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Manuel lucIano PereIra

Regresso às origens

Como ComEçou a joGar GolfE?
Trabalhei de caddy aqui no golfe 
desde a idade de 13 anos até aos 18 
anos. Jogávamos uma vez por sema-
na. Aos 18 anos fui trabalhar para 
a base americana e depois emigrei 
para o Canadá. Estive aí uns dez 
anos sem jogar. Depois recomecei 
a jogar lá, ao domingo com malta 
conhecida. Jogávamos 6 a 7 meses 
por ano.

Tipo dE CompETição prEfErida?
Gosto muito de jogar match-play 
com dois jogadores contra outros 

dois e sempre para a brincadeira, 
pois eu nunca levei o jogo de golfe 
muito a sério.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
É um campo fantástico mesmo com-
parando com muitos campos de 
golfe que conheço no Canadá. Tem 
uma vista linda, o campo está muito 
bem preparado para os jogadores e 
o pessoal é fantástico. É o lugar no 
mundo que eu gosto mais de jogar, 
é a malta amiga é tudo fantástico.

o quE o moTiva no GolfE?

São as brincadeiras que a gente faz. 
Jogamos sempre para uma cerveja, é 
aquela “guerra”, aquela brincadeira 
e no fim o resultado nem interessa 
pois a gente diz sempre: perder ou 
ganhar é bom beber sempre!

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Não sei responder. Eu reformei-
me e vim para aqui. Eu quero é vir 
para aqui e ter a amizade das pes-
soas todas, só que eu não sigo. Não 
vejo golfe na televisão, não gosto de 
discutir nem golfe nem futebol. Eu 
quero é vir para aqui e estar na mi-
nha paz. 

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
O que me dá mais gozo é jogar bem 
e no fim ganhar. Mas o mais impor-
tante mesmo é a boa companhia. 

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
O meu ponto mais fraco é quando 
me deixo envolver mais pelo jogo 
do adversário do que pelo meu. 
Aí fico mais fraco. Por isso tento 
seguir um ensinamento de um co-
lega meu lá de fora: não olhar para 

Emigrou aos 18 anos para o Canadá onde esteve 36 anos. 

Trabalhou na construção civil e também fez limpezas em part-

time. Teve mais de 10 anos uma pequena “companhia” sua. 

Começou no golfe como caddy como muitos outros da sua 

geração e o “bichinho” ficou. Agora regressou à sua casa, é jo-

gar golfe, ir a umas touradas e estar com os amigos. Regressou 

pois é aqui que encontra a sua paz. Foi a melhor coisa que 

fiz na minha vida, diz! Apesar de no cartão federativo apare-

cer como Manuel Pereira, aqui toda a gente conhece-o como 

Luciano!

Viva o São João.

Existem acontecimentos que o 

tempo não só não apaga como 

os transforma em instrumentos 

únicos de potencialidade.

Como gratificante é ver nas ruas 

da cidade de Angra visitantes da 

diáspora, marchantes e acompa-

nhantes de São Miguel, Pico e São 

Jorge, do Funchal, e aficionados 

de Bilbau e Barrancos, iatistas e 

turistas nacionais e estrangeiros 

apreciando o nosso património e 

a nossa forma de ser e de estar.

Temos a obrigação de aproveitar 

os ventos favoráveis que sopram 

sobre o turismo em Portugal 

para consolidar os Açores como 

destino de excelência.

É tempo de um ainda maior es-

forço público e privado no sen-

tido da promoção e divulgação 

externa.

Cá por casa, organizámos o nos-

so torneio das empresas, com a 

participação record de 28 empre-

sas, confirmando o interesse que 

o golfe assume como meio de 

comunicação. E iremos também 

organizar a final nacional do Ex-

presso BPI que é o maior evento 

nacional de golfe empresarial.

A Terceira precisa de mais ini-

ciativas e distribuídas ao longo 

de todo o ano quebrando-se a 

sazonalidade e fortalecendo-se a 

sustentabilidade.

Aproveite o Verão da melhor ma-

neira e não se esqueça que pra-

ticando golfe também consegue 

garantir um bom bronzeado.

Cá o esperamos.

