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ADELINO ANDRADE

Golfe desde tenra idade

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Vim para caddy com nove anos, aí 
jogava às segundas-feiras com os 
outros caddies. Interrompi antes de 
casar e depois recomecei em 1993.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Gosto de Stableford porque é um 
jogo que dá para recuperar depois 
de um mau buraco.  De Match-Play, 
porque é ao buraco e à mesma te-
mos que respeitar o campo.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
À vista do que estava há quarenta 
anos, está muito bom. Mais abertu-
ra, um campo mais seco. O nosso 
campo é bom mesmo comparado 
com outros campos.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
O desporto em si, o convívio entre 
as pessoas e é um desporto que dá 
para novo e até daqui a mais uns 
anos.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE

NA TERCEIRA?
Não estou a ver muito bem, pois 
quando saírem os caddies não es-
tou a ver entrar muitos jogadores. 
Não saem jogadores das escolinhas. 
Quando o meu rapaz estava lá já 
saiam poucos e dali para cá foi pior. 
Precisava haver convívio e competi-
ção entre as freguesias e ir buscar-
lhes, como já se fez numa altura, 
para ver se escapa três ou quatro 
de cada freguesia, para criar mais 
jogadores.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?
É um desporto, se tu gostas, não dá 
para chegar muito tarde a casa, pois 
exige concentração, não é só chegar 
aqui e bater na bola.

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
Gosto de todas. Participo sempre 
para ganhar embora saiba que isto 
não pode acontecer sempre. Gostei 
de jogar a final nacional do Inter-

national Pairs onde fiquei com o 
Ruben em terceiro, a um ponto dos 
primeiros. Com as Construções Du-
tra, em  S. Miguel, onde ficamos em 
primeiro lugar e aqui ficamos em 3º 
nacional e em quinto nas Empresas.  
O Torneio do Carvalhosa também é 
um bom torneio. O nosso Torneio 
das Empresas.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Acho que muitas vezes sou mais fra-
co no green onde muitas vezes arris-
co demais e bloqueio. O meu melhor 
é à roda do green, no jogo curto.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
Gosto de bater um ferro oito ou 
nove que vá de gosto.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?
Gostei do Santo da Serra, da Estela, 
do Oporto, da Aroeira 2 e as Furnas 
que gosto mais do que a Batalha por 
ser mais estratégico.

Caros Associados

Estamos no período tanto espe-
rado pelos terceirenses de sau-
dar o verão atravez da celebração 
das Sanjoaninas.
É tempo de sair do quatidiano e 
aproveitar a oferta diversificada 
que este evento sempre propor-
ciona.
Temos cultura, oportunidade de 
ir a espectáculos, gastronomia 
diversificada, tauromaquia de 
luxo, eventos desportivos e aci-
ma de tudo disponibilidade para 
conviver.
São cada vez mais aqueles que 
vem descobrindo a maravilha 
das nossas ilhas, visitando-nos 
pela primeira experiência, repe-
tindo, ou voltando às suas ori-
gens matando saudades.
Aproveite para se divertir e in-
clua no seu roteiro o nosso clube 
de golfe porque ele é cada vez 
mais de excelência.
Participe no torneio das San-
joaninas, venha testar o nosso 
menu, tente a sua sorte nas slot 
machines ou venha simplesmen-
te relaxar.
Visite-nos para mais tarde relem-
brar.
Bom São João.

Carlos Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, 

Roberto Gomes, Pedro Fagundes e Nuno Cabral. 

Ficha Técnica

Mais um ex-caddy que virou 

jogador de golfe. E como 

a maioria deles é um joga-

dor competitivo e de baixo 

handicap. Diz que o golfe 

se joga muito com o “andar 

de cima”, por isso há que jo-

gar concentrado. Privilegia o 

jogo de pares ou de equipa 

onde já obteve excelentes 

resultados. É cético quando 

ao futuro do golfe na ilha e 

deixa como repto a ideia de 

ir buscar jogadores jovens 

às freguesias de modo a au-

mentar o número de joga-

dores.
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Nome – Adelino Manuel Nunes Andrade

