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José Orlando Fortuna da Costa

Afortunado
Caros Terceirenses,
Terminado o tão esperado e vivido Carnaval, sempre repleto de
mascarados e de crítica social,
partimos agora rumo à Páscoa.
Entretanto vamos vivendo o
nosso quotidiano cada vez mais
pressionado pela comunicação
social e pelo poder das redes sociais.
Efectivamente estamos inundados de informação, muito dela
manipulado por interesses nem
sempre claros, sejam eles de
natureza económica, política ou
outra.
Cada vez há menos tempo para
reflectir sobre os temas cruciais
que determinarão a forma e o
conteúdo do nosso futuro.
Sabemos que a sociedade civil
atravez de uma ação de cidadania mais presente e participativa
produz melhor governação mas
continuamos espectantes que alguém o fará por nós.
A política desportiva regional e
o seu financiamento são seguramente um dos temas que mereceria melhor atenção da nossa
parte.
Será que os açoreanos tem a noção da relação custo/benefício
da modalidade futebol na região
relativamente a outras modalidades? Será que os Terceirenses
sabem quantificar os benefícios
do golfe na nossa ilha? Eles são
imensos, desde logo de natureza
económica pela sua importância
no turismo como também de
contributo para a saúde pública.
Seguramente praticar golfe é
bem melhor do que absorver os
efeitos nocivos resultantes da
não descontaminação dos solos
circundantes da base das Lajes.
Viva o desporto.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

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

José Orlando joga golfe
há 30 anos e sente que
isso vale uma fortuna! É
um golfista competitivo
e empreendedor. É fundador e atual presidente
do Grupo da Saca, um
dos grupos organizados
mais antigos do Clube
de Golfe da Ilha Terceira.
Como pessoa é direto e
não se esconde atrás de
ninguém para exprimir
a sua opinião, na maior
parte das vezes uma critica justa. Que continue
a jogar no nosso campo
por muitos anos e continue a sentir-se afortunado por esse motivo.
Como começou a jogar Golfe?

A convite de um jogador de golfe.

para o jogador médio e as areias são
muito mal trabalhadas e mal rampeadas, ex. buraco 11 do lado direito.).
O que o motiva no Golfe?

Hobby e toda a dinâmica à volta do
golfe, competição, convívio e amizade de grupo.

Que conselhos daria aos mais
jovens?

Como vê o futuro da modalidade

Para praticarem desporto e em especial golfe, mas os jovens têm mui-

Tipo de competição preferida?

Stableford porque acho que é a melhor forma de jogar em grupo sem
atrasar o jogo dos outros.
O que pensa do nosso campo?

Bom, embora tenha muitos obstáculos

na Terceira?

Pouco promissor por falta de jovens,
neste momento existe um grupo de
jogadores acima dos cinquenta anos
a jogar e jovens quase nada.
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to em que se divertir e o golfe fica
para segundo plano.

Palmarés
(resumido)

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Nos Pro-Am, por ser a prova rainha
do nosso clube e um bom intercâmbio entre colegas de vários campos.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Forte no jogo curto e no green e fraco no drive.
Qual a sua pancada preferida?

Nos últimos 50 metros para o green.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

No campo de golfe da Isla Cristina,
Espanha.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Três hole in one, um no buraco
14 batendo uma madeira cinco
e dois no buraco 18. Um com
uma madeira nove e o outro
com um ferro sete ,
Vários troféus em diferentes
provas: pro-am, melhor dos
melhores, torneio da freguesia
da Agualva, torneios americanos, festas da Praia, Sanjoaninas, Orfeão da Praia, P.S.P. de
Angra vários troféus nos eventos do Grupo da Saca, etc, etc,
etc...
Como se pode imaginar foram
muitos os troféus ao longo de
30 anos de golfe.

Com a minha idade não tenho aspirações a jogar em algum campo que
não seja o nosso CGIT.
Alguma estória que gostaria de
contar?

Eu joguei muitos anos com um colega que já faleceu, o senhor Venâncio, e um dia jogava no buraco nove
e chovia um pouco, como ele via
mal e tinha medo de ser enganado
foi andando para o green e caiu na
areia do buraco 9 de costas com o
saco e o carro, como devem calcular
foi uma galhofa total.

