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João Pedro Mont’Alverne Sequeira

Mont’Alverne
Estimados Associados,
Estamos todos os dias recebendo
notícias deste complicado mundo
onde o desastre, o crime, as lutas
partidárias, as agressões ambientais enchem os media ficando o
factor positivo da vida em segundo plano.
Como é um privilégio viver nos
Açores, embora com os nossos
constrangimentos mas com uma
qualidade de vida verdadeiramente ímpar.
Todavia temos a noção de que a
nossa sustentabilidade depende
muito da solidariedade nacional
e europeia mas cada vez mais da
capacidade de aproveitarmos as
oportunidades conjunturais.
Hoje a palavra chave é turismo
não só na ilha Terceira como em
todo o país.
É obrigação aproveitar e consolidar este caminho.
Temos de valorizar e defender
todo o nosso património seja ele
histórico, cultural, gastronómico
ou das suas associações.
O clube de golfe da ilha terceira,
como associação sem fins lucrativos, vem colaborando decididamente para qualificar a oferta
turística local e sempre aberto a
participar em novas iniciativas.
O torneio das empresas já a motivar as conversas de corredor,
na constituição das equipas e no
prognóstico dos vencedores, demonstra que é possível utilizar o
golfe como canal importante de
promoção comercial e simultaneamente confraternização entre
empresas e pessoas.
Participando com a sua empresa
estará investindo certo e juntando o útil ao agradável.
Mas estará também ligando-se a
um clube com mais de 60 anos
com as portas abertas a toda a
sociedade.
Cá o esperamos.
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.

Se no CGIT dissermos que
estivemos a jogar com o
João Sequeira poucos serão os que identificam o jogador, outros pensarão que
se trata de um jogador novo
no clube. Mas se dissermos
que estivemos a jogar com o
Mont’Alverne aí quase todos
o identificam.
A sua formação em educação física torna-o obrigatoriamente um jogador competitivo, não dá um buraco por
perdido e os seus shots de
recuperação aliados ao seu
bom jogo curto fazem que
vá sempre à procura do resultado. A sua formação faz
com que também seja uma
voz critica, mas avalisada e
fundamentada, quanto à formação de novos jogadores
nas camadas jovens.
Como começou a jogar Golfe?

O que o motiva no Golfe?

Foi há cerca de 10 anos. Estava com
dois amigos que eram jogadores e que
me convidaram para ir com eles dar
um passeio. Acabei por ir e, apesar de
não ter jogado, senti-me bem naquele
espaço e gostei da satisfação que aqueles amigos estavam a ter a jogar. Na semana seguinte fui logo fazer umas aulas para experimentar, gostei, comecei
a jogar e até hoje mantenho esse gosto, que por vezes se torna um vício. Só
tenho pena de não ter começado mais
cedo, quando era mais novo.

A minha prática desportiva, desde
pequeno, esteve sempre muito mais
ligada aos jogos coletivos. O golfe
é a primeira modalidade individual
que pratico com regularidade. Na
verdade o que mais gosto é de me
superar e só depender de mim próprio para melhorar. Mas o que me
motiva mesmo é o grau de dificuldade e complexidade, quer em termos técnicos, quer a nível mental.

Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

A manter-se como está não vejo com
muitos bons olhos. A faixa etária da
maioria dos jogadores ultrapassa os 40
anos de idade e a renovação com novos jogadores é feita espontaneamente sem uma intervenção sustentada e
contínua dos responsáveis pela modalidade. Acho que deveria existir (se
existe desconheço) um projeto a médio
e longo prazo, bem suportado e que
apostasse efetivamente na formação de
jovens praticantes. O caminho para o
futuro da modalidade só pode ser esse.

Tipo de competição preferida?

Talvez prefira jogar em matchplay,
mas gosto de jogar todos os tipos de
competição, porque para mim o mais
importante é estar a bater bem na bola
e tentar (sempre) fazer sempre o menor número de pancadas possíveis.
O que pensa do nosso campo?

É um campo bonito, bem enquadrado na paisagem típica dos Açores e
embora não seja um campo muito
comprido é desafiante e com uns greens muito difíceis. Por muitas vezes
que lá jogue, é sempre diferente.

Que conselhos daria aos mais
jovens?