Carlos Raulino

Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaborado-

res: Alvarino Pinheiro, Francisco Rodrigues, Aguinaldo 

Antunes e Paula Mendes. 

Ficha Técnica
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Manuel lucIano PereIra

Regresso às origens

o MEU SACo
Saco - Callaway

Driver – Taylor-Made XR 10,5º

Madeira 3 – Taylor-Made R11

Híbrido – Taylor-Made R7

Ferros (Ferro 4 a PW) – Taylor-Made C8

Wedges (52º, 56º e 60º)- Taylor-Made RAC

Putter – Odyssey 2 Balls SRT

Marca de Bolas

Nike

nome – Manuel Luciano Ferreira Pereira

Idade – 56 anos

Profissão – Reformado

naturalidade – Vila Nova, Praia da Vitória

Residência – Porto Judeu, Angra do Heroísmo

HCP – 11,2 EGA

Família –  Casado, 2 filhos.

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Tiger Woods

Prato(s) favorito(s): Bife grelhado mal passa-

do à Canadiana. 

Hobbies: Pescar, andar de bicicleta e ver te-

levisão.

Filme, realizador ou atores preferidos: Mel Gib-

son e Sean Connery.

Música Género cantor ou agrupamento: Pink 

Floyd, Rolling Stones.

Tv Programas Favoritos: Ouro verde e progra-

mas de natureza.

Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica e 

Sport Clube Vilanovense.

o jogo do adversário e só me pre-
ocupar com o meu. E quando faço 
isto, normalmente jogo melhor. O 
que dá mais gozo é estar em cima 
do tee e dar uma pancada compri-
da e direita.

qual a Sua panCada prEfErida?
É o drive, porque gosto muito de 
dar uma pancada longa porque sei 
que há muitos jogadores que não 
conseguem chegar ao pé de mim.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Foi um campo em Toronto chama-
do Lion Head. Os fairways são tão 
bons que até parecem os nossos 
greens. A primeira vez que joguei lá 
a segunda pancada até tive medo de 
levantar alguma leiva. É um campo 
de categoria, o campo, o ambiente, 
a maneira de ser tratado leva-nos a 
pensar que somos especiais.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Em Pebble Beach. Porque é um cam-
po que toda a gente fala e já estive 
lá ao lado, na praia, mas não joguei 
e gostava de experimentar a jogar 
num campo daqueles.
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Green Bar
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Bochechas de porco regional com migas

ESPECIAl 
dE JUlHo
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Sangria Branca
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XIV TorneIo das eMPresas – car Gold 

Miguel Moniz Construções campeã

A décima quarta edição do Torneio 
das Empresas contou com a partici-
pação recorde de 28 equipas e 108 
jogadores, mais cinco equipas do 
que em 2016, o que mostra o empe-
nho das empresas e dos jogadores 
em alinharem neste que é um dos 
torneios de referência do golfe aço-
riano e que desde há alguns anos 
tem o patrocínio do Grupo EVT, 
através da Car Gold. A prova decor-
reu nos dias 17 e 18 de Junho no 

campo do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira.
Cada equipa é composta por dois pa-
res cuja pontuação dos dois dias de 
competição é somada, sendo o tor-
neio  disputado no sistema Stable-
ford, na sua variante Texas Scram-
ble. Para os menos conhecedores do 
sistema ele joga-se por pontos como 
qualquer outro torneio Stableford, 
mas esta variante tem a particulari-
dade de cada par poder escolher a 

bola melhor posicionada (no mesmo 
par) para jogarem os dois desta po-
sição. Repetem esta acção até chegar 
ao green. A partir daí jogam alter-
nadamente. Cada jogador tem que 
garantir no mínimo oito saídas. Este 
ano a novidade foi o joker que pos-
sibilitava a repetição de uma jogada 
fora dos tees e greens.

