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Francisco Raposo

Jogador impulsivo
Reconhece que o golfe é um
jogo muito exigente, princiEstimados 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

palmente a nível psicológico,
e isto motiva-o. Manter uma
concentração total a cada
pancada durante as quatro
a cinco horas de competição é no entanto uma das
suas maiores dificuldades,
por isso é daqueles jogadores que tanto é capaz de
fazer um resultado “canhão”,
como outro bastante maior
que o seu handicap. Mas o
que lhe dá mais gozo é a
foto para o facebook em dia
de jogo quando exibe com
um sorriso a cerveja que os
amigos perdedores lhe estão
pagando!

Como começou a jogar Golfe?

O meu primeiro contacto com o golfe foi quando tinha cerca de 14 anos,
quando fui caddie por dois anos. Depois foi em Agosto de 2010, quando
uns amigos de infância vieram do Canadá e aí fiz-me sócio até hoje.
Tipo de competição preferida?

O meu tipo de competição preferida é
medal-play, porque todas as pancadas
contam, é uma modalidade mais exigente, pois podemos estar num bom
dia de golfe e num buraco o score
muda, foi o que me aconteceu este ano
no torneio O Melhor dos Melhores, tinha um bom score quando faltavam 4
buracos e no buraco 5 dei 9 pancadas.
O que pensa do nosso campo?

É um campo bonito com uma natureza envolvente espectacular, exemplo
disto é o buraco 8, onde podemos
vislumbrar uma natureza impar….
Na minha opinião podia melhorar
nos bunkers e corte de algumas árvores…

o jogo exigente, principalmente a nível psicológico, temos de ter um nível de concentração altíssimo a cada
shot, para que o resultado seja positivo. Também pelas amizades criadas,
é um ambiente espectacular, principalmente quando há aquela “guerra”,
para no final o vencido “encostar a
barriga ao balcão” , onde a primeira
cerveja é a mais saborosa….e claro
a respectiva foto no facebook……..
rssssssss
Como vê o futuro da modalidade na
Terceira?

Infelizmente vejo o futuro um pouco
negro, com poucos jovens a jogar.
Quando for a altura de alguns jogadores numa faixa etária abandonarem a
modalidade, penso que vamos ter um
grande quebra….
Que conselhos daria aos mais jovens?

O conselho que dou é virem experimentar e não só uma vez, pois é uma
modalidade exigente e num só dia os
resultados não irão aparecer…joguei
outras modalidades e posso garantir
aos jovens que o golfe é uma modalidade impar onde o contacto com a
natureza é garantida com campos diferentes uns dos outros.
Qual foi a competição que lhe deu mais
gozo participar?

Gostei de jogar os primeiros torneios,
como o torneio dos antigos caddies
(2º Gross) e claro o primeiro troféu
que ganhei no torneio da minha freguesia e fui nomeado para a organização do ano seguinte.

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco

O que o motiva no Golfe?

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Rodrigues e Aguinaldo Antunes.

O que motiva no golfe é acima de tudo

O meu ponto forte penso que seja

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
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Palmarés
(resumido)
no green, jogo bem de put e também
a aproximação ao green dos 80 mts
para dentro…..
Qual a sua pancada preferida?

Gosto muito quando sai um bom drive, mas o que gosto mais é dar um shot
nos 80 mts para dentro e colar a bola
ao buraco…dá um gozo especial.
Qual o campo de golfe que gostou mais
de jogar?

Torneio Profissionais
Educação Física 2011 - 5º Net
Torneio Agualva 2011 - 4º Net
Club Open 2012 - 4º Net
Torneio Agualva 2012
- 3º Gross - cat. B
Torneio dos Antigos Caddies
2012 - 2º Gross

Claro que o nosso campo, mas o campo das Furnas também é muito bonito
e bem tratado.

Torneio Festas Praia 2013
- 1 º Net

Qual o(s) campo(s) de golfe que mais
gostaria de jogar?

Torneio Sanjoaninas 2014
- 2º lugar Net

Há muitos campos bonitos por este
mundo fora, mas claro o de St Andrews na Escócia, pela sua história.

