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4º Troféu Açores – 6º Torneio Ibérico de Clubes

Promover os Açores

tORNeIO DA AgUALvA 2014

25 Anos de torneio da Agualva
Troféu Açores Golfe - 27º Circuito Golfe & Comunicação

Etapa Açoriana realizada na Terceira

tORNeIO De gOLfe “feStAS DA pRAIA 2014”

famílias dominam o pódio
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Samuel Pamplona

Jogador de escola
Caros amantes do golfe.
Tentar explicar o efeito profundo
que a pratica do golfe produz no
ego de cada é assunto recorrente
e ainda pouco explicado.
A forma de ser e estar de cada
personalidade é frequentemente
testada ao longo do nosso percurso de vida, por vários factores, e
muitas vezes nos surpreendemos
da forma como reagimos.
Não há dúvida que a ciência em
torno do cérebro tem evoluído
exponencialmente, mas também
temos a sensação de que muito
longe ainda estamos do poder
compreender o seu complexo
mecanismo.
A partilha de experiências entre
golfistas vem confirmando que
a pratica desta estranha modalidade desportiva faz bem à saúde
mas acima de tudo à mente.
A luta saudável pela superação
de resultados em que o adversário é o campo, a aceitação de
que podemos competir com diferenciação de nível técnico, onde
a idade e ser mulher ou homem
nada influência, torna esta modalidade
única e desenvolvida por um número imenso de praticantes.
Também é admitido por quem
joga golfe que o conviver com
dias bons e maus de prestação
desportiva influência positivamente a tolerância e o respeito
pelas diferenças.
Mergulhe na sua própria mente
associando-se a nós como golfista.
Cá o esperamos para o conhecer
a si e ao seu potencial de jogo
com a certeza quase absoluta
que será uma experiência inesquecível.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

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

Samuel começou a jogar
aos 10 anos e por isso o
seu swing revela a classe
de um jogador que teve
escola. De feitio calmo
passeia-se pelo campo
disfrutando tudo o que
ele tem para lhe oferecer. Mas não se pense
que por isso não seja um
jogador competitivo. Jogador de handicap baixo
joga sempre para gross.
Se dedicasse mais tempo à modalidade seria
certamente, sempre, um
jogador a ter em conta
na discussão da vitória.

Como começou a jogar Golfe?

O meu primeiro contato com o golfe
foi por volta dos 10 anos de idade,
numa “entrada geral” na Base Aérea
das Lajes, onde era habitual terem
uns jogos para as crianças se entreterem, sendo que no meu caso experimentei um mini “putting green” e
gostei. Depois através de um tio meu,
que trabalhava no Clube de Golfe da
Ilha Terceira, iniciei-me no golfe com
a minha mãe.

seguinte. Além disso o golfe é jogado
no meio da natureza, é relaxante e
uma boa maneira de fugir à rotina.
Como vê o futuro da modalidade na
Terceira?

Com alguma preocupação. É preciso
cativar mais jovens para a modalidade, o que não é fácil, principalmente
porque o golfe ainda é visto com um
desporto para “reformados”.

rimentar a jogar. Não pensem que é
um desporto só para os mais velhos.
Quanto mais cedo iniciarem no golfe
mais possibilidades têm de se tornarem bons jogadores.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

O torneio dos 50 anos do 1º Friendship jogado no campo das Furnas
em 2012. Foram 2 dias de bom golfe
e convívio.

Que conselhos daria aos mais jovens?
Tipo de competição preferida?

Em Medal Play, onde todas as pancadas contam e onde um buraco mal
jogado pode facilmente arruinar o
“score” da tua vida.

Que venham ao Clube de Golfe expe-

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Como ponto forte, a regularidade
com os ferros. Como ponto fraco, a
irregularidade com o madeira 3.

O que pensa do nosso campo?

Qual a sua pancada preferida?

É um campo muito bonito, e difícil
de jogar principalmente para quem
não conheça as “manhas” dos nossos
greens.

Bater um Ferro 7 para o green e “colar” a bola à bandeira.

O que o motiva no Golfe?

Furnas (São Miguel).

