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Alexandre Cunha

Comandante Cunha
No Carnaval completa o seu
Caros golfistas,
A representatividade dos clubes de
golfe em Portugal está concentrada
na Federação Portuguesa de Golfe
que no nosso país tem particularidades muito próprias dificultando a
obtenção de entendimentos capazes
de satisfazer as partes envolvidas.
Como são admitidos membros de
pleno direito clubes com campo e
clubes sem campo a luta pela defesa
dos interesses focaliza-se inevitavelmente no tema das quotas federativas.
A recente assembleia geral
de aprovação de contas e do plano
e orçamento para 2018 fixando as
contribuições dos clubes e dos jogadores para a federação foi muito
complicada.
Mais uma vez este ano a luta foi
evidente entre os clubes sem campo
a quererem pagar uma cota baixa e
a pretenderem transpor para os jogadores a maior parte do encargo de
financiar a federação e os seus planos de investimento.
A dinamização do golfe, os campeonatos nacionais, os apoios aos
jovens praticantes, a formação e o
estudo do mercado golfista exige
comparticipação financeira de todos mas deve ser repartida de forma
justa.
Sermos ilhéus tem vantagens claras
em termos de qualidade de vida,
mas tem por outro lado os inconvenientes intrínsecos à insularidade,
não nos permitindo beneficiar das
regalias de sócio em pé de igualdade.
Procuraremos sensibilizar o todo
nacional para a criação de uma quota diferenciada para os jogadores
das regiões autónomas.
O valor da quota federativa portuguesa é inferior às quotas praticadas noutros países europeus, devendo contudo ser vista como uma mais
valia em termos de contrapartida,
dado contemplar a cobertura de seguro, de possibilitar a determinação
do handicap, de permitir o acesso a
torneios bem como o desconto em
outros campos.
Desejo a todos, em nome da direção,
um ano repleto de bons torneios e
se possível de enrequecimento da
sua vitrine de troféus.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

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

primeiro ano de golfe. Tudo começou com a festa de carnaval
que os Bombeiros Voluntários
da Praia da Vitória, de que é
Comandante, organizaram no
nosso clube. Experimentou,
gostou e continua maravilhado com o jogo e com o ambiente que se vive no clube.
Inicialmente até pensava que
não tinha jeito, mas como não
há como experimentar e foi o
que fez, a sua evolução tem
sido exponencial e já chegou
mesmo aos troféus tanto em
provas a pares como individuais o que o atira naturalmente
para um plano de destaque. O
empenho que mostra no jogo
garante que temos jogador
com futuro.
Como começou a jogar Golfe?

Comecei a jogar Golfe após um baile
de carnaval que os Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória organizaram
no Clube de Golfe da Ilha Terceira e
após insistência de um amigo que é
jogador de longa data, o Paulo Rocha.
No dia que montávamos a sala estava uma tarde fantástica e a paisagem
estava deslumbrante e fiquei maravilhado com o que estava a ver por isso
resolvi, em boa hora, aceitar o desafio
do Paulo.
Tipo de competição preferida?

Stableford pois sou um jogador recente, consequentemente bastante irregular e este tipo de competição “perdoa”
mais.

ferentes verdes, tem serra e tem mar,
mas cada um dos 18 buracos tem o
seu encanto.
O que o motiva no Golfe?

Achava que o golfe era um desporto
monótono e rapidamente percebi que
é precisamente o contrário. O golfe
tem muitas vertentes, tem o contacto
com a natureza, o convívio entre os
jogadores, a competição, o podermos
jogar sozinhos ou em grupo, o facto de
todas as vezes ser diferente pois o buraco não esta no mesmo lugar, as condições climatéricas não são as mesmas
etc. etc. no fundo jogamos sempre
contra o campo. Tudo isso me motiva
e tem em mim um efeito relaxante.

O que pensa do nosso campo?

Como vê o futuro da modalidade na
Terceira?