Torneio Festas Praia 2014
- 3º Net

Alguma estória que gostaria de contar?

O Hole in one que fiz no buraco 2 e
nem um ano de golfe tinha. Estava a
jogar com Agnelo Ourique, e como
estava a chuviscar, estávamos para
desistir, aguardamos alguns minutos
e bati um bom ferro 6, quando cheguei ao green não vi a bola no green,
fui para trás do green procurar a bola,
quando o Agnelo retirou a bola dentro do buraco.

Torneio Festas Praia 2015
- 4º Net
Torneio Sanjoaninas 2017
- 3º Gross
HoleInOne - Maio 2011
- buraco 2

Nome - Francisco José Machado Raposo
Idade - 45 anos
Profissão - Agente da PSP
Naturalidade - Agualva, Praia da Vitória
Residência - Agualva, Praia da Vitória

O MEU SACO

HCP - 11,1 EGA

Saco –sem marca

Família - Casado, 2 filhos.

Driver –Nike MachspeedBlack 8,5º Regular

Jogador(es) de Golfe favoritos - TigerWoods

Madeira 3 – Nike VR STR Fit Tour

Prato(s) favorito(s) - Cozido à Portuguesa, Bacalhau à Brás e Polvo Guisado.

Madeira 7 – Mizuno T-ZoidBlueRage

Hobbies - Pescar.

Híbrido – Nike CPR
Ferros(Ferro 5 a PW) – Mizuno MXII
Sand-Wedge- Mizuno Tour Series
Lob-Wedge (60º)- SamspinGoliath
Putter – Odyssey White Hot #7
Marca de Bolas - Titleist Pro-Vx1

Filme, realizador ou atores preferidos - Braveheart, Mel Gibson.
Música Género cantor ou agrupamento - Clássica, instrumental e pop-rock
Tv Programas Favoritos - Documentários (Discovery e Odissey) notícias e desporto.
Internet/ Consolas - Redes sociais e correio electrónico.
Clube(s) de Futebol - Sport Lisboa e Benfica.
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Torneio de Golfe “Festas da Praia 2017”

O golfe acontece
O Teatro acontece era o mote das Festas da Praia 2017. Por aqui, pelas fajãs
da Agualva o golfe acontece! E aconteceu num dia em que uma chuvinha
miudinha foi presença constante ao
longo dos dezoito buracos, mas que
não impediu que o torneio se realizasse contando com a participação de 100
jogadores perfazendo um total de 50
equipas. Jogou-se na modalidade de
Pares Texas Scramble.
A entrega de prémios contou com a
presença do Vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Tibério
Dinis que agradeceu a presença do
elevado número de jogadores, mesmo
num dia de chuva e enalteceu o papel
do Clube de Golfe da Ilha Terceira
considerando a importância deste notável equipamento tanto ao serviço do
desporto como do turismo. Luís Mendes, vice-presidente do CGIT agradeceu à edilidade praiense não só a sua
colaboração para a realização deste
torneio que já faz parte do calendário
do clube há muitos anos, mas também
pelo apoio à instalação da estação de
tratamento de águas e pela coorganização do Praia Wine Festival e de outras
atividades onde o Clube encontra sempre uma porta aberta na autarquia.
Jorge Soares/ João Paulo Tomé
campeões gross

À semelhança do ano transato mais uma
dupla inédita, constituída por Jorge Soa-

jorge soares/João paulo tomé vencedores Gross

res e o jovem João Paulo Tomés, sagrouse campeã.
Uma dupla em afirmação é a constituída pelo pai Paulo Barcelos e pelo filho,
o sub-12 Simão Barcelos que ficaram a
uma pancada de fazer o pleno em festas
concelhias, pois tinham vencido nas Sanjoaninas.
Nos três lugares seguintes classificaram-

Paulo Barcelos/Simão Barcelos segundos Gross

se a experimentada dupla Pedro Xavier/
José Henrique Cardoso, o par de jovens
Ricardo Garcia/Diogo Ávila e dos campeões em título Rui Dinis/Francisco Dinis.
Jorge Nunes/João Mendes
campeões net