Idade – 54 anos

Profissão – Reformado Ex-Operador de Central Elétrica

Naturalidade – São Brás

Residência – São Brás

HCP – 10.3

Família –  Casado, dois filhos

Jogador(es) de Golfe favoritos:  Tiger Woods e Jack Nicklaus

Prato(s) favorito(s): Peixe grelhado

Hobbies:  Jogar cartas e ver TV

Música Género cantor ou agrupamento: Música Regional

Tv Programas Favoritos: Futebol e golfe

Internet/Consolas: Facebook e email

Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal

O MEU SACO
Saco - Ping
Drive – Titleist 903D2 10,5º
Madeira 5 – Cleaveland 17º
Híbrido – Callaway 26º
Ferros (4- PW) – Misuno Zoid Compt CT
Wedges (52º e 56º) – Cleaveland CG16
Putter – Odyssey White Hot #7
Marca de Bolas – Titleist Pro-V

Palmarés (resumido)

1990
Club Championship Categoria D- 1º Net

1995
Terauto Toyota Categoria B - 1º Lugar

2002
Ordem de Mérito - 5º Net

2003
Torneio Ecletic - 3º Gross

2004
Melhor dos Melhores - 4º Gross

I Torneio das Empresas com Paulo Brito - 1º Lugar 
2005

II Torneio das Empresas com Paulo Brito - 2º Lugar 
2007

IV Torneio das Empresas com Paulo Brito - 2º Lugar 
Expresso BPI Golf Cup Meias-finais com Paulo Brito - 1º Lugar

Expresso BPI Golf Cup Final Nacional - 3º Lugar
2009

VI Torneio das Empresas com Paulo Brito - 1º Lugar 
2010

International Pairs com Rúben Borges - 2º Par
International Pairs – Final Nacional com Rúben Borges - 3º Par

2011
Torneio Sanjoaninas com Lúcio Andrade – 1º Lugar

Torneio Festas da Praia com Lúcio Andrade – 1º Lugar
21º CH & C Açores Golf -Terceira - 3º Net

2013
Expresso BPI Golf Cup Qualificações Regionais – Açores com Larry 

Correia - 3º Lugar
Expresso BPI Golf Cup Meias Finais – Açores com Larry Correia - 3º Lugar

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Saint Andrews.

ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE
CONTAR?
Um dia ao sairmos daqui, ainda 

caddies jogávamos quando íamos 
embora e uma vez, jogando pelo 
quinze abaixo, fiz um par só a jogar 
com um putter Ping e fiz um par. 
Fiquei tão contente que atirei com 
a apara... até hoje nunca mais vi 
aquele taco...
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EXPRESSO BPI GOLF CUP 2018

Miguel Moniz Construções 
qualifica-se para 
a final nacional
O Expresso BPI Golf Cup é a mais 
importante prova de “corporate 
golf” realizada em Portugal. São 
feitas uma série de qualificações e 
meias finais regionais que apuram 
as equipas que disputam a final na-
cional que se disputará pela décima 
quinta vez consecutiva nos Açores, 
este ano no campo das Furnas, onde 
é normalmente feito o apuramento 
dos representantes Açorianos.
As qualificações realizadas em S. 
Miguel são sempre uma festa para 
os golfistas terceirenses... Aliado ao 
espírito competitivo os golfistas do 
CGIT fazem desta competição uma 
festa. Este ano a prova contou com 
um número recorde de equipas (31) 
a que correspondeu também um 
número máximo de equipas da Ilha 
Terceira (6) a que se juntaram mais 
dois golfistas da ilha, mas que joga-
ram por outras equipas.

O APURAMENTO
No sábado são apuradas as equipas 
para a meia final regional, por isso 
interessa pontuar para fazer o cut 
e depois cada equipa dar o seu me-
lhor no segundo dia, pois são clas-
sificações independentes.
Metade das equipas que se deslo-
caram do grupo central atingiram 
o apuramento ficando as restantes 
afastadas da competição. A melhor 
foi a equipa da Açoreana Seguros 
em 7º com a dupla Hildeberto Ro-
cha/Carlos Raulino a fazer 41 pon-

