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XIV Torneio das Empresas – Car Gold

tORNeIO DA AgUALvA 2014

Miguel Moniz
Construções campeã

25 Anos de torneio da Agualva

tORNeIO De gOLfe “feStAS DA pRAIA 2014”
Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur – BPI

Boa prestação o pódio
famílias
dominam
premiada com o 5º lugar

Campeonato Regional de Jovens

Festa do golfe
jovem regional
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Manuel Luciano Pereira

Regresso às origens
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 acompanhantes 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 esforço público e privado no sentido da promoção e divulgação
externa.
Cá por casa, organizámos o nosso torneio das empresas, com a
participação record de 28 empresas, confirmando o interesse que
o golfe assume como meio de
comunicação. E iremos também
organizar a final nacional do Expresso BPI que é o maior evento
nacional de golfe empresarial.
A Terceira precisa de mais iniciativas e distribuídas ao longo
de todo o ano quebrando-se a
sazonalidade e fortalecendo-se a
sustentabilidade.
Aproveite o Verão da melhor maneira e não se esqueça que praticando golfe também consegue
garantir um bom bronzeado.
Cá o esperamos.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Emigrou aos 18 anos para o Canadá onde esteve 36 anos.
Trabalhou na construção civil e também fez limpezas em parttime. 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 jogar 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 aparecer como Manuel Pereira, aqui toda a gente conhece-o como
Luciano!

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 semana. 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.

dois e sempre para a brincadeira,
pois eu nunca levei o jogo de golfe
muito a sério.
O que pensa do nosso campo?

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaborado-

Tipo de competição preferida?

É um campo fantástico mesmo comparando 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.

res: Alvarino Pinheiro, Francisco Rodrigues, Aguinaldo

Gosto muito de jogar match-play
com dois jogadores contra outros

O que o motiva no Golfe?

Ficha Técnica

Antunes e Paula Mendes.

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 reformeime e vim para aqui. Eu quero é vir
para aqui e ter a amizade das pessoas 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 minha 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 importante 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 colega meu lá de fora: não olhar para
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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 passado à Canadiana.
Hobbies: Pescar, andar de bicicleta e ver televisão.
Filme, realizador ou atores preferidos: Mel Gibson e Sean Connery.
Música Género cantor ou agrupamento: Pink
Floyd, Rolling Stones.
Tv Programas Favoritos: Ouro verde e programas de natureza.
Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica e
Sport Clube Vilanovense.

o jogo do adversário e só me preocupar 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 comprida 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 chamado 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 campo 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.

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
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Green Bar
Especial
de julho

Especial
de julho

12,5e

Jarro 8e
Copo 3e

Bochechas de porco regional com migas

Sangria Branca
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XIV Torneio das Empresas – Car Gold

Miguel Moniz Construções campeã

miguel moniz construções vencedora da edição de 2017 do Torneio das Empresas

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

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

bola melhor posicionada (no mesmo
par) para jogarem os dois desta posição. Repetem esta acção até chegar
ao green. A partir daí jogam alternadamente. Cada jogador tem que
garantir no mínimo oito saídas. Este
ano a novidade foi o joker que possibilitava 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 quatro pancada dos líderes o, o duo
de empresas Laboratórios Brum &
Freitas e Escritório Digital I, sendo
a terceira classificada a InforlândiaFlávia Nunes I.
Mas como as contas só se fazem no
fim a equipa das duplas Roberto
Gomes/Flávio Barcelos e Marco Moniz/Miguel Sousa fez a par da equipa 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, Inforalfa – Primavera Software, Electro-Cruzeiro (Campeã em título) e
Lima ICS, que terminaram por esta
ordem tendo em conta o desempate
regulamentar.
Paulo Nunes e Délio Soares venceram os troféus para as bolas mais
perto do buraco aos buracos catorze
e dezoito respectivamente. João Pedro Freitas/Fernando Vieira (Brum
& Freitas) e Francisco Botelho/
Francisco Nogueira (Mário Valadão
Unipessoal) obtiveram os melhores
resultados do dia 1 e 2 de competição, com o mesmo resultado, 44
pontos, tendo esta última dupla
sido a que mais pontos obteve no
torneio, 89 pontos.