Em net, vitória para Jorge Nunes/João
Mendes que terminaram com três pan-

Pedro Xavier/José Henrique Cardoso terceiros Gross

cadas de avanço sobre os vencedores net
das Sanjoaninas, José Carlos Vitória/Luís
Gomes.
A uma pancada dos segundos classificouse o Rogério Ourique/Dercio Brasil. Os
últimos troféus em disputa foram para as
duplas Brás Linhares/Joaquim do Carmo e
José Adriano Godinho/José Barcelos, ambas com o mesmo número de pancadas.

Ricardo Garcia/Diogo Ávila quartos Gross

Rui Dinis/Francisco Dinis quintos Gross
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jorge nunes/joão mendes vencedores Net

José Carlos Vitória/Luís Gomes segundos Net

José Adriano Godinho/José Barcelos quintos Net

Rogério Ourique/Dercio Brasil terceiros Net

Brás Linhares/Joaquim do Carmo quartos Net

Classificação gross

Classificação net

Class.

Jogadores

Net

Class.

Jogadores

Net

1.º

Jorge Soares/João Paulo Tomé

66

1.º

Jorge Nunes/João Mendes

57

2.º

Paulo Barcelos/Simão Barcelos

67

2.º

José Carlos Vitória/Luís Gomes

60

3.º

Pedro Xavier/José Henrique Cardoso

68

3.º

Rogério Ourique/Dercio Brasil

61

4.º

Ricardo Garcia/Diogo Ávila

68

4.º

Brás Linhares/Joaquim do Carmo

62

5.º

Rui Dinis/Francisco Dinis

68

5.º

José Adriano Godinho/José Barcelos

62

|VI| golfe

28.AGO.2017 DIÁRIO INSULAR

Torneio da Agualva 2017

Torneio carismático

José luís garcia Vice-Campeão Gross

Pedro fagundes 3º Gross

Jorge Soares Campeão Gross

José adriano godinho 4º Gross

O Torneio da Agualva realizou-se este ano pela
vigésima oitava vez. É um dos torneios mais
carismático do clube pois junta e premeia para
além dos jogadores habituais, os nossos emigrantes e mesmo jogadores “convidados” que
só jogam golfe neste torneio. Este ano, talvez
por alteração de calendário, teve menos participantes, mas mesmo assim foram nove dezenas. Os Mordomos foram Lisuarte Mendonça
e Tiago Rocha.
Jorge Soares vence novamente

aurélio diniz 5º Gross

diogo costa longest drive #9

Jorge Soares mantém a sua fiabilidade e vence
mais um torneio esta época. Só perdeu para o
campo por uma pancada.

josé adriano silva closest to the pin #2

Depois de vencer em 2016 José Luís Garcia
teve que se contentar este ano com o segundo
lugar isolado a duas pancadas do vencedor.
Classificação Gross
Class.

Jogadores

Pontos

1.º

Jorge Soares

73

2.º

José Luís Garcia

75

3.º

Pedro Fagundes

76

4.º

José Adriano Godinho

76

5.º

Aurélio Dinis

77

João mendes closest to the pin #18
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joão victor oliveira Vice-Campeão Net

rui andrade 3º Net

paulo valadão Campeão Net

Pedro Fagundes continua a mostrar que que a
idade só conta para o cartão de cidadão e foi
terceiro a uma pancada de “Xaila”. José Adriano Godinho averbou o mesmo score mas com
um pior back-nine e por isso foi quarto.
O último troféu em disputa em gross foi para
Aurélio Dinis que foi o melhor no desempate
dos últimos nove buracos em relação a mais
quatro golfistas.
Todos os premiados são oriundos da freguesia
patrocinadora do torneio!
Paulo Valadão vence em net

Paulo Valadão foi o sucessor de João Ferreira
nesta classificação venceu com duas pancadas
de avanço sobre um grupo de três golfista:
João Victor Oliveira, o ex-autarca Rui Andrade
e José Gabriel Medeiros. O último lugar premiável foi para Celestino Rocha que foi o melhor entre cinco concorrentes que terminaram
duas abaixo de par net.