MMC VEnCE VIndA dE TRáS
À partida para o último dia a equi-

pa vencedora ocupava somente o 
grupo dos 4º classificados a qua-
tro pancada dos líderes o, o duo 
de empresas Laboratórios Brum & 
Freitas e Escritório Digital I, sendo 
a terceira classificada a Inforlândia- 
Flávia Nunes I.
Mas como as contas só se fazem no 
fim a equipa das duplas Roberto 
Gomes/Flávio Barcelos e Marco Mo-
niz/Miguel Sousa fez a par da equi-
pa Electro-Cruzeiro o resultado do 
dia suplantando a concorrência. No 
segundo dia destaque também para 
a equipa NewSofter II que só fez 
menos um ponto.
Assim os vencedores terminaram 
com dois pontos de vantagem sobre 
as cinco equipas seguintes: Brum 
& Freitas, Escritório Digital I, In-
foralfa – Primavera Software, Elec-
tro-Cruzeiro (Campeã em título) e 
Lima ICS, que terminaram por esta 
ordem tendo em conta o desempate 
regulamentar.
Paulo Nunes e Délio Soares vence-
ram os troféus para as bolas mais 
perto do buraco aos buracos catorze 
e dezoito respectivamente. João Pe-
dro Freitas/Fernando Vieira (Brum 
& Freitas) e Francisco Botelho/ 
Francisco Nogueira (Mário Valadão 
Unipessoal) obtiveram os melhores 
resultados do dia 1 e 2 de compe-
tição, com o mesmo resultado, 44 
pontos, tendo esta última dupla 
sido a que mais pontos obteve no 
torneio, 89 pontos.

MIGUEl MonIz ConSTRUçõES  vencedora da edição de 2017 do Torneio das Empresas

BRUM&FREITAS, ldA  vice-campeã do Torneio das Empresas

ESCRITóRIo dIGITAl I  equipa terceira classificada do Torneio das Empresas

Classificação empresas
Class. Jogador Pontos Dia 1 Dia 2

1º Miguel Moniz Construções 169 83 86

Flávio Barcelos/Roberto Gomes 85 44 41

Marco Moniz/Miguel Sousa 84 39 45

2º Brum & Freitas Lda 167 87 80

Pedro Freitas/Vasco Costa 83 41 42

João Pedro Freitas/Fernando Vieira 84 46 38

3º Escritório Digital I 167 87 80

Samuel Pamplona/Carlos Jesus 85 43 42

Adelino Silva/Almerindo Rego 82 44 38

4º InforAlfa 167 83 84

João Ferreira/João Victor Oliveira 84 43 41

Hildeberto Rocha/José Freitas 83 40 43

5º Electro Cruzeiro 167 81 86

Rui Tomé /João Tomé 84 39 45

José Carlos Vitória/Bruno Tomé 83 42 41
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XIV TorneIo das eMPresas – car Gold 

Miguel Moniz Construções campeã
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XIV ToRnEIo dAS EMPRESAS – CAR Gold
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caMPeonaTo nacIonal de clubes MId-aMaTeur – bPI 

Boa prestação premiada com o 5º lugar

EqUIPA dE MId-AMATEURS  do Clube de Golfe da ilha Terceira

A  equipa deste escalão do CGIT 
representou os Açores nesta com-
petição realizada no Morgado 
Golf no Algarve nos dias 3 e 4 de 
Junho.
No primeiro dia, singulares, a 
nossa formação colocava-se já no 
5º lugar empatada com a equipa 
de Vilamoura. Destaque para a 
prova de Délio Soares, somente 
com uma pancada acima do par 
do campo. Prestação muito homo-
genia dos restantes elementos da 
equipa.
No dia seguinte Délio Soares teve 
como parceiro Pedro Fagundes e 
Jorge Soares emparceirou com Pe-
dro Xavier, ambos os pares obti-
veram o mesmo resultado, 79 pan-
cadas, o que possibilitou à equipa 
da ilha Lilás isolar-se no 5º lugar. 
A outra dupla: Pedro Xavier/Hil-
deberto Rocha averbou mais duas 
pancadas.
Sagrou-se campeão nacional a 
equipa do Lisbon, seguida pelos 
teams de Bom Sucesso e Vidago 
Palace. Estiveram representados 
14 clubes.

