola não 
se encontra dentro do buraco. 
Nesta situação, o jogador ou ou-
tra pessoa que ele autorize pode 
deslocar ou retirar a bandeira e, 
se a bola cair no buraco, conside-
ra-se que o jogador meteu a bola 
no buraco com a sua última pan-
cada. No caso contrário, a bola se 
deslocada, tem de ser colocada 
na borda do buraco, sem penali-
dade.

ADDrESS
Arranje um pedaço de corda grossa com cerca de 90 cm 
de comprimento. Faça o gripe e adapte a sua posição de 
address habitual. A corda deve tocar muito levemente no 
chão.  

ToPo Do bACkSwInG
Faça o swing das 
mãos e dos braços 
para cima seguido 
da rotação da parte 
cima do corpo. Se o 
backswing estiver no 
plano ideal, a corda 
enrolar-se-á suave-
mente à volta do seu 
ombro esquerdo. 
Se o backswing for 
demasiado plano se 
seu o corpo estiver a 
rodar demasiado e o 
swing dos braços não 
for suficiente verá 
que a corda não che-
gará assim tão alto. 

Pelo contrário, se o backswing for demasiado direito se o 
swing dos braços subir de mais e o corpo estiver a inclinar-
se em vez de rodar então a corda acertar-lhe-á na cabeça 
ou no pescoço. 

A zOnA dE IMPACTO 
A mudança de dire-
ção do backswing para 
o downswing é um dos 
segundos mais impor-
tantes do swing. A corda 
ensinar-lhe-á uma lição 
valiosa: não apressar 
este primeiro movimento 
descendente. Assim, não 
tenha pressa no topo do 
backswing: deve sentir um 
breve atraso á medida que 
o peso começa a passar 
para o lado esquerdo do 
corpo. Quando as mãos e 

os braços começarem a descer, a corda responderá a este mo-
vimento. Enquanto continua a mover-se para baixo, ganhan-
do velocidade suavemente, a corda ficará depressa á altura 
das mãos e dos braços e estalará na parte de baixo do swing, 
como o ruido de um chicote. Isto é fruto da força centrifuga, 
o que significa que a corda atinge a velocidade máxima no 
momento perfeito: quando está na zona de impacto.  

O Bailinho da Fajã

O enredo desenrola-se no buraco 19 
do nosso clube entre dois compa-
nheiros de jogo que apesar do seu 
esforço mais uma vez não jogaram 
nada. 
Santos: Eh pá isto está complica-
do…neste andamento ainda acabo a 
jogar mini-golfe!
Pereira: Olha sabes que até é boa 
ideia, já pensei nisso, e parece que 
o clube vai investir num campo de 
mini-golfe, já que o nosso foi de 
vela…
Santos: De vela!? 
Pereira: Mais ou menos, se não foi 
era bom que acendessem uma vela 
para que não vá de vez!
Santos: Não percebi nada disso, mas 
afinal o campo está mesmo aqui, e 
todo bem arranjado, que história é 
essa?
Pereira: “Home” esquece…vê mas 
é se pagas o que deves! Mudando 
de assunto, já viste aquela lareira 
nova?
Santos: Podes crer, tal disparate! É 
mesmo o que a gente precisava, uma 
lareira para aquecer a alma depois da 
pancadaria que damos nesse campo, 

mas ó gajo o Natal já passou…
Pereira: O Natal já passou que con-
versa é essa? O Natal é quando um 
homem quer. E se querem agora, 
agora é que vai ser. Já agora apro-
veita-se e mete-se uns sapatinhos 
lá pendurados e de repente há um 
milagre!
Santos: Milagres é em São Miguel…
,bem aqui também os há, basta olhar 
para o teu jogo de ontem! Eh eh!
Pereira: Vamos mas é atirar um 
mergulho, que isto por aqui está 
aquecer…
Santos: Olha uma piscina é que nos 
dava jeito aqui no golfe. Para baixar 
a temperatura da máquina depois de 
18 buracos, uma piscina e um cam-
po de ténis, já agora uns quartinhos 
para alugar. O que me dizes?
Pereira: eh eh! Se calhar o melhor é 
irmos ver uns bailinhos, que está na 
altura deles.
Santos: É isso, bom Carnaval! Já 
agora vou-te dizer uma quadra: 
O Carnaval chegou com Emoção

na Terceira é o Maior
Temos o Golfe no Coração

Para o Bem e para o Melhor

as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

deixe uma corda ensinar-lhe truques novos

Um dos professores mais respeitados da Grã-Bretanha, Jim Christine, é um grande defensor dos benefícios de fazer o swing de uma corda no trei-
no. Embora possa questionar como é que isto ajudará o seu jogo, depois de tentar este exercício perceberá que um mero pedaço de corda pode 
melhorar o ritmo e a eficiência do seu swing, permitindo-lhe gerar mais velocidade da cabeça do taco com menos esforço. Vale mesmo a pena este 
exercício.