Gosto muito do nosso campo pois
em termos de paisagens tem um pouco de tudo, sou um apaixonado pela
natureza logo também pelos Açores e
pela nossa ilha em particular e o nosso campo é, na minha opinião, uma
pequena amostra da beleza destas
ilhas. O buraco 8 é provavelmente a
paisagem que mais admiro, temos di-

Vejo alguns jovens com um futuro
muito promissor no nosso clube mas
gostaria de ver mais, no entanto cada
vez vejo mais crianças no nosso clube ao fim de semana e isso deixa-me
muito contente. Acho que muita gente
ainda acha que o golfe é um desporto
muito caro o que não corresponde à
realidade.

Que conselhos daria aos mais jovens?

Venham conhecer o nosso clube, experimentar golfe e certamente ficarão
com uma ideia completamente diferente deste desporto.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Todas as competições que entrei deram-me imenso gozo mas destaco
duas, o Torneio das Sanjoaninas pares que foi o meu primeiro torneio e
que fiz equipa com o Paulo Rocha e
o Torneio das Festas das Lajes pares
em que fui parceiro do Carlos Jesus e
alcançamos o primeiro lugar Net.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Tenho muitos pontos a melhorar ou
não fosse eu jogador muito recente,
diria que posso melhorar em quase
tudo talvez o único que não posso
melhorar é no empenho. Todas as vezes que jogo aprendo mais um pouco
com os jogadores que tenho jogado
mas não posso deixar de referir que
o nosso profissional Michael Duarte
tem sido fundamental para a minha
evolução.
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Qual a sua pancada preferida?

Palmarés
(resumido)

Gosto de todas as pancadas mas provavelmente a que mais gosto é o Drive
e a que sou mais consistente é a dos
híbridos.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Apenas joguei nos 3 campos dos Açores e sinceramente fica difícil dizer
qual gosto mais, por um lado o campo
das Furnas tem um encanto extra, por
outro lado também gostei imenso do
campo da Batalha e como já referi anteriormente gosto imenso do nosso.

1º Lugar NET Pares Torneio
das Lajes com Carlos Jesus, 3º
Lugar Net no torneio das Castanhas “Horas & Objectos”, 4º
Lugar Net Torneio da Academia do Bacalhau.

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

Gostava muito de jogar nos campos do
Algarve, mas no fundo conhecer mais
campos em Portugal e no estrangeiro,
de preferência sempre na melhor companhia porque isso também é golfe.
Alguma estória que gostaria de
contar?

Um grupo de amigos que constituem
o Novo Grupo, à semelhança dos anos
anteriores, em Dezembro organizou
um torneio em que todos os intervenientes trajaram à anos 20 e contribuíram para a elaboração de dois cabazes
para ajudar duas famílias carenciadas.
O resultado por um lado foi um convívio excelente e por outro conseguimos ajudar seis famílias. Para mim
isto também é golfe e quero deixar
aqui um abraço a todos os que contribuíram.

O MEU SACO
Saco: Cobra
Drive: Cobra F7
Madeira 3: Cobra F7
Ferros (do 5 ao SW): Cobra F7 One;
Lob Wedge: Cobra King 58º
Putter: Odyssey 7 Works
Marca de Bolas: Titlest

Nome – Alexandre Manuel Picanço da Cunha

Idade – 44 anos

Profissão – Empresário

Naturalidade – Praia da Vitória

Residência – Porto Martins

HCP – 24

Família – Casado, 2 filhos

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Jordan Spieth, Dustin Johnson, Tiger Woods

Prato(s) favorito(s): Picanha

Hobbies: Bombeiro Voluntário

Filme, realizador ou actores preferidos: Steven Spielberg

Música Género cantor ou agrupamento: Pink Floyd

Clube(s) de Futebol: S. L. Benfica

|IV| golfe

29.jan.2018 DIÁRIO INSULAR

Club Open 2018 – Escritório Digital

Barcelos e Ourique vencem
Sessenta e três jogadores marcaram
presença num dos mais importantes
torneios do Clube de Golfe da Ilha Terceira, o nosso Club Open, prova a contar para as ordens de mérito do clube e
disputada em Stroke Play.
O tempo colaborou embora tivesse
aparecido uns chuviscos para o final da
prova. O campo estava pesado, com os
greens receptivos, embora algo estragados, no entanto não foi impeditivo a que
os vencedores alcançassem excelentes
resultados.
Paulo Barcelos recupera título