Classificação Empresas
Pontos

Dia 1

Dia 2

Miguel Moniz Construções

169

83

86

Flávio Barcelos/Roberto Gomes

85

44

41

Marco Moniz/Miguel Sousa

84

39

45

Brum & Freitas Lda

167

87

80

Pedro Freitas/Vasco Costa

83

41

42

João Pedro Freitas/Fernando Vieira

84

46

38

Escritório Digital I

167

87

80

Samuel Pamplona/Carlos Jesus

85

43

42

Adelino Silva/Almerindo Rego

82

44

38

InforAlfa

167

83

84

João Ferreira/João Victor Oliveira

84

43

41

Hildeberto Rocha/José Freitas

83

40

43

Electro Cruzeiro

167

81

86

Rui Tomé /João Tomé

84

39

45

José Carlos Vitória/Bruno Tomé

83

42

41

Class.
1º

2º

3º

4º

5º

Jogador

brum&freitas, lda Vice-campeã do Torneio das Empresas

Escritório digital I equipa terceira classificada do Torneio das Empresas
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Miguel Moniz Construções campeã
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Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur – BPI

Boa prestação premiada com o 5º lugar
A equipa deste escalão do CGIT
representou os Açores nesta competição 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 homogenia dos restantes elementos da
equipa.
No dia seguinte Délio Soares teve
como parceiro Pedro Fagundes e
Jorge Soares emparceirou com Pedro Xavier, ambos os pares obtiveram o mesmo resultado, 79 pancadas, o que possibilitou à equipa
da ilha Lilás isolar-se no 5º lugar.
A outra dupla: Pedro Xavier/Hildeberto 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.

equipa de mid-amateurs do Clube de Golfe da Ilha Terceira

Campeonato Nacional de Clubes Seniores

Prestação meritória, classificação no top-10

equipa de seniores do Clube de Golfe da Ilha Terceira

A equipa campeã dos Açores do escalão de + de 50 anos, o CGIT, participou 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 oitenta 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 pioraria no segundo dia. O segundo melhor 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 meritória, dentro do top-10, a equipa regressou 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.
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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 excelentes 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 participantes. 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, tendo Ivete Rodrigues, Jovem Talento
Regional, dominado a seu belo prazer 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) conquistava 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 igualando o resultado de Rickie na véspera.
Este terminou com mais uma pancada 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. Domínio avassalador de Simão Barcelos
e vitória net para Henrique Sousa,
sempre muito certinho.
Os Sub-10 competiram neste dia,

uma prova de nove buracos disputada em stableford, Martim Ávila
(CGIT) exibiu-se ao mais alto nível
e fez um resultado notável vencendo folgadamente o escalão que teve
como vencedor net o seu conterrâneo Tomás Valadão.
Os dois próximos Drive Açores
organizados pela Federação Portuguesa de Golfe serão disputados no
campo de golfe da Batalha na Ilha
de S. Miguel nos dias dezasseis e
dezassete de Setembro. Os Drives 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 Açoriano 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 reencontrou 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 revalidar 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 campeão 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 duplobogey e de doze pares.
Ricardo Garcia continuava a bater na

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

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-18 – João Gouveia campeão,
Miguel Rodrigues vice-campeão

Sub-14 – Ivete Rodrigues campeã,
Sofia Paulino campeã

Pela primeira vez esta semana

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, Tomás Valadão vice-campeão

Martim domina e Tomás supera
Guilherme Reis.
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Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

um copo de regras
por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (27)
- Identificar a bola
Numa competição de golfe,
qualquer que seja a modalidade, pertence ao jogador a responsabilidade de jogar a bola
correta e cada jogador deve
colocar uma marca na sua bola
para identificação (regra 6-5).
Quando se utiliza a expressão “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 poderá 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 identificar, pode, para esse efeito, levantar a bola sem penalidade.
No entanto antes de levantá-la
o jogador tem de informar o
seu adversário ou o seu marcador da intenção de levantar
a bola para a identificar e dar
oportunidade de ser observado a executar o procedimento
de levantar e recolocar a bola.
Neste caso, a bola não pode
ser limpa mais do que a extensão necessária para a sua
identificação.
Se a bola for a do jogador e
ele não cumpriu este procedimento, no todo ou em parte,
ou se levantar a sua bola para
identificação quando tal não
for necessário, incorre na penalidade de uma pancada. Se
a bola levantada for a do jogador, ele tem de a recolocar.