É um desporto desafiante, quando
acabas de jogar ficas sempre com a
sensação que podias ter feito melhor
e com vontade de voltar a jogar no dia

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

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

No campo TPC Sawgrass, na Florida.
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Palmarés
(resumido)
- Terceira Open, Categoria C,
1º Net (1997)
- Torneio Eduardo Correia,
2º Net (1997)
- Taça da FPG, Handicaps >
12, 1º Lugar (2001);
- Torneio Lions, Bola
mais próxima do buraco 14
(2011)
- Torneio das Castanhas,
3.º Gross
- Club Open, 2º Net (2011)
- 50 Anos do 1º Friendship,
3º Net (2012)
- Clube Championship, Cat B,
2.ºNet (2013)
- Torneio Rotary Clube
de Angra do Heroísmo,
3ºNet (2013)
- XXXII Pro-Am, 1º Lugar
(2013)
- Terceira Open,
4º Net (2014)
- Torneio da Academia
do Bacalhau,
3º Net (2014)
- Torneio da Agualva,
2º Gross (2015)
- Terceira Open, Categoria B,
1º Gross (2017)
- Torneio Empresas,
3º Lugar (2017)
- Torneio Lions,
3º Gross (2017)

Nome – Samuel Ventura de Meneses Pamplona
Idade – 35 anos
Profissão – Engenheiro Civil
Naturalidade – Praia da Vitória
Residência – São Mateus da Calheta
HCP – 5,7
Família – Casado
Jogador(es) de Golfe favoritos: – Tiger Woods, Phil Mickelson e Sergio Garcia.
Marca de Bolas: – Titleist e Srixon.
Prato(s) favorito(s): Alcatra de carne, arroz de marisco, frango e polvo no forno.
Hobbies: jogar golfe e futsal, ver futebol, filmes e séries, ler um livro (de vez enquanto).

O MEU SACO
Saco – TaylorMade
Driver – TaylorMade M2 2016
Madeira 3 – TaylorMade M2 2016
Madeira 5 – TaylorMade R9
Hibrido 23º - Adams XTD Ti
Ferros – Callaway X Forged
Wedge 52º - Nike VR Pro
Wedge 56º - Callaway Mack Daddy 3
Wedge 60º - Cleveland 588 RTG
Putter – Titlest Studio Select Kombi S

Livro ou autores favoritos: A Ilha do Medo, de Nelson DeMille.
Filme, realizador ou actores preferidos: O Resgate do Soldado Ryan, Avatar, Mystic River e os Condenados de Shawshnk. Atores: Tom Hanks, Jack Nicholson, Bruce Willis.
Música Género cantor ou agrupamento: Dire Straits, The Rolling Stones, Bob Marley and the Wailers,
The Doors.
Tv Programas Favoritos: Um bom jogo de futebol da liga dos campeões. “Anthony Bourdain - Sem
Reservas”.
Internet/Consolas: Uso a net normalmente para efetuar pesquisas e compras, ver algumas noticias
e para contatar familiares e amigos que estão longe.
Clube(s) de Futebol: Futebol Clube do Porto, Real Madrid e acompanho sempre os clubes onde o
José Mourinho é treinador (atualmente Manchester United).

|IV| golfe

30.out.2017 DIÁRIO INSULAR

4º Troféu Açores – 6º To

Promover
Mais de mil jogadores participaram nas 27
etapas classificativas dos Troféu Açores /
Troféu Ibérico de Clubes disputadas em
clubes de Portugal, Inglaterra e Espanha
qualificando 44 jogadores para a final que
este ano foi disputada na ilha Terceira.
O Troféu Açores é disputado pelo vencedor de cada etapa a que se junta outro golfista, do mesmo clube, para a disputa do
Troféu Ibérico de Clubes. As duas provas
são disputadas em medal net contando o
somatório dos dois dias de prova.
A Taça Açores foi para Pedro Coelho do

Classificação - 4º Troféu Açores
Class.

Jogador

Net

1.º

Pedro Coelho (Montado)

146

2.º

Leonel Seixas (Viseu)

148

3.º

Marco Moniz (CGIT)

151
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orneio Ibérico de Clubes

os Açores
fotografias João Moniz

Golfe do Montado que venceu com duas
pancadas de avanço sobre Leonel Seixas
do CG de Viseu. Em terceiro ficou o terceirense Marco Moniz que começou mal a
prova, mas que no segundo dia fez o melhor resultado do torneio o que lhe permitiu acabar no pódio.
Tendo conquistado o título em S. Miguel
o ano passado o CGIT conseguiu desta
vez o vice campeonato através da dupla
Marco Moniz/Flávio Barcelos que ficou a
cinco pancadas dos vencedores. A Quinta
das Lágrimas de Coimbra.