tos, enquanto os seus parceiros, 
Paulo Quadros/Alvarino Pinheiro 
obtinham menos dois.
Logo a seguir classificou-se o team 
Miguel Moniz Construções com Mar-
co Moniz/Miguel Sousa a obter 40 
pontos e Flávio Barcelos e Roberto 
Gomes a fazerem menos um ponto. 
Em 13º lugar, mas ainda assim 
conseguindo o apuramento ficou a 
experiente equipa do Laboratório 
Brum & Freitas com Pedro Freitas/
Vasco Costa a somarem 39 pontos 
e Fernando Vieira com João Pedro 
Freitas a atingirem a pontuação do 
par do campo net.
As equipas terceirenses que não 
passaram o cut foram: Escritório 
Digital (19ª) com Rui Fonseca/Pau-
lo Pinto (37) e Vasco Rocha/João 
Sequeira (36); Susiarte/Expert 
(23ª) com Carlos Jesus/Alexandre 
Cunha (36) e Paulo Rocha/Manuel 
Enes (35); Terauto (31ª) com Car-
los Costa/Vitor Fernandes (32) e 
José Meneses/José Freitas (30).
Conseguiu ainda a qualificação 
Brás Linhares na equipa Quinta da 
Marka enquanto a equipa de Paulo 
Barcelos, Mercedes Benz/AVM fica-
va pelo caminho.

A FINAL REGIONAL
No Domingo todas as equipas par-
tiam em igualdade. A equipa MMC 
sofria o revés da lesão de Miguel 
Sousa que o impedia de alinhar à 
partida sendo substituído por Pau-

lo Barcelos, cuja equipa na véspera 
não tinha passado o cut. No en-
tanto a equipa teve uma prestação 
brilhante só batida pela MAN per-
mitiu-lhe a qualificação para a final 
nacional. Flávio Barcelos//Roberto 
Gomes atingiam 43 pontos enquan-
to Paulo Barcelos/Marco Moniz se 
ficavam pelos 41.
O Laboratório Brum & Freitas su-
biu para décimo Pedro Freitas/Vas-
co Costa somavam mais um ponto 
que na véspera e Fernando Vieira/
João Pedro Freitas menos um. Ca-
minho inverso fez a Açoreana Segu-
ros que desceu ao décimo terceiro 
lugar com Paulo Quadros/Alvarino 
Pinheiro (37 e Hildeberto Rocha/
Carlos Raulino (36). MIGUEL MONIZ CONSTRUÇÕES Vice-campeões meia final 

LABORATÓRIO BRUM & FREITAS no top ten

TOYOTA/TERAUTO fecharam a lista de participantes
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ice-campeões meia final Açores

ESCRITÓRIO DIGITAL falharam o cut

AÇOREANA SEGUROS fizeram o cut

SUSIARTE/EXPERT falharam o cut
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TORNEIO ZECA ÁVILA/THE PAIRS 2018

Paulo e Simão Barcelos em net 
e Nuno Lemos e Paulo Nunes em gross vencem 
O  The Pairs aparece novamente as-
sociado à homenagem que o clube 
faz a um dos seus antigos diretores 
e jogador, Zeca Ávila.
 O torneio disputou-se em Stable-
ford Net sistema Fourball, Better 
Ball com três quartos do handicap 
de jogo, com os primeiros dois pa-
res a apurarem-se para da final na-
cional.
A prova realizou-se, pelo terceiro 
ano consecutivo com a presença de 
43 pares.
Este ano, fruto do regulamento de 
The Pairs, apuraram-se para a final 
nacional deste evento os pares em 
competição pela seguinte ordem: 1º 
Net, 1º Gross e 2º Net.

A COMPETIÇÃO
A dupla de pai e filho, Paulo e Si-
mão Barcelos venceram a competi-
ção em net depois de em 2017 te-
rem sido segundos. O campo seco 
proporcionou grandes resultados e 
os vencedores somaram 47 pontos.
Francisco Nogueira e José Barcelos 
ficaram somente a um ponto dos 
vencedores e conseguiram também 
a qualificação para a final nacional
Nune Lemos foram os terceiros na 
classificação net e venceram a clas-

sificação gross, ganhando também 
eles, por esta via, o apuramento 
para a prova nacional. Se em net 
ficaram a um ponto dos segundos, 
em gross a sua vantagem foi de tam-
bém um ponto, sobre aqueles que 

seriam os vencedores net.

FAMÍLIA ÁVILA PRESENTE
Na entrega de troféus estiveram 
presentes a viúva e filha do home-
nageado, Zeza e Mariana, assim 

como os seus netos, Martim, Arlin-
do e Maria João.
No final da prova, no final do al-
moço, foram sorteados diversos 
prémios provenientes dos patroci-
nadores do The Pairs.