Os jovens não precisam de conselhos, precisam é de motivações, de
uma boa estrutura organizativa do
clube, de técnicos com qualidade e
de um bom enquadramento familiar. Com estes requisitos mais facilmente se deslocam ao clube para
praticar a modalidade com regularidade e tomar o gosto pelo golfe.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?
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Palmarés
(resumido)
Não tenho nenhuma em particular,
mas gosto muito do PRO-AM, pois
para além de ter a possibilidade de
jogar 4 ou 5 dias seguidos de golfe,
há sempre o convívio com muitos
outros jogadores amadores e profissionais que vêm de fora.

2007 -XXVI PRO-AM
- 2.º NET - CAT.D
2007 - ACADEMIA BACALHAU
- 1.º NET
2008 - SANJOANINAS
- 1.º NET
2009 - AGUALVA
- 1.º NET

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

O meu ponto forte é normalmente o
jogo curto e a capacidade de recuperar
de uma má pancada. Embora ainda
tenha muitos pontos fracos, não gosto
mesmo é de jogar dos bunkers (areias).

2009 - CHAMPIONSHIP
- 1.º GROSS - CAT.D
2010 -XXIX PRO-AM
- 1.º NET -CAT.D

Qual a sua pancada preferida?

Neste momento é o driver, pois embora eu não seja um jogador muito comprido, bato quase sempre direito.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Foi no Vila Sol Golf Course no
Algarve. É um campo paisagisticamente muito bonito e com um grau
elevado de dificuldade.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

O Augusta, na Geórgia, EUA, onde se
joga o Masters. Pelo menos pela televisão é o campo mais bonito que eu já vi.

2010 - LIONS
- 2.º NET
2010 - II TORNEIO AZORES
GOLF ISLANDS
- 1.ª EQUIPA NET
2011 - CHAMPIONSHIP
- 1.º NET- CAT.D
2012 - CHAMPIONSHIP
- 1.º GROSS - CAT.D
2013 - XXXII PRO-AM
- 2.º NET - CAT.D
2014 - G9 - 1.º NET

Nome – João Pedro Borba Mont’Alverne Sequeira
Idade – 55 anos
Profissão – Técnico superior da função pública
Naturalidade – Angra do Heroísmo
Residência – Pico da Urze, AH
HCP – 15,9 EGA
Família – Casado, 3 filhos.
Jogador(es) de Golfe favoritos: – Phil Mickelson e Rory Mcilroy
Marca de Bolas: – Titleist Pro V1
Prato(s) favorito(s): Não tenho nenhum prato favorito, depende do contexto ou da altura do ano

O MEU SACO
Saco - Cobra

e desde que seja bem confecionado. No verão prefiro peixe grelhado e no inverno vou mais para
as carnes.
Hobbies: Golfe, música, cinema.

Driver - PING, G15

Livro ou autores favoritos: Dois livros que me marcaram na minha juventude foram o “Pappilon”, de

Madeira 3 – PING, G15

Henri Charriere e “Siddharta”, de Hermann Hesse. Mais tarde, foi o romance psicológico “Insusten-

Híbridos – Cobra (1Hy e 5Hy)
Ferros – Titleist AP1 – (Ferro 5 a PW);
Wedges - Titleist Vokey (SW e LW)
Putter – Scotty Cameron Newport

tável Leveza do Ser” de Milan Kundera.
Música Género cantor ou agrupamento: Embora não saiba tocar nenhum instrumento, a música sempre me acompanhou de perto toda a vida, mas quando andava na faculdade apaixonei-me pelo
jazz e nunca mais o larguei, embora esteja atento e oiça outras coisas de várias áreas musicais.
Tv Programas Favoritos: Na televisão, vejo essencialmente programas de desporto, séries e filmes.
Internet/Consolas: Consolas nunca me entusiasmaram, mas a internet uso com regularidade. Contudo, das redes sociais não sou grande fã.
Clube(s) de Futebol: Sou melancia, do SC Lusitânia e do SL Benfica.
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Club Championship – Açorlógica

Paulo Nunes e Ana Rego 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 disputada em medalplay contou com 80 participantes .
Este ano os resultados foram mais
uma vez influenciados pelo vento
que se fez sentir.
Paulo Nunes
– campeão com futuro

