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TAÇA EDUARDO CORREIA 2017

VITÓRIA DA JUVENTUDE

DRIVE AÇORES – VERDEGOLF

Boa prestação dos jovens
terceirenses
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JOSÉ LUÍS MAGALHÃES

O Professor de Amarante
marante
Caros associados do nosso clube de golfe da ilha, bem como
para todos aqueles que nos tem
visitado, uma palavra de agradecimento pelas vossas visitas contribuindo para o crescimento e
fortalecimento desta instituição
terceirense.
A qualidade do campo, a oferta
de restauração e de eventos vem
confirmando esta infraestrutura
como um valioso património ao
serviço das pessoas locais e do
turismo em geral.
Em tempo de campanha autárquica são temas a nossa companhia de bandeira Sata a precisar
de tranquilidade, os cruzeiros
aguardando soluções de porto de
abrigo, a restauração tendendo a
não acompanhar o crescimento
turístico e o aeroporto das lajes
continuando a balancear entre
utilização civil e militar enquanto a ameaça internacional atinge
níveis preocupantes.
Como é difícil e custoso construir
soluções e tão fácil perder tempo
com lutas menores e banalidades.
Que bonito seria criar consensos
sobre prioridades e respeitando
os interesses específicos dos concelhos privilegiar os assuntos importantes da ilha.
O nosso clube, no centro da ilha
e naturalmente intermunicipal,
continua totalmente aberto a colaborar com o poder local para
partilhar iniciativas de cariz desportivo, social ou de natureza
promocional.
No mundo moderno do golfe existe
lugar para o golfe vip, para o da confraternização, o da iniciação, o das
escolinhas, o da competição sendo
ele praticado em campos públicos,
privados, camarários ou de associações como é a nossa realidade.
Participar faz bem à vida.
Cá o esperamos na esperança de
poder engrossar a equipa de golfistas da ilha Terceira.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Alvarino Pinheiro e Aguinaldo Antunes.

José Luís é natural de Mangualde no distrito de Viseu,
mas como quando chegou à
Terceira e começou a competir vinha filiado pelo Golfe de
Amarante, ficou com o seu
currículo desportivo associado aquela região do norte
de Portugal. Curiosamente
teve o seu baptismo de golfe
no nosso campo e começou
a jogar mais assiduamente
em S. Miguel. Casado com
uma Faialense e depois de
ter vivido três anos no Pico e
dois na ilha verde, regressou
ao continente em 2007. No
entanto e devido aos cortes
verificados pelo Ministério da
Educação na área de EVT,
onde leciona, decidiu voltar
aos Açores e escolheu a Terceira onde vive desde Agosto
de 2014. Hoje já é um dos
nossos e podemos dizer que
é um jogador da Terceira!
COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?

Curiosamente, comecei aqui na Ilha
Terceira, em agosto de 2002. Estive aqui um mês e pouco e foi nessa
altura que me iniciei no Golfe. Só
voltaria a jogar de forma mais assídua em 2003, em São Miguel.
TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?

Torneios Individuais, com um sistema de pontuação Medal Play.
O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?

Gosto bastante, para além de ser
muito bonito e muito bem enquadrado na paisagem que o envolve, é
ao mesmo tempo muito desafiante
e difícil.
O QUE O MOTIVA NO GOLFE?

O jogo de golfe é, na minha opinião,
uma prova de superação pessoal.
Não jogamos contra ninguém, o
adversário é o campo e, por vezes,
nós próprios. Ao mesmo tempo, é
um jogo que exige máxima concentração. Durante as mais de quatro
horas de jogo, não te é permitido
pensar em nada que não seja o jogo
em si e isso é muito relaxante, por-

que esqueces, durante aquele período, quaisquer preocupações que
tenhas.
COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?

Com alguma apreensão. Apesar
do esforço das pessoas que têm a
responsabilidade de chamar gente
nova para o golfe, a verdade é que
a modalidade não é muito atraente
para a maioria dos jovens e adultos,

muitas vezes, por julgarem que é
um desporto elitista, ao nível financeiro, outras vezes, por acharem
que é um desporto muito parado.
QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?

Que venham ao campo e pratiquem
golfe. Quanto mais novos, mais
possibilidades têm de evoluírem.
Tenho o meu filho com 12 anos que
começou a praticar há 1 ano e que
agora se entusiasma bastante com o
jogo. Para mim, este é o melhor jogo
do mundo, mas eu sou suspeito.
QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?

Os torneios PRO-AM organizados
pelo Clube de Golfe da Ilha Terceira, que decorrem no final de julho, todos os anos. É, sem dúvida,
a competição onde um amador se
sente mais próximo do que é uma
competição profissional.
QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?