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD NET

Class. Jogador GROSS

1.º Paulo Barcelos/Simão Barcelos 47

2.º Francisco Nogueira/José Barcelos 46

3.º Nuno Lemos/ Paulo Nunes 45

4.º Manuel Pereira/Manuel Costa 44

5.º Ricardo Garcia/Fernando Vieira 43

NUNO LEMOS/PAULO NUNES segundo par apurado para o The Pairs

PAULO E SIMÃO BARCELOS primeiro par apurado para a final nacional do The Pairs

PRÉMIOS DE PORTA foram múltiplos os premiados

FRANCISCO NOGUEIRA/JO ŚE BARCELOS terceiro par apurado para o The Pairs
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CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES SENIORES

Terceira renova título
Decorreu nos dias 26 e 27 de Maio 
no campo de golfe das Furnas, o 
Regional de clubes para golfistas 
com mais de 50 anos.

CGIT COMANDA DESDE
O PRIMEIRO DIA
Numa competição em que conta-
ram os três melhores resultados 
entre os quatro golfistas de cada 
equipa, o Clube de Golfe da Ilha 
Terceira marcou logo posição 
com uma exibição muito homoge-
nia, onde todos os seus golfistas 
bateram na casa das oitenta pan-
cadas.
Brás Linhares averbava o melhor 
resultado do dia com 80 panca-
das, seguido pelo micaelense Fer-
nando Amado, a duas pancadas 
do terceirense. José Luís Garcia e 
o capitão Pedro Fagundes foram 
os dois outros atletas que pontu-
aram para a equipa das Fajãs da 
Agualva.
O primeiro dia ficou ainda mar-
cado pela desqualificação de José 
Carlos Cabral que aliada à pres-
tação menos positiva de Mário 
Rilley atirava os micaelenses para 
uma distância de 15 pancadas em 
relação aos golfistas da ilha lilás.

CGIT EM GESTÃO
A vantagem alcançada no primei-
ro dia era dificilmente recupe-

rável tendo a equipa terceirense 
somente que gerir o seu jogo. No 

final de Domingo os atletas da 
VerdeGolf Country Club somente 

recuperaram uma pancada e por 
isso a equipa da Praia da Vitória 
registava uma vitória tranquila 
com catorze shots de avanço.
Fernando Amado fez a melhor 
volta do torneio com 77 pancadas 
enquanto José Luís Garcia era o 
segundo melhor com 80, o capi-
tão da Verdegolf, Luís Índio efe-
tuava o terceiro melhor resultado 
do dia, a par com Brás Linhares. 
Pedro Fagundes, garantia o ter-
ceiro resultado da equipa e as-
sim o campeonato. José Henrique 
Cardoso foi o quarto elemento da 
equipa campeã.

CAMPEÕES Clube de Golfe da Ilha Terceira

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES MID-AMATEUR – BPI

Boa prestação premiado com o 6º lugar

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA representante dos Açores

O CGIT representou os Açores nesta 
competição realizada no campo do Es-
tela Golf Club nos dias 2 e 3 de Junho.
No final do primeiro dia, singulares, 
a nossa formação colocava-se já no 
6º lugar, posição que manteria até 
final. Destaque para a prova de Jor-
ge Soares e de José Henrique Car-
doso, que obtinham a 17ª posição 
empatados. Prestação homogenia 
dos restantes elementos da equipa.

No dia seguinte, em foursomes, a 
dupla Jorge Soares/José Luís Gar-
cia foi a melhor entre os Açorianos 
seguida pelo par José H. Cardoso/
Pedro Xavier. A terceira dupla foi 
a formada por Samuel Pamplona e 
Pedro Fagundes.
Sagrou-se campeão nacional a equi-
pa de Miramar, seguida pelos teams 
do Lisbon e do Oporto. Estiveram 
representados 17 clubes.

A  equipa campeã dos Açores do 
escalão de + de 50 anos, o CGIT, 
participou nesta prova realizada no 
campo de golfe Aroeira A nos dias 9 
e 10 de Junho.
José Luís Garcia foi o melhor da equi-
pa terceirense, obtendo um resultado 
que lhe daria o oitavo posto numa 
classificação individual. Brás Linha-
res sempre consistente, foi o segundo 

melhor da equipa. Pedro Fagundes e 
José Henrique Cardoso contribuíram 
alternadamente para a pontuação da 
equipa que se classificou em sétimo 
lugar entre vinte equipas.
Sagrou-se campeão nacional a equi-
pa da casa, a Aroeira, que renovou 
o título alcançado o ano passado.  
Completaram o pódio as equipas 
de Troia e da Beloura.