Classificação - 6º Torneio Ibérico de Clubes
Class.

Clube

Net

1.º

Quinta das Lágrimas

307

2.º

CG Ilha Terceira

312

3.º

Golf do Montado

315
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IV Torneio da Academia do Bacalhau da Ilha Terceira

Em modo Congresso

Quarenta e dois golfistas compareceram numa sexta-feira 13 no Clube de
Golfe da Ilha Terceira para disputar
o “torneio do bacalhau” que este ano
mudou de formato e de dia da semana de modo a integrar o programa
oficial do 46º Congresso Mundial das
Academias de Bacalhau que se realizou pela primeira vez nos Açores.
Aos “compadres”, jogadores locais e
oriundos do continente português,
Madeira, França e África do Sul, jun-

taram-se outros jogadores sócios do
CGIT.
A prova foi disputada em stableford
sendo muito disputada tanto em
gross como em net.
Em gross domínio dos irmãos Soares (30 pontos) tendo Délio levado
a melhor no desempare sobre Jorge que o representou na entrega de
prémios. Em terceiro classificou-se
Rodrigo Rodrigues (28) seguido
por Paula Mendes (26) e Manuel

Pereira (25).
Em net os três primeiros terminaram
com 38 pontos tendo-se classificado
de acordo com o regulamento pela
seguinte ordem: Francisco Nogueira,
Luís Gomes e Paula Mendes. Com
37 pontos mas já fora dos prémios
ficaram Alexandre Cunha e Rodrigo
Rodrigues.
O melhor “compadre” foi o veterano João Valentim Carvalho com 35
pontos.

Os prémios foram entregues durante
a gala do congresso que se realizou
na sala Açores do Clube de Golfe da
Ilha Terceira e que contou com mais
de 460 presenças entre congressistas
e convidados.
O próximo Congresso das Academias do Bacalhau será realizado para
o ano em Joanesburgo na África do
Sul onde o golfe também marcará presença como é tradição nesse
evento.

A influência do campo de golfe
nas freguesias vizinhas é um caso
de estudo tanto no âmbito económico e social como no Desportivo. As Festas da Agualva já possuem um dos mais carismáticos
torneios do clube e este ano surge
pela primeira vez um torneio inserido no programa de festas da
Vila das Lajes. Que seja o primeiro de muitos.
Vinte e oito duplas marcaram presença. Venceram em gross a du-

pla Pedro e João Pedro Freitas (66
pancadas) à frente dos jovens Diogos, Costa e Ávila, que com duas
pancadas a mais ficaram à frente
da surpreendente dupla José Luís
Garcia/Tomás Dentinho.
Em net estreou-se a vencer a
dupla Carlos Jesus/Alexandre
Cunha (57 pancadas) com três
pancadas de avanço sobre Paulo
Valadão/ José Rendeiro e quatro
sobre Francisco Nogueira/ Luís
Gomes.

Torneio das Festas das Lajes

Debutante

Campeonato Nacional de Clubes

Classificação no Top-10
Disputou-se em Vidago, no passado mês, o Campeonato Nacional de
Clubes em que o CGIT, campeão
regional, representou os Açores.
A participação não começou bem,
pois no primeiro dia não fomos
além do 10º lugar entre 13 equipas,
o que nos atirou desde logo para
o flight B. Neste flight fomos até à

final onde perdemos com a equipa
do Estoril, mantendo no entanto o
décimo lugar.
Pela equipa capitaneada por Francisco Botelho alinharam o sub-16
Ricardo Garcia, o nosso golfista
com melhor prestação, Délio Soares, José Luís Garcia, Brás Linhares, Jorge Soares e Pedro Xavier.
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Troféu Açores Golfe - 27º Circuito Golfe & Comunicação

Etapa Açoriana realizada na Terceira
Classificação
Class.