caMPeonaTo nacIonal de clubes senIores 

Prestação meritória, classificação no top-10
A  equipa campeã dos Açores do es-
calão de + de 50 anos, o CGIT, parti-
cipou nesta prova realizada no campo 
de golfe Aroeira I nos dias 9 e 10 de 
Junho.
Hildeberto Rocha foi o melhor da 
equipa terceirense, sendo o único a 
entregar scores sempre na casa das oi-
tenta pancadas nos dois dias de prova, 
81 e 84 pancadas respetivamente. O 
primeiro dia contou igualmente com 
uma boa exibição de Jorge Barcelos 
com 84 pancadas resultado que pio-
raria no segundo dia. O segundo me-
lhor terceirense em prova acabou por 
ser Brás Linhares com uma prestação 
mais regular. Pedro Fagundes, a viver 
uma semana difícil, nunca encontrou 
o seu jogo.
Embora com uma classificação meritó-
ria, dentro do top-10, a equipa regres-
sou com um sabor amargo de boca, 
tendo em conta os bons resultados 
que alcançou em passado próximo: 
campeã e vice-campeã nacional.
Sagrou-se campeão nacional a equipa 
da casa, a Aroeira, seguida pelo clube de 
Troia e pelo da Associação de Seniores.. 
Estiveram representados 16 clubes.EqUIPA dE SEnIoRES  do Clube de Golfe da ilha Terceira
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I e II drIVe açores- Ilha TerceIra – FPG

Excelentes Resultados

Disputados nos dias 14 e 15 os dois 
primeiros, de um total de quatro, 
Drives da FPG, proporcionaram ex-
celentes resultados e golfe de muita 
qualidade entre os jovens das ilhas 
Terceira e S. Miguel.

I dRIVE AçoRES
O destaque deste dia de competição 
vai para o Sub-16 Ricardo Garcia 
(CGIT) que só por uma pancada 
não igualou o par do campo e foi o 
melhor entre todos os participan-
tes. Levou para casa o troféu gross 
dos Sub-16. O troféu net foi para 
Luís Índio (VGCC).
Nos Sub-18 João Gouveia (VGCC) 
“corria” sozinho levando consigo o 
prémio gross da categoria. Efetuou 

a segunda marca do dia atrás de 
Xailinha.
A competição entre os sub-14 foi 
disputada só entre meninas, ten-
do Ivete Rodrigues, Jovem Talento 
Regional, dominado a seu belo pra-
zer levando para S. Miguel o troféu 
gross. 
Em Sub-12 o domínio de Simão 
Barcelos (CGIT) foi total. O filho 
do campeão Paulo Barcelos levou 
o troféu gross para casa, enquanto 
Henrique Sousa (VGCC) conquista-
va o troféu net.

II dRIVE AçoRES
Novo dia, novo vencedor à geral e 
novamente entre os Sub-16. Luís 
Índio efetuou a sua melhor prova 

de sempre na Ilha Terceira igualan-
do o resultado de Rickie na véspera. 
Este terminou com mais uma pan-
cada e se não deu para arrecadar 
o prémio gross, foi suficiente para 
juntar o troféu net ao conquistado 
na véspera.
João Nuno Gouveia já sabia que o 
troféu era seu e piorou o resultado 
alcançado no dia anterior.
Nas meninas Ivete Rodrigues levou 
para casa o troféu gross enquanto 
Sofia Paulino (CGIT), indisposta na 
véspera, ficou com o galardão net.
Nos Sub-12, mais do mesmo. Domí-
nio avassalador de Simão Barcelos 
e vitória net para Henrique Sousa, 
sempre muito certinho.
Os Sub-10 competiram neste dia, 

uma prova de nove buracos dispu-
tada em stableford, Martim Ávila 
(CGIT) exibiu-se ao mais alto nível 
e fez um resultado notável vencen-
do folgadamente o escalão que teve 
como vencedor net o seu conterrâ-
neo Tomás Valadão.
Os dois próximos Drive Açores 
organizados pela Federação Portu-
guesa de Golfe serão disputados no 
campo de golfe da Batalha na Ilha 
de S. Miguel nos dias dezasseis e 
dezassete de Setembro. Os Dri-
ves são provas abertas a todos os 
golfistas nacionais e os jogadores 
pontuam para o apuramento das 
seleções regionais que disputam 
posteriormente a Taça de Portugal 
Drive.
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caMPeonaTo reGIonal de joVens

Festa do golfe jovem regional

A categoria rainha do golfe Açoria-
no é atualmente a de Sub-16, pelos 
resultados pela qualidade de jogo e 
pela competitividade. Tiago Nunes 
que nos Drive realizados durante a 
semana parecia fora de forma reen-
controu o seu jogo e efetuou uma 
prova para mais tarde recordar.