O MEU SACO

Nome – José Orlando Fortuna da CostaCosta

O meu saco – Lynx
Drive – Taylor-Made R9 10,5º
Madeiras (três a nove) - Affinity ATS
Ferros - Super Power SP-8
Gap-Wedge (52º) – Wilson Harmonized
Lob-Wedge (64º) – Bite-N-Spin O Soft Hi-Lob
Putter – Ping G5i
Marca de Bolas: todas se possível novas mas
como amador jogo com qualquer marca de
bolas

Idade – 66 anos
Profissão – aposentado da função pública
Naturalidade – São Bento, Angra do Heroísmo
Residência – Conceição, Angra do Heroísmo
HCP – 13
Família – Casado, pai de dois filhos
Jogador(es) de Golfe favoritos: – Sérgio Garcia (Espanha)
Prato(s) favorito(s): bacalhau à Portuguesa
Hobbies: – jogar golfe, fazer radio-amadorismo e cozinhar
Livro ou autores favoritos: Mau Tempo no Canal e Filósofos da Rua
Filme, realizador ou actores preferidos: E tudo o vento levou
Música Género cantor ou agrupamento: Pedro Abrunhosa
Tv Programas Favoritos: Todos os desportos mas em especial futebol e golfe
Internet/Consolas: internet só para consulta
Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal e Sport Clube Lusitânia
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Terceira Open 2018 – Construtora

Barcelos e Costa vencem

Sessenta jogadores marcaram presença num dos mais prestigiados torneios do Clube de Golfe da Ilha Terceira, o Terceira Open, prova a contar
para as ordens de mérito do clube e
disputada em Stroke Play e que este
ano contou, pela primeira vez, com o
patrocínio da Construtora.
O campo estava pesado, com os greens receptivos, embora ainda algo
estragados e lentos, no entanto, não
óbice para alcançar bons resultados.
O tempo esteve bastante bom atendendo à época do ano.
Paulo Barcelos
em grande forma

Paulo Barcelos entrou em 2018 da
melhor maneira: duas provas, duas
vitórias. Uma pancada abaixo do par
do campo tem sido a sua marca, o
que neste Terceira Open lhe deu a
vitória com 3 pancadas de avanço
sobre o segundo classificado.
Brás Linhares foi segundo isolado
com duas pancadas acima do par do
campo. Um score e uma classificação que este jogador não obtinha em
competição oficial há algum tempo.
Um regresso aos lugares cimeiros,
que se saúda.
Jorge Soares, terminou, também isolado, na terceira posição, à frente do
regressado Carlos Costa Jr. e de Hildeberto Rocha que também terminaram na casa das setenta pancadas.

paulo barcelos Campeão Gross

Brás Linhares Vice-Campeão Gross

Jorge Soares terceiro classificado Gross

closest to the pin #2, #14 e #18 (Fernando Vieira, Samuel Pamplona e Carlos Costa Jr.)
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Carlos Costa vence após
longo jejum

Carlos Costa, o carismático presidente “vitalício” dos Skins foi aclamado pelos seus correligionários,
após se ter sagrado vencedor isolado
em net, vitória esta que lhe tem fugido nos últimos anos.
Hildeberto Rocha, também abaixo
do par, ficou isolado a uma pancada
do vencedor e com menos uma do
que Pedro Lima e Carlos Costa Jr..
O jurista conquistou o terceiro lugar fruto de um melhor back-nine,
enquanto o filho do vencedor net
teve que se contentar coma a quarta
posição.
O último troféu da categoria foi para
Luís Elmiro Mendes com uma pancada acima de par, que suplantou
Luís Gomes e João Victor Oliveira
pelo mesmo método de desempate.
Continua a sina dos desempates de
João Victor com a família Mendes...
Outros troféus

Os troféus em disputa para as bolas
mais próximas do buraco nos pares
3, dois, catorze e dezoito foram respectivamente para Fernando Vieira,
Samuel Pamplona e Carlos Costa Jr..
A entrega de prémios deste torneio
patrocinado pela Construtora Ideal
da Terceira decorreu após o almoço
realizado na Sala América com a presença de João Ávila.

Carlos Costa Campeão Net

Hildeberto Rocha Vice-Campeão Net

Pedro pedroso Lima terceiro classificado Net

carlos costa jr. quarto classificado Net

luís elmiro mendes quinto classificado Net

Classificação gross

Classificação net

Class.

Jogador

Gross

1.º

Paulo Barcelos

71

2.º

Brás Linhares

74

3.º

Jorge Soares

75

Class.

Jogador

Net

1.º

Carlos Costa

68

2.º

Hildeberto Rocha

71

3.º

Pedro Pedroso Lima

72

4.º

Carlos Costa Jr.

72

5.º

Luís Elmiro Mendes

73
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Novo Grupo

Torneio de Carnaval

Calendário de Torneios
de 2018

Classificação:
1º gross Paulo Barcelos 75,
1ª net Alexandre Cunha 68,
2ª net Roberto Gomes 70,
3º net Marco Moniz 73

Ementa Especial “Clube de Golfe da Ilha Terceira”

Festival de Gastronomia

Salada de polvo regada com caldo de ervas aromáticas

Polvo assado com mel

Filhós de forno recheada com alcatra, batata assada no forno com ervas finas coroada com morcela crocante e micro verdes

Filete de peixe porco gratinado em cama de feijão verde e brócolos
salteados

Bolo de banana dos Açores regado com chocolate e coroado com brigadeiro de maçã, granola de chocolate e maçã
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II Praia Wine Festival