Paulo Barcelos continua consistente e
em grande forma e recuperou o título
que já tinha sido seu no passado. Uma
pancada abaixo do par do campo diz
bem da sua performance.
José Luís Garcia repetiu o segundo lugar do ano passado sendo vencido pelo
campo em duas pancadas. Com o mesmo resultado, mas com pior back-nine,
terminou Samuel Pamplona que começa a ser uma presença assídua entre os
premiados gross.
O campeão de 2017, Jorge Soares, não
foi além do sexto lugar à frente dos jovens Ricardo Garcia e Paulo Miguel Nu-

paulo barcelos Campeão Gross

josé luís garcia Vice-Campeão Gross

samuel pamplona terceiro classificado Gross

closest to the pin #2, #14 e #18 (Diogo Ávila, José Luís Magalhães e Flávio Barcelos)
Classificação gross
Class.

Jogador

Gross

1.º

Paulo Barcelos

71

2.º

José Luís Garcia

74

3.º

Samuel Pamplona

74
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nes e imediatamente à frente de outro
jovem, Diogo Ávila.
Rogério Ourique vence em net

A prova, em net, foi muito competitiva
e de grande qualidade tendo os nove
primeiros classificados ficado abaixo do
par do campo ou igualado o mesmo.
Rogério Ourique foi o vencedor pelo
método de desempate regulamentar
pois os três primeiros terminaram com
quatro pancadas abaixo do par net. Para
além do vencedor terminaram com sessenta e oito pancadas Luís Gomes e Roberto Martins.
Nos prémios terminaram ainda o canhoto Rui Lourenço, a duas pancadas dos primeiros, e Flávio Barcelos que foi o melhor
dos que terminaram com 71 pancadas.
Outros troféus

Os troféus em disputa para as bolas
mais próximas do buraco nos pares 3,
dois, catorze e dezoito foram respectivamente para Diogo Ávila, José Luís Magalhães e Flávio Barcelos.
A entrega de prémios deste torneio
patrocinado pela Escritório Digital decorreu após o almoço realizado na Sala
América.

rogério ourique Campeão Net

luís gomes Vice-Campeão Net

roberto martins terceiro classificado Net

rui lourenço quarto classificado Net

flávio barcelos quinto classificado Net

Classificação net
Class.

Jogador

Net

1.º

Rogério Ourique

68

2.º

Luís Gomes

68

3.º

Roberto Martins

68

4.º

Rui Lourenço

70

5.º

Flávio Barcelos

71
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Grupo das Nove

Festa de Reis
va. Um pouco mais atrás com vinte
e cinco pontos classificaram-se Rui
Lourenço e Paulo Quadros.
Samuel Pamplona ganha em net

O Top-5 da classificação net foi
composta pelos mesmo cinco golfistas que dominaram a classificação gross, mas não pela mesma
ordem. Com um handicap de jogo
de 3, Samuel Pamplona tirou pro-

veito destes três pontos e igualou
o par do campo net obtendo assim
trinta e seis pontos. Com a mesma
pontuação, mas com menor número
de pontos alcançados nos últimos
nove buracos ficou Rui Lourenço
que teve que se contentar com a segunda posição.
Paulo Barcelos foi terceiro seguido por Aguinaldo Antunes e Paulo
Quadros.

Grupo das Nove em modo selfie

O Grupo das Nove é um dos mais
carismáticos grupo organizado no
Clube de Golfe da Ilha Terceira.
Como já faz parte da tradição este
grupo organizou na primeira quinzena de Janeiro o seu Torneio de
Reis. Trata-se de uma prova convívio onde a boa disposição impera
sempre e especialmente no almoço

de entrega de prémios que decorre
sempre nas instalações do clube.
Paulo Barcelos vence em gross

O campeoníssimo Paulo Barcelos voltou a vencer esta prova disputada na
modalidade de Stableford. Somou 34
pontos, mais um que Samuel Pamplona que efetuou mais uma bela pro-

Green Bar

Especial
de fevereiro

8e
Hamburguer de morcela gourmet

Especial
de fevereiro

4e
Martini Golf
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Novo Grupo

Torneio de Golfe Solidário

novo grupo posando para a fotografia

Em 2016, Dercio Brasil propôs a
um grupo de amigos a realização
de um Torneio de Golfe Solidário
com o objetivo de angariar bens
alimentares de entregar a 1 família. Logo nesse primeiro ano, o que
angariaram acabou por dar para 3
famílias.
Em 2017, realizaram novamente
o Torneio de Golfe Solidário que
contou com uma grande adesão e
conseguiram recolher cabazes para
6 famílias – o que foi fantástico.
“Nunca pensei que a iniciativa crescesse desta maneira e espero mesmo
que se mantenha por muitos anos”.
Afirmou Dercio no seu facebook.