clube de golfe da ilha terceira Campeão Regio

Mais Troféus

Entre emigrantes e convidados os troféus foram para Carlos Areias, melhor migrante que
foi décimo na geral com 78 pancadas e o melhor convidado foi pela quinta vez Francisco
Marlão Nunes, este ano com com 92 shots.
O Longest Drive foi para Diogo Costa e as bolas mais
perto do buraco nos pares 3 #14 e #18 foram para José
Silva, Carlos Neves e João Mendes respectivamente.

josé gabriel medeiros 4º Net

Classificação net
Class.

Jogadores

Pontos

1.º

Paulo Valadão

67

2.º

João Victor Oliveira

69

3.º

Rui Andrade

69

4.º

José Gabriel Medeiros

69

5.º

Celestino Rocha

70

clube de golfe da ilha terceira Campeão Regio

torneio da agualva Troféus sempre apeteciveis

bares de campo emvolvência da freguesia
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Rápa é Rápa!

“Golfe –
Um “copo”
de Regras (28)
De acordo com as regras “ se a
bola de um jogador, em movimento depois de uma pancada,
é desviada ou travada por uma
bola em jogo que esteja parada,
o jogador tem de jogar a sua
bola tal como ela se encontra.
Em jogo por buracos não existe
penalidade. Em jogo por pancadas, não há penalidade a não
ser que ambas as bolas estejam
no green antes de dar a pancada, caso em que o jogador
incorre na penalidade de duas
pancadas” Regra nº 19-5-a.
Isto significa, que um jogador
que se encontre a jogar, na modalidade de jogo por pancadas,
poderá solicitar aos outros jogadores que estejam com as
bolas no green que marquem a
sua posição.
Caso a bola do jogador se encontre fora do green, os joga-

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

dores que se encontram com
a sua bola no “green” poderão
marcar ou não a sua posição.
Na sua linha de “putt”, ou seja
no green, o jogador poderá remover areia ou terra. Em mais
nenhum lado nenhum poderá
fazer esta ação.
No “green” o jogador poderá levantar a bola e limpá-la
desde que primeiro tinha sido
marcada - Regra 16-1b. e Regra 20-1. O numero de vezes
que poderá fazer isso, não está
determinado. O jogador não
pode é atrasar o ritmo do jogo
- Regra 6-7
O jogador repara que a borda
do buraco se encontra danificada pelo impacto de uma
bola, nesta situação o jogador
antes de jogar, poderá reparar
a borda do buraco sem penalidade.

No auto denominado “ Grupo da Morte” não se brinca no que toca a rápas
(momento em que a bola acaba “perdida” dentro de um arbusto, de uma
lagoa, de uma vala ou outro obstáculo
com alguma conotação de “humilhação” para o jogador). Esta denominação é inspirada naquela vegetação que
abunda no interior da ilha Terceira e
que todos nós identificamos como
rápa. E equivale há morte do artista.
Podemos dizer que é um jogo paralelo ao próprio jogo de golfe, dentro do
qual ninguém deverá ficar impune à
infelicidade de um “outcoming” deste calibre de desvalorização.

No entanto, dentro do “Grupo da
Morte” este tipo de acontecimentos
têm outro impacto, não só porque
eles próprios aumentaram o número
de rápas… mas também porque os
seus regulamentos são implacáveis
para os infratores, onde cada rápa
equivale a uma rodada para os outros elementos, com direito a acumulações.
O buraco 17 é o ex-libris deste jogo,
conhecido entre os elementos do
“Grupo da Morte” como “A Cervejaria”… aqui ninguém fica sem beber
uma ou duas cervejinhas à custa da
rápa alheia.

Green Bar
Especial
de Setembro

Especial
de setembro

12 e

2,5 e
Especial
de agosto

Especial
de agosto

12 e

4e

Polvo panado

Vol-au-vent de Marisco

Margarita

Porto Tonic