SUB-16 – TIAGo nUnES CAMPEão, 
RICARdo GARCIA VICE-CAMPEão
Tiago Nunes logo no primeiro dia 
quis afirmar que estava ali para re-
validar o seu título e colocou-se na 
frente ao apresentar um score final 
de 73 pancadas. Em segundo, com 
mais quatro pancadas, Luís Índio 
confirmava o bom momento de 
forma, enquanto Ricardo Garcia se 
quedava pelo terceiro lugar.
Tiago Nunes, no segundo dia, vinha 

determinado a vincar o seu estatuto 
de jovem talento regional e cam-
peão em título da Taça de Portugal 
Drive no seu escalão e pulverizou o 
campo com um resultado de quatro 
pancadas abaixo do par fruto de um 
cartão com cinco birdies, um duplo-
bogey  e de doze pares.
Ricardo Garcia continuava a bater na 

casa das setenta pancadas ultrapassan-
do Luís Índio na classificação. Diogo 
Ávila (CGIT) fez o terceiro resultado 
do dia mas não foi o suficiente para 
ultrapassar o micaelense na geral.

SUB-18 – João GoUVEIA CAMPEão, 
MIGUEl RodRIGUES VICE-CAMPEão
Pela primeira vez esta semana 

João Gouveia teve oposição no 
seu escalão, mas o maior ritmo 
que trazia em relação a Miguel 
Rodrigues, em época de exames, 
deu-lhe o título.

SUB-14 – IVETE RodRIGUES CAMPEã, 
SoFIA PAUlIno CAMPEã
Passeio natural de Ivete a caminho 
do título. Sofia continua a evoluir.

SUB-12 – SIMão BARCEloS CAMPEão, 
HEnRIqUE SoUSA VICE-CAMPEão
Simão Barcelos imperial , Henrique 
Sousa segundo na prova com mais 
jogadores.

SUB-16 – MARTIM áVIlA CAMPEão, To-
MáS VAlAdão VICE-CAMPEão
Martim domina e Tomás supera 
Guilherme Reis.
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Um COpO De RegRAS  

por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

HOLe 19 - COm ALvARINO pINHeIRO

Numa competição de golfe, 
qualquer que seja a modalida-
de, pertence ao jogador a res-
ponsabilidade de jogar a bola 
correta e cada jogador deve 
colocar uma marca na sua bola 
para identificação (regra 6-5).
Quando se utiliza a expres-
são “deve” significa que não 
é obrigatório identificar a 
bola, no entanto em qualquer 
momento do jogo poderá ser 
solicitado ao jogador, pelo 
adversário, marcador ou pelo 
árbitro, que identifique a sua 
bola. Caso a bola não tenha 
nenhuma marca pessoal pode-
rá ser considerada perdida e o 
jogador terá de colocar outra 
bola em jogo.
De acordo com a regra 12-2, 
se um jogador tem razões para 
acreditar que a bola que está 
parada é a sua e se for neces-

sário levantá-la para a identifi-
car, pode, para esse efeito, le-
vantar a bola sem penalidade. 
No entanto antes de levantá-la 
o jogador tem de informar o 
seu adversário ou o seu mar-
cador da intenção de levantar 
a bola para a identificar e dar 
oportunidade de ser observa-
do a executar o procedimento 
de levantar e recolocar a bola.
Neste caso, a bola não pode 
ser limpa mais do que a ex-
tensão necessária para a sua 
identificação. 
Se a bola for a do jogador e 
ele não cumpriu este procedi-
mento, no todo ou em parte, 
ou se levantar a sua bola para 
identificação quando tal não 
for necessário, incorre na pe-
nalidade de uma pancada. Se 
a bola levantada for a do joga-
dor, ele tem de a recolocar. 

golfe – Um “copo” de Regras (27)   
- Identificar a bola