Não tenho pontos fortes, mas bater
ferros é onde me sinto mais à von-
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Palmarés
(resumido)

e
tade.
Pontos fracos são muitos, mas o
jogo curto e a irregularidade com
o Driver são os que mais se destacam.
QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?

Em Amarante tive a sorte de
entrar em algumas competições e obter alguns prémios,
o 1º lugar na eliminatória do
circuito Galécia de 2014 é o

Bater o ferro 6 e 5 são os shots que
mais prazer me dão.

que mais se destaca. Aqui na

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?

ram: o 1º lugar net no Torneio

Batalha ( São Miguel), Estela ( Vila
do Conde) e, claro, o nosso campo
da Terceira.
QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?

No campo de Augusta, nos Estados
Unidos da América, mas já fico muito feliz em poder jogar com alguma
regularidade aqui no nosso campo.
ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE
CONTAR?

De todos os jogos de golfe, trazemos sempre um estória para contar,
porque há sempre um shot que nos
fica na memória, como os 2 eagles
em pares 4 ( um aqui na Terceira, o
outro em Amarante). Apesar de ser
uma pancada de sorte, marca sempre um jogador.

Terceira, os mais salientes fo-

das Castanhas de 2014, o 1º
lugar net no torneio de pares
das Sanjoaninas de 2015, com
o meu amigo Roberto Martins,
e o prémio que mais orgulho
e satisfação me deu, pelas
dificuldades que tive face à
oposição e por considerar que
estava a jogar o meu melhor
golfe de sempre, foi o 1º lugar
Gross do PRO-AM de 2016 na
minha categoria na altura que
era a C.

Nome – José Luís dos Santos Magalhães
Idade – 46 anos
Profissão – Professor
Naturalidade – Mangualde
Residência – Porto Martins
HCP – 10,8
Família – Casado (Paula), 2 filhos ( Simão e Helena).
Jogador(es) de Golfe favoritos: – Adam Scott, Henrik Stensson, Rory Mcllroy
Marca de Bolas: – Callaway, TaylorMade
Prato(s) favorito(s): Marisco ( Camarão, Lapas, Lagosta).
Hobbies: Jogar golfe, ir dar uns mergulhos ao mar com a minha família, ver um bom filme ou um
bom jogo de futebol (são todos bons onde o Sporting entra).
Livro ou autores favoritos: Biografias autorizadas de gente do desporto, musica e personalidades
mundiais.
Filme, realizador ou actores preferidos: JFK, do Oliver Stone e America Proibida, do Tony Kaye.

O MEU SACO
Saco- Callaway
Driver -Titlest 915 D2,
Madeira - 3 Titlest 915 F
Hibrido 3 – Taylormade M2
Ferros - Titlest AP2 712
Wedge 52º - Mizuno Severiano Ballesteros
Wedges 56 e 60 - Cleveland.
Putter - Taylormade - PuttGhost Manta

Atores - Kevin Costner, Denzel Washington, Al Pacino, Edward Norton.
Música Género cantor ou agrupamento: Gosto de tudo um pouco, mas acima de tudo o que me cativa
são as vozes, Mas gosto bastante de Guns and Roses, U2 ou Keane. A nível nacional, Xutos, UHF
e Quinta do Bill.
Tv Programas Favoritos: Transmissões desportivas, de preferência de golfe e jogos da liga inglesa.
A nível nacional, não perco nunca o meu Sporting, apesar de por vezes serem mais as tristezas do
que as alegrias, mas faz parte de mim e da minha forma de viver.
Internet/Consolas: Passo algum tempo na net. É uma forma de me manter atual, em relação ao que
me rodeia de forma nacional e mundial. Há muito que deixei de ter paciência para os telejornais e
é através da net que me vou inteirando do que se passa de mais relevante neste nosso mundo.
Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal, Barcelona e Naval 1º de Maio ( Figueira da Foz).
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Clube par

Hoje destacamos os EVENTOS. A Sala Açores
é simplesmente a melhor sala dos Açores. São
inúmeros os eventos de sucesso lá realizados:
desde casamentos a batizados, de recepções
a chefes de estado a galas de congressos, de
eventos turísticos a eventos culturais, da
passagem de ano a outros eventos realizados
em colaboração com outras entidades.
A Sala América, agora servida de lareira, é
outro espaço de eleição para a realização de
eventos de menor dimensão como aniversários
e reuniões familiares, jantares de Natal e de
empresa, etc.
O SNACK-BAR com um toque americano
está aberto de terça a domingo e lá também
poderá contar com um esmerado serviço de
RESTAURANTE com novos pratos no serviço
à carta e um buffet de referência ao fim de
semana.
Também poderá vir cá lanchar ou tomar o
seu chá ou café disfrutando sempre magnífica
vista que se alcança de qualquer ponto das
nossas instalações. Para GRANDES EVENTOS a Sala Açores é simplesmente a melhor
sala dos Açores. A comprovar está o elevado
número de marcações que já possuímos para
2018!
O Clube é um espaço ABERTO A TODOS. Não
necessita ser sócio para disfrutar das nossas
instalações.