VICE-CAMPEÕES Verde Golf Country Club

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SENIORES

CGIT em sétimo

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA representante dos Açores
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seguida pelo par José H. Cardoso/
Pedro Xavier. A terceira dupla foi 
a formada por Samuel Pamplona e 
Pedro Fagundes.
Sagrou-se campeão nacional a equi-
pa de Miramar, seguida pelos teams 
do Lisbon e do Oporto. Estiveram 
representados 17 clubes.

A  equipa campeã dos Açores do 
escalão de + de 50 anos, o CGIT, 
participou nesta prova realizada no 
campo de golfe Aroeira A nos dias 9 
e 10 de Junho.
José Luís Garcia foi o melhor da equi-
pa terceirense, obtendo um resultado 
que lhe daria o oitavo posto numa 
classificação individual. Brás Linha-
res sempre consistente, foi o segundo 

melhor da equipa. Pedro Fagundes e 
José Henrique Cardoso contribuíram 
alternadamente para a pontuação da 
equipa que se classificou em sétimo 
lugar entre vinte equipas.
Sagrou-se campeão nacional a equi-
pa da casa, a Aroeira, que renovou 
o título alcançado o ano passado.  
Completaram o pódio as equipas 
de Troia e da Beloura.

VICE-CAMPEÕES Verde Golf Country Club

CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES SENIORES

CGIT em sétimo

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA representante dos Açores
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (38) 
– atualizações das regras.

HOLE 19 
- COM ALVARINO PINHEIRO

Sam Snead foi um dos melhores 
de sempre. Com um “swing per-
feito” e um inconfundível estilo, 
durante quase 40 anos jogou ao 

mais alto nível, obtendo o record 
de 82 vitórias na PGA TOUR, in-
cluindo 7 Majors. 
Caddie desde os 7 anos, ganhou o 
seu primeiro torneio como profis-
sional em 1936 com 24 anos, tor-
nou-se profissional em 1931, reti-
rou-se em 1987 com um total de 165 
vitórias como profissional de golfe. 
Tal como Walter Hagen, Gene 
Sarazan, Ben Hogan ou Byron 
Nelson, Sam Snead veio do mun-
do dos caddies, na época os me-
lhores jogadores eram todos ex-
caddies e isso não aconteceu por 
acaso…
 Das muitas e ricas frases dispa-
radas por “ Slammin Sammy”, a 
que hoje partilho com vocês na 
sua versão original, é apesar de 
curta, riquíssima no seu signi-
ficado e eliminará seguramente 
muitos dos eventuais defeitos do 
seu swing. 

Lendas II

“Thinking instead of acting is the num-
ber-one golf disease” Sam Snead

Salada de Camarão

ESPECIAL
DE JULHO

10e

Atualmente, para deixar cair uma 
bola, o jogador fica de pé, segura 
a bola à altura do ombro e à dis-
tância do braço estendido e deixe 
cair a bola. Com as novas regras a 
serem implementadas a partir de 
janeiro de 2019, o procedimento 
é deixar cair a bola para a área 
restrita com a bola à altura do 
joelho. As razões invocadas para 
esta alteração são as seguintes:
- ao reduzir a altura de queda au-
menta a possibilidade da bola fi-
car na área restritiva e assim não 
ter de repetir o procedimento;
- permite que o jogador deixe cair 
a bola num local determinado, 
por exemplo, numa bola cravada 
é mais simples acertar com o pon-
to onde se encontrava a bola;
- tornar os procedimentos mais 

consistentes para todos os joga-
dores;
- quando se deixar cair a bola 
num bunker a bola não se enterra 
muito;
As novas regras definem os tacos 
que podem ser utilizados para 
efetuar a marcação da área restri-
ta, podem ser todos os que se en-
contram no saco do jogador, com 
exceção do putter. 
Uma mudança significativa é a 
possibilidade que as novas regras 
permitem para situações de bo-
las fora ou bolas perdidas. Com 
uma pancada de penalidade, os 
jogadores podem jogar num lo-
cal próximos da bola perdida ou 
do local por onde a bola saiu, no 
caso das bolas que vão para fora 
“out of bounds”.