Neste tipo de evento os resultados
são o que menos interessa, mas é
justo referenciar os vencedores desta prova disputada a pares no sistema Four Ball, Better Ball.
Em Gross venceu a equipa formada
por Paulo Barcelos e João Valadão que
registaram um score de 63 pancadas.
Em Net os vencedores foram a dupla Rui Tomé/Carlos Neves que
depois de deduzido o handicap terminaram com 62 pancadas, cinco
de vantagem sobre Dercio Brasil e
Rogério Ourique. Fechou o pódio a
dupla Flávio Barcelos/Roberto Gomes a duas pancadas da segunda
posição.

|VIII| golfe

29.jan.2018 DIÁRIO INSULAR

Hole 19
- com Alvarino Pinheiro

Jogo de Sobrevivência
Este ano irá decorrer em Portugal
uma nova competição amadora de
pares que promete revolucionar o
modo como se ganha torneios de
golfe, através de uma abordagem
completamente diferente que torna o jogo mais divertido e competitivo.
O Red Bull Take Away introduz
um novo conceito competitivo, ao
longo de 9 buracos quem perde o
buraco “perde” também um taco.
Este circuito constituído por 3
etapas de apuramento e uma final
nacional é uma parceria entre o
organizador Nevada Bob`s e a Red
Bull.
A competição irá decorrer em
campos de 9 buracos em sistema
de ShotGun, o torneio será jogado a pares que podem ser mistos
ou não, a modalidade de jogo é
“4 Ball Better Ball, Match Play”,
onde cada participante joga a sua

bola. O melhor resultado individual Stableford vence o buraco. O
número máximo de tacos é de 14
para cada jogador e os resultados
finais serão ordenados pela classificação Stableford.
Em cada buraco, o par que obtiver
mais pontos ganha a possibilidade
de bloquear um taco de cada jogador do par oponente para o resto
do jogo.
O taco a bloquear é indicado pelos
jogadores que perdem o buraco.
Nas últimas tacadas, o desafio de
utilizar menos tacos vai fazer as
equipas puxarem pela cabeça e encontrarem soluções para ultrapassar as dificuldades desta autêntica
luta pela “sobrevivência”.
Parece interessante e deve proporcionar momentos de boa disposição e agradável disputa. Estou
pronto para jogar! O primeiro ferro a bloquear é o #9…

um copo de regras

por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras, nº 33
– Melhorar o “lie” da bola
Recentemente um jogador de
golfe do Clube de Golfe da
Ilha Terceira, deparou-se com
a seguinte situação: ao jogar a
bola do tee de saída ela ficou
cravada no solo. O jogador sabia que se aplicava a regra nº
25-2 que diz “ se a bola de um
jogador está cravada no solo em
qualquer zona de relva cortada
rente ao chão no percurso pode
ser levantada limpa e deixada
cair sem penalidade”. A dúvida que o jogador apresentou
era se podia sem penalidade,
reparar, antes de deixar cair a
bola, o estrago feito pela bola.
De acordo com a regra 13-2,
“o jogador não pode melhorar
a área onde vai deixar cair ou
colocar uma bola”, caso o joga-

dor tivesse reparado a referida área, antes de deixar cair a
bola, seria penalizado em duas
pancadas. Caso a bola, ao ser
deixada cair, fique no local
onde tenha sido retirada, tem
outra vez free-drop. No entanto, se o estrago se localizar no
green, já é possível reparar o
mesmo, independentemente,
de a bola se encontrar ou não,
no green.
Considera-se que uma bola se
encontra “cravada” no solo,
quando se encontra no seu
ponto de impacto e uma parte
da bola está abaixo do nível do
solo, ou seja, não é necessário
deixar de ver a bola para se
considerar que se encontra cravada (Nota 1 da regra 25-2).