Green Bar
ESPECIAL
DE SETEMBRO

7.5e

Hambúrguer Gourmet de alheira ladeado com
tomate recheado e batata coroada com ervas finas
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TAÇA EDUARDO CORREIA 2017

Vitória da Juventude
A Taça Eduardo Correia é uma competição disputada por equipas de três
jogadores, que escolhem a bola mais
bem colocada do grupo para executar a pancada seguinte até atingir o
buraco.
O antigo profissional de golfe Eduardo Correia, um homem da casa durante décadas viu com particular satisfação a vitória da tripla constituída
por antigos alunos seus.
Manuel Monteiro de regresso da
universidade juntou-se ao sub-16
Ricardo Garcia e ao também jovem
Diogo Costa e obtiveram um extraordinário resultado de 13 pancadas
abaixo de par.
A família Freitas: João Pedro, Pedro e
André foram segundos a dus pancadas do vencedor. Esta dupla só se classificou para a classificação gross tendo em conta que André não possuía
handicap válido, senão estariam mesmo nos troféus na classificação net.
FAMÍLIA REGO VENCE EM NET

A Almerindo e Ana Rego juntou-se
o marido desta, Francisco, e juntos
obtiveram a vitória com o resultado
deduzido do handicap de 54 pancadas. O outro troféu em disputa foi
conquistado pela tripla Rogério Ourique, Jorge Ávila e Dercio Brasil que
apresentaram um golfe muito consis-

MANUEL MONTEIRO/RICARDO GARCIA/DIOGO COSTA Campeões Gross

tente nos 18 buracos jogados.
O Drive mais longo foi obtido logo
pelo primeiro grupo em prova ao
buraco #9 e teve gravado o nome de

ANA REGO/ALMERINDO REGO/FRANCISCO RODRIGUES Campeões Net

um dos futuros vencedores da Prova:
Diogo Costa. As bolas mais perto do
buraco aos buracos #2, #14 e #18 foram pertença de Carlos Jesus, Jorge

Soares e Jorge Barcelos.
A Taça Eduardo Correia de 2017 foi
disputada por 28 triplas, perfazendo
um total de 81 jogadores.

ROGÉRIO OURIQUE/ JORGE ÁVILA/DERCIO BRASIL Vice-Campeões Net
CLASSIFICAÇÃO
Class.

Equipa/Jogadores

Pancadas
Gross

1.º

Manuel Monteiro/Ricardo Garcia/Diogo Costa

59
Net

CARLOS JESUS, JORGES SOARES E JORGE BARCELOS Bolas mais perto do buraco #2, #14 e #18

1.º

Ana Rego/Almerindo Rego/Francisco Rodrigues

54

2.º

Rogério Ourique/ Jorge Ávila/Dercio Brasil

57

3.º

Paulo Valadão/Rui Andrade/José Rendeiro

57
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TORNEIO LION’S 2017

Paulo Barcelos e José Henrique Cardoso ganham

PAULO BARCELOS Campeão Gross

Grandes resultados foram obtidos
nesta prova dos Lions da ilha Terceira. Os três premiados gross igualaram ou venceram o campo!
O campeão de 2015, Paulo Barcelos recuperou o título perdido o
ano passado para Jorge Soares alcançando um magnífico resultado
de 65 pancadas fruto de um cartão
com um eagle, seis birdies, 10 pares
e um boguey.
José Luís Garcia voltou a apresentar-se muito bem batendo o campo
por duas pancadas, enquanto Samuel Pamplona igualava o par do

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO Campeão Net

campo obtendo o terceiro lugar.
O campeão em título, Jorge Soares,
foi quarto à frente de José Henrique
Cardoso e do regressado António
Vaz.
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO
VENCE EM NET

José Henrique Cardoso sucede ao
americano Daniel Sellstrom como
vencedor da classificação net. vencedor. Terminou com um ponto de
avanço sobre Luís Gomes que este
ano tomou o gosto aos troféus.
Alexandre Neves Paulo efetuou

uma prova de trás para a frente,
como lhe é habitual, e terminou em
terceiro com o mesmo número de
pontos que José dos Reis Mendes,
mas com um melhor back-nine.
José Barcelos também superou Manuel Costa pelo fator de desempate
e arrecadou o último prémio.
Rui Andrade esteve de pontaria
bem afinada ao longo do torneio e
colecionou mais dois troféus por
ter colocado a sua bola mais perto
do buraco ao dois, catorze e dezoito, no outro par 3 o troféu foi para
João Ferreira.