II Praia Wine Festival

Repetir o êxito
ainda com mais qualidade

Depois do primeiro certame se ter
pautado pela qualidade o II Praia
Wine Festival a realizar entre 16
e 19 de Março no Clube de Golfe
da Ilha Terceira pretende aumentar
ainda a fasquia.
O bilhete diário custará e5. Ao lá
chegar ser-lhe-á oferecido um copo
e um colar porta copos (que serão
sempre seus) e poderá provar os vinhos que a maioria dos distribuidores da Ilha Terceira deste precioso
néctar irão colocar à disposição.
Como nota de destaque da edição
deste ano realçamos o grande aumento do número de provas comentadas e experiências vínicas realizado em sala. Estas provas serão

de livre acesso, mas são limitadas
a 40 pessoas por cada sessão. No
entanto, terão prioridade de acesso
os possuidores do pacote especial
do jantar ou com cartão “Provas
Garantidas” (e20 inclui as entradas
diárias)
Na sexta-feira poderá ainda participar (e35) de um maravilhoso jantar
vínico com vinhos do maior grupo
português, a SOGRAPE.
SE É AMANTE DE VINHO OU
SIMPLESMENTE CURIOSO NÃO
DEIXE DE NOS VISITAR. UM PACOTE ESPECIAL, COM DIREITO
DE PARTICIPAÇÃO EM TODAS
AS ATIVIDADES ESTÁ DISPONÍVEL POR e45.

Programa provisório
Dia 16 - 6ª feira
19.30 – Jantar vínico e35 (reservas antecipadas)
Dia 17 – Sábado
14:00 - aRRota das Adegas (Biscoitos) - facebook.com/arrotadasadegas
16:00 – 23:00 – Exposição/Provas
17:00 - Muros de Melgaço - Prova Vertical de 2012 a 2017
- Engº Fernando Sousa
19:00 – Curral Atlantis - Sr. Marco Faria
21:00 – AMPV – Engª Ana Vicente e Engº Tiago Correia
22:00 – Prova Cega - Engº Luís Mendes
Dia 18 – Domingo
14:00 – 19:00 – Exposição/Provas
15:00 – AMPV – Engª Ana Vicente e Engº Tiago Correia
16:00 – Vinhos dos Biscoitos – Arrota das Adegas
17:00 - Experiências vínicas – Engº Luís Mendes
18:00 – Quinta dos Garnachos – Engº Carlos Ferreira
19:00 – Quinta Nova da Senhora do Carmo
– Sr. Ricardo Assunção e Sr. Pedro Silva
Dia 19 - 2ª feira
15:00 – 18:00 – Exposição/Provas
(direcionada a profissionais)
Mais informações em: facebook.com/praiawinefestival
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GRUPO DA SACA

Convívio de Carnaval

O Grupo da Saca foi fundado no
ano 2000, por um grupo de colegas
que tem por hobby jogar golfe todas
as terças, quintas, sábados e domingos, na modalidade de Stableford
(por pontos).
Ao longo do ano faz alguns eventos,

com almoço.
Precisamente no dia 10-02-2018 fez
um evento intitulado “convívio de
carnaval” e de seguida almoço.
Os vencedores

1ª José Adriano, 38 pontos

Hole 19
- com Alvarino Pinheiro

2ª Paulo Valadâo, 37 pontos
3ª José Barcelos, 35 pontos
4ª António Vaz, 34 pontos
5ª José Fernandes, 34 pontos
6ª Diamantino Sebastião (por sorteio)
O Grupo tem uma ordem de mérito

anual, que é a soma dos pontos dos
eventos, e o colega que tiver mais
pontos é o vencedor.
Este prémio é entregue num jantar de gala anual com todos os
membros do grupo e acompanhantes.

um copo de regras

por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras, nº 34
– Treino

Um Outro Olhar!

Numa recente competição, um
dos jogadores participantes
pretendia realizar uns “chips”
de treino sobre o green do buraco que acabou de terminar,
um dos jogadores da formação,
imediatamente, disse que não
era permitido. Afinal é permitido ou não? De acordo, com a
regra nº 7-2 é permitido praticar o treino de “putts” no green
e de “chips” junto do green do
buraco acabado de jogar. Esta
situação está prevista na Decisão 7-2/9ª. A prática referida só
é viável, desde que não provoque demora injustificada.
As regras de golfe aplicamse tanto nas competições dos
amadores, como dos profissio-

nais. Por vezes, verifica-se na
televisão que não é permitido
aos jogadores profissionais a
possibilidade de treino junto
do “green” e no “green”. Essa
situação verifica-se, porque,
como prevê a nota 2 à regra 7-2,
a Comissão Técnica do torneio
pode proibir a prática no ou
próximo do “green” do buraco
que os jogadores acabaram de
jogar.
Com exceção das situações
descritas anteriormente, não é
permitido ao jogador realizar
qualquer pancada de treino. A
penalização por infração a esta
regra é de perda do buraco no
jogo por buracos e de duas pancadas no jogo por pancadas.