Jogador

Pancadas
Net

joaquim do carmo Campeão Net

Mais uma vez a ilha Terceira recebeu a etapa Açoriana deste importante circuito amador que se
realiza pelo 27º ano.
Aos golfistas continentais presentes juntam-se os golfistas locais
até perfazer um field de 72 jogadores.
É com naturalidade que a prova seja

paulo barcelos Campeão Gross

dominada pelos golfistas terceirenses que venceram todas as categorias com exceção da de sénior.
O troféu mais importante desta
prova e que dá a qualificação para a
final nacional vai para a classificação net e foi vencido por Joaquim
do Carmo. Em gross surgiu um
habitual vencedor desta categoria:

Paulo Barcelos. A melhor Senhora
foi Paula Mendes enquanto o melhor sénior foi Alberto Pereira.
Os prémios para os longests drive
foram para Jorge Santos, Hildeberto Rocha, Paula Mendes, José
Cardoso e Ana Rego e os nearest
to the pin para Almerindo Rego,
Adelino Andrade e Ana Rego.

Expresso BPI Golf Cup – Madeira

Equipa terceirense no pódio
A última etapa qualificativa do
maior torneio nacional de corporate
golf disputou-se no campo do Santo
da Serra na ilha da Madeira.
Entre as 18 equipas presentes uma
deslocou-se da Terceira, a Avalibérica, constituída por Paulo Nunes,
Nuno Lemos, Pedro Xavier e José
Cardoso.

Na qualificação regional a equipa
apurou-se facilmente obtendo o terceiro lugar, o mesmo que obteve na
semi-final regional conquistando assim o lugar mais baixo do pódio. Um
excelente resultado, mas com sabor
amargo, pois foram a primeira equipa não qualificada para a final que se
disputa justamente na Terceira.

1.º

Joaquim do Carmo

78

2.º

Simão Barcelos

72

3.º

Pedro Fagundes

71

4.º

Ricardo Sousa

71

5.º

Dercio Brasil

71
Gross

1.º

Paulo Barcelos

75
Seniores

1.º

Alberto Pereira

73
Senhoras

1.º

Paula Mendes

67
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Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Levantar, deixar cair e colocar a Bola,
Jogar de local errado (Regra nº 20) (30)

2009-2017 “Qualquer semelhança
com a realidade é pura coincidência”

Como se refere na Regra 20-1, uma
bola que se pretenda levantar tem de
ser marcada e pode levantá-la, o próprio jogador, o seu parceiro ou outra
pessoa que tenha sido autorizada
pelo jogador.
Como refere a Nota, à regra 20-1, “a
posição de uma bola que vai ser levantada deve ser marcada, colocando
um marcador de bola, uma pequena
moeda ou um objeto similar, imediatamente atrás da bola.”.
Não é obrigatório que a pessoa que
foi autorizada pelo jogador a levantar a bola tenha de ser a mesma a
recolocá-la, pode também ser o jogador ou o seu parceiro.
Conforme diz a regra 20-5, “quando
um jogador pretende ou é obrigado a
executar a pancada seguinte do mesmo local de onde executou a pancada
anterior” tem de proceder, grosso
modo, da seguinte maneira;
- deixar cair a bola - dentro do ponto
de partida, em qualquer local, inclusive pode ser colocada num “tee”,
e também, no percurso como num
obstáculo, tendo que tocar primeiro

numa parte do campo.
- colocar a bola no “green”.
No CGIT joga-se praticamente o ano
inteiro, com a chamada “Regra de Inverno”, uma das formas de proteção
do campo e também para se tornar
o jogo mais justo, por causa dos “divots” que não são repostos. Esta Regra
Local permite que a bola seja levantada e limpa, quando se encontra no
“fairway”. Nesta situação, o jogador
antes de levantar a bola tem marcar
a sua posição. A bola é colocada uma
única vez, á distancia, normalmente,
de um cartão de jogo ou dum taco,
conforme as condições do percurso,
do ponto onde se encontrava originalmente a bola, mas não mais perto
do buraco, que não esteja nem num
obstáculo, nem num green.
O jogador incorre na penalidade de
uma pancada, quando não marca a
posição da bola antes de a levantar,
quando mover o marcador da bola
antes de a colocar de novo em jogo
ou quando deslocar a bola, de qualquer outra forma, como por exemplo, rolando-a com o taco.

Green Bar
Especial
de OUTUBRO

12.5e
Especial
de OUTUBRO

4e
Naco de vazia Outonal com batata
Gratinada e legumes souté

Cocktail à Costa