Depois de ter concluído a sua formação universitária Paulo Nunes
regressou à sua ilha jogando agora
com maior regularidade o que lhe
permite expressar em resultados
a sua excelente condição golfista
que o levou no passado a representar a seleção nacional nas camadas
jovens. Já depois de se ter sagrado
este ano campeão regional absoluto
junta assim ao seu palmarés o título de Campeão do Clube. É possível que estejamos no início de uma
nova era.
Paulo Nunes terminou a prova com
uma pancada acima do par e duas
pancadas de avanço sobre o campeão em título, Paulo Barcelos.
Lesionado desde o Pro-Am da ilha
Terceira, consequência de um “acidente tauromáquico”, Pedro Freitas
voltou aos bons resultados fechando o pódio a cinco pancadas do vencedor.
De realçar ainda as boas provas dos
veteranos Pedro Fagundes e Agnelo Ourique que para além do pódio
foram os únicos a terminar na casa
das setenta pancadas.
Categoria B – Samuel Pamplona
e Alexandre Neves Paulo vencem

Samuel Pamplona dominou a competição gross neste escalão com um
resultado que lhe daria uma classificação na primeira parte da tabela
da categoria A. As suas 80 pancadas
deram-lhe a vitória com três panca-

paulo nunes Campeão do Clube

das de avanço sobre Jorge Barcelos
e Hildeberto Rocha, vencedor em
net em 2016.
Alexandre Neves Paulo foi o primeiro net na categoria suplantando
José Luís Magalhães por uma pancada, que arrecadou último troféu
em disputa na categoria.

para atribuição dos prémios e escalonamento da classificação.
Para além do prémio do campeão
o outro prémio sorriu a João Artur
Lima, ficando fora dos troféus Joaquim do Carmo, Luís Elmiro Mendes, Almerindo Rego e José Barcelos.

Categoria C – Barcelos
e Pinheiro ganham

Categoria D –Moniz
e Amann a vencem

A categoria C foi a mais concorrida,
28 golfistas e a que teve a competição mais renhida.
Em gross sagrou-se campeão Flávio
Barcelos que averbou um score de
87 pancadas, menos uma que os
seus mais diretos perseguidores,
Carlos Costa, João Artur Lima, Almerindo Rego e Norberto Arruda.
Em net, o Presidente do Grupo das
9, Alvarino Pinheiro, liderou um
grupo de sete golfistas que terminaram todos com 74 pancadas net,
sendo necessário recorrer aos critérios de desempate regulamentares

Marco Moniz foi o vencedor destacado em gross com três pancadas
de avanço sobre aquele que viria a
vencer em net, Rui Amann.
Rui Amann não venceu em gross,
mas sagou-se campeão em net com
cinco pancadas a menos do que um
surpreendido José Avelino Meneses.
Senhoras – Ana Rego campeã

Depois de Paula Mendes ter conquistado este título por três anos
sucessivos, este ano não conseguiu
levar a melhor sobre Ana Rego que

Classificação Categoria A – Gross

venceu de forma clara.
4º Troféu Açores/6º Troféu Ibérico
de Clubes

O Club Chamionship apurava também os dois melhores jogadores net
para a final nacional do 4º Troféu
Açores/6º Troféu Ibérico de Clubes
que se disputam nos dias 21 e 22
de Outubro na ilha Terceira. Foram
eles Rui Amann e Paulo Nunes.
Açorlógica foi mais
uma vez o patrocinador

A Açorlógica foi mais uma vez o patrocinador do Club Championship
tendo António Rocha agradecido a
todos os golfistas, este ano em maior
numero, o que lhe enchia de satisfação. Destacou ainda a qualidade do
campo e do almoço que foi servido
após a realização do torneio.
Resultados:

Campeão do Clube: Paulo Nunes.
Campeã do Clube: Ana Rego.

Classificação Categoria B

Class.

Jogador

Gross

1.º

Paulo Miguel Nunes

73

2.º

Paulo Barcelos

75

3.º

Pedro Freitas

78

Class.