Participaram nesta prova 47 golfistas, mais três do que no ano
passado, a que se juntaram, ao
almoço, membros do Lion’s Club
da Ilha Terceira para o encerramento de uma prova que também
se, destina a angariar fundos para
as acções dos Lion’s. Conceição
Menezes, a nova presidente desta
associação com uma direção constituída inteiramente por senhoras,
para alem de agradecer à organização e aos participantes, destacou a obra filantrópica da sua organização.

JOSÉ LUÍS GARCIA segundo Gross

SAMUEL PAMPLONA terceiro Gross

LUÍS GOMES segundo Net

ALEXANDRE NEVES PAULO terceiro Net

JOSÉ DOS REIS MENDES quarto Net

JOSÉ BARCELOS quinto Net

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD GROSS

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD NET

Class.

Jogador

Pontos

Class.

Jogador

Pontos

1.º

Paulo Barcelos

43

1.º

José Henrique Cardoso

41

2.º

José Luís Garcia

38

2.º

Luís Gomes

40

3.º

Samuel Pamplona

36

3.º

Alexandre Neves Paulo

39

4.º

Jorge Soares

34

4.º

José dos Reis Mendes

39

5.º

José Henrique Cardoso

34

5.º

José Barcelos

38

JOÃO FERREIRA closest to the pin #2
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DRIVE AÇORES – VERDEGOLF

Boa prestação dos jovens terceirenses

Decorreu no campo de golfe da Batalha na ilha de S. Miguel nos dias
16 e 17 do corrente mês a terceira e
a quarta provas do Drive, prova organizada pela Federação Portuguesa
de Golfe com o apoio da Associação
de Golfe dos Açores e colaboração
do clube anfitrião. Os Drive são
provas abertas a todos os atletas federados independentemente do clu-

be e região de filiação.
Acompanhados pelo profissional
Michael Duarte deslocaram-se 5
atletas do CGIT.
O principal destaque da comitiva
vai para Simão Barcelos (sub-12)
que fez o pleno conquistando as 4
provas realizadas nos Açores, em
gross, de forma categórica.
O sub-16 Diogo Ávila esteve me-

HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

O outro lado do Golfe!

Old School!
O outro lado do Golfe! Amizade e companheirismo fora dos greens !
Olha esse toiro!!

nos bem na 1º dia, mas no segundo dia superou adversários mais
conhecedores do campo ficando
em segundo gross atrás do jovem
talento regional Tiago Nunes, mas
conquistando o título Net.
Afonso Sousa continua a evoluir e
conquistou a competição net no 1º
dia. No mesmo escalão Simão Magalhães, na sua primeira saída fora

da ilha, registou resultados muito
interessantes melhorando-os à medida que foi conhecendo melhor o
campo.
Martim Ávila continua a ser o melhor Açoriano neste escalão. No
entanto contou com a presença de
um atleta do Clube de Golfe de Vilamoura no Algarve que o impediu
de chegar aos troféus Gross.

UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Comissão Técnica (Regra n.º 29)
Por definição a “Comissão Técnica” é
a comissão responsável pela competição ou, se o problema não se levanta
numa competição, a comissão encarregada do campo.
Sendo assim, a Comissão Técnica é
a responsável por elaborar o regulamento segundo o qual uma competição ou torneio deve ser jogado.
Importa salientar que a Comissão
Técnica não tem competência para
abolir uma regra de golfe.
Entre outras, as principais atribuições e funções da Comissão Técnica
de acordo com a regra nº 33, são as
seguintes:
- definição dos limites e das margens - marcar o campo e o fora dos
limites, marcar as margens dos obstáculos de água e dos obstáculos de
água laterais; definir o terreno em
reparação, as obstruções e as partes
integrantes do campo;
- definição do local de treino;
- determinar a suspensão temporária
ou definitiva do jogo ou, em jogo por
jogo eventualmente declarar a volta
anulada e cancelada invalidando todos os resultados obtidos na volta
em questão;

- estabelecer as horas de saída e em
partidas por pancadas, formar os
grupos nos quais os concorrentes
tem de jogar;
- a Comissão técnica tem de elaborar uma tabela indicando a ordem
dos buracos em que devem ser dadas ou recebidas as pancadas de
abono;
- em jogos por pancadas a Comissão
Técnica prepara para cada competidor um cartão com as referências
do jogador e em competições por
pancadas a Comissão Técnica é responsável pela soma dos resultados
obtidos nos diferentes buracos e
pela aplicação do abono indicado no
cartão de resultados.
- Em caso de empate nos resultados obtidos, a Comissão Técnica é
responsável por indicar a forma de
desempate;
- Uma penalidade de desclassificação pode em casos excecionais, ser
abolida, modificada ou alterada.
- a Comissão técnica pode estabelecer regras locais, tendo em contas as
condições locais de jogo. Uma Regra
de golfe não pode ser anulada por
uma regra local.