Jogador

Gross

1.º

Samuel Pamplona

80
NET

1.º

Alexandre Neves Paulo

74

2.º

José Luís Magalhães

75
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Ana rego Campeã do Clube

Paulo barcelos Vice-Campeão do Clube

pedro freitas terceiro Gross

Samuel pamplona vencedor Gross categoria B

Alexandre Neves paulo vencedor Net categoria B

josé luís magalhães segundo Net categoria B

flávio barcelos vencedor Gross categoria C

Alvarino pinheiro vencedor Net categoria C

joão artur lima segundo Net categoria C

marco moniz vencedor Gross categoria D

Rui Amann vencedor Net categoria D

jose´avelino meneses segundo Net categoria D

Classificação Categoria C

Classificação Categoria D

Class.

Jogador

Gross

Class.

Jogador

Gross

1.º

Flávio Barcelos

87

1.º

Marco Moniz

92

NET

NET

1.º

Alvarino Pinheiro

74

1.º

Rui Amann

71

2.º

João Artur Lima

74

2.º

José Avelino Meneses

76
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Campeonato Regional de Clubes Seniores

Terceira campeã

clube de golfe da ilha terceira Campeão Regional de Clubes Seniores

Previsto para os dias 13 e 14 de
Maio no campo do Clube de Golfe
da Ilha Terceira, o Regional de clubes para golfistas com mais de 50
anos foi reduzido em um dia face à
intempérie que se abateu sobre os
Açores no domingo.
No sábado a prova realizou-se num
terreno pesado e com aguaceiros
aparecendo de quando em vez, mas
que não impediram que a competição decorre-se com normalidade.
As duas equipas apresentaram-se

muito renovadas em relação ao ano
passado quando a equipa micaelense se sagrou campeã em casa.
Numa competição em que contaram os três melhores resultados
entre os quatro golfistas de cada
equipa, o Clube de Golfe da Ilha
Terceira marcou logo posição com
uma exibição muito homogenia.
Pedro Fagundes averbava o melhor
resultado do dia com 77 pancadas,
seguido por Brás Linhares (único
“repetente” em relação a 2016) e

verdegolf country Club Vice-Campeão Regional de Clubes Seniores

José Henrique Cardoso, que se estreava na categoria a uma pancada.
Hildeberto Rocha num dia que o
Drive não se portou bem conseguia
mesmo assim o quinto lugar geral
com 82 pancadas.
A equipa da ilha verde só trouxe à
Ilha Terceira um dos campeões de
2016, Luís Índio que capitaneou a
equipa e que foi o melhor micaelense em prova com 79 pancadas, seguiram-se Júlio Videira com oitenta
e seis shots, menos um do que Pau-

lo Jorge Sousa que representava o
clube pela primeira vez. Mário Rilley com um dia menos conseguido
marcava no cartão 96 pancadas.
Como as condições climatéricas
não permitiram o segundo dia de
competição a equipa capitaneada
por Francisco Botelho sagrou-se
campeã com 19 pancadas de avanço
sobre a sua oponente. Representará
os Açores no campeonato nacional
da categoria a realizar no próximo
mês na Aroeira.
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Torneio Zeca Ávila/The Pairs 2017

José Henrique Cardoso e Pedro Xavier vencem

josé henrique cardoso e pedro xavier dupla vencedora

O The Pairs surge como herdeiro
do International Pairs e aparece
novamente associado à homenagem que o clube faz a uma das
suas referências do passado: Zeca
Ávila.
O torneio disputou-se em Stableford Net sistema Fourball, Better
Ball com três quartos do handicap
de jogo, com os primeiros dois pares a apurarem-se para da final nacional.
A prova realizou-se com a presença
de 43 pares, curiosamente o mesmo
número de 2016.

A competição

José Henrique Cardoso e Pedro Xavier voltaram a fazer par e obtiveram o resultado mais almejado. O
primeiro parece ter tomado o gosto
a este torneio, pois no ano passado
tinha-o igualmente vencido, dessa
feita com Rui Dinis como parceiro.
A competição foi renhida pois os
vencedores realizaram a mesma
pontuação dos segundos, a dupla
de pai e filho, Paulo e Simão Barcelos.
Logo a seguir as duplas constituídas por Pedro Fagundes/Agnelo

Ourique, Paulo Silveira/Álvaro Silva e Dercio Brasil/Rogério Ourique
Barcelos terminaram empatadas a
um ponto dos vencedores.
Família Ávila presente

Na entrega de troféus estiveram
presentes os filhos do homenagea-

do, Rodrigo e Mariana, assim como
os seus netos, Martim, Diogo, Arlindo e Maria João que se estreava
neste evento.
No final da prova, no final do almoço, foram sorteados diversos
prémios provenientes dos patrocinadores do The Pairs.

Classificação Stableford Net

paulo e simão barcelos segundos classificados

Class.

Jogadores

Pontos

1.º

José Henrique Cardoso/Pedro Xavier

42

2.º

Paulo Barcelos/Simão Barcelos

42

3.º

Pedro Fagundes/Agnelo Ourique

41

4.º

Paulo Silveira/Álvaro Silva

41

5.º

Dercio Brasil/Rogério Ourique

41
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31º Campeonato Nacional de Seniores

Presença meritória

Decorreu nos dias 20 e 21 deste
mês no campo de golfe da Quinta da Beloura o campeonato nacional reservados a golfistas com
mais de 50 anos ou que completam esta idade no corrente ano.
Os Açores, como habitualmente estiveram representados por
dois golfistas, um pela VerdeGolf
Country Club e outro pelo Clube
de Golfe da Ilha Terceira.
Fernando Amado (VGCC) já experiente nestas andanças foi o
melhor representante dos Aço-

res classificando-se em 16º lugar
com uma prova muito regular
onde alcançou 81 e 83 pancadas
respetivamente no primeiro e segundo dias de prova.
José Henrique Cardoso (CGIT)
inexperiente nestas lides fez
uma prova irregular onde alternou o muito bom (4 birdies) com
buracos menos conseguidos quedando-se pela 40ª posição entre
68 golfistas.
Sagrou-se campeão nacional André Hogan do Palmares.

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

Primavera Golfística
Tardes de chuva, manhãs de nevoeiro, ninguém no caminho e tudo
sem dinheiro. Mais um dia passou
e nada de sol… Na verdade ele está
lá, está sempre lá mas ninguém o
vê, está escondido parecendo ter
medo de partilhar as suas virtudes
com estes melancólicos ilhéus que
só querem é viver um dia de cada
vez. Como os golfistas, uma pancada de cada vez… Pode-se dar
uma ou várias mas sempre uma
depois da outra.
Serões de primavera solarenga
com lume e muita rega, conversas
perdidas acerca de uma minúscu-

la bola que vagueia muitas vezes
de modo intencional pelo cosmo
espaço do universo imaginário de
uma mente focada e solitária, qual
bola de golfe perdida e achada nos
fairways do outro lado do mundo.
Redondo, quadrado e frágil rebordo da realidade tangível através
dos fragmentos de um passado
futurista alicerçado no sonho da
verdade incontrolável. Um dia
depois de amanhã talvez verdadeiro. Nunca se sabe se será hoje ou
amanhã. Um dia será. Ou será que
ela chega? A Primavera!
Boas tacadas!

um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

- Bola que favorece
ou interfere com uma
jogada (Regra n.º 22)
Num jogo de golfe por vezes a
nossa bola pode favorecer ou interferir com as bolas de outros
jogadores.
Por definição, excepto quando
uma bola está em movimento, se
um jogador considera que uma
bola pode favorecer a jogada de
outro jogador, pode: levantar a
bola se ela for sua ou mandar levantar qualquer outra bola.
Uma bola levantada nestas condições tem de ser recolocada e a
bola não pode ser limpa, excepto
se estava no green.
Numa competição por pancadas,
o jogador a quem se pede para
levantar a sua bola pode jogar
primeiro em vez de a levantar.
No caso do jogador considerar
que outra bola pode interferir
com a sua jogada, pode mandar
levantar a bola.
Um jogador não pode levantar a
sua bola somente por que consi-

dera que pode interferir com a
jogada de outro jogador. Se um
jogador levantar a sua bola sem
que isso lhe tenha sido pedido,
incorre na penalidade de uma
pancada por infração à Regra
18-2a, (Bola em repouso deslocada).
Um exemplo que acontece algumas vezes é quando duas bolas
ficam lado a lado no obstáculo
de areia. Neste caso, se a uma
bola interfere com a posição ou
a área do swing de outro jogador
este pode pedir que a bola seja
levantada.
A bola levantada deve ser previamente marcada de forma que
seja possível identificar o local
onde se encontrava. No caso do
obstáculo de areia, se a pancada dada alterar a posição onde a
bola se encontrava, essa posição
deve ser reconstituída e a bola aí
recolocada.

