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Lemos e Nunes
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PATRÍCIA FRIAS ALEIXO

Pelo desporto e pela competição
Papi, como é conhecida por todos,
Caros Frequentadores do Clube,
Procuramos, no nosso quotidiano
melhorar as condições de acolhimento das nossas instalações e
muito especialmente do nosso serviço prestado.
Temos vindo de forma progressiva
a afirmarmos como uma entidade
de excelência na organização de
eventos.
É nesta perspetiva que, muito gostaríamos de ampliar a nossa relação com todos aqueles que possam
ver em nós uma mais valia para a
realização de eventos, quer seja de
natureza pessoal ou empresarial.
Estamos totalmente disponíveis a
partilhar risco e a transformar a
sua ideia numa realidade.
Se alguma vez, idealizou organizar
um torneio de golfe indoor ou ao
ar livre, seguido de almoço ou jantar e de um mero pica pica, temos
seguramente uma solução para si.
Se pretender organizar um almoço
ou jantar temático, com mais ou
menos prolongamento na noite
também isso é possível.
Combinar desporto com lazer é a
nossa especialidade.
Não se iniba, sendo associado ou
não do clube, tem aqui excelente
instalações e excelentes profissionais para construir consigo um
evento de referência.
Naturalmente, todo este desafio
incluí todos os agentes económicos locais e externos, que queiram
aproveitar o canal de excelência
que é a modalidade do Golfe.
Oferecemos a sala Açores, já emblemática em casamentos e acontecimentos sociais, a sala América,
com a sua lembrança ao passado,
vários espaços disponíveis e uma
capacidade de fornecer restauração quase ilimitada.
É possível também iniciar-se no
golfe ou experimentar a sua sorte
nas Slots Machines.
Venha visitar-nos e brinde-nos
com a sua presença.
Bom Verão.
Carlos Raulino

sempre foi uma desportista. Primeiro, em criança, a ginástica, depois o
basquete e mais recentemente o
golfe. Começou a jogar golfe de um
modo pouco habitual e que deveria
servir de exemplo a mais mães e
pais que acompanham os seus filhos à escola de golfe do nosso clube. Recentemente foi 3º classificada gross no Campeonato Nacional
– Projeto Drive Prof, uma iniciativa
da Federação Portuguesa de Golfe
que visa proporcionar o primeiro
contacto de golfe nas escolas do
primeiro ciclo aos alunos e simultaneamente envolver os professores
de Educação Física. Esperemos que
o seu espírito competitivo faça com
que seja uma presença assídua nas
competições promovidas pelo nosso clube na época que se avizinha.
É ainda mãe de um dos mais promissores jovens golfistas Açorianos:
Martim Ávila.
COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?

Comecei por acompanhar o meu
filho que começou a jogar com
cerca de 4 anos. O meu marido
também passava lá os fins-de-semana, então, para não ficar só à
espera que as aulas dele acabassem, e que o jogo do maridão terminasse, comecei por ter algumas
aulas e foi aí que o pegou o «bichinho». Quando não os podes
vencer, o melhor é juntares-te a
eles hehe. E foi o melhor que fiz.
TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?

Pares, à melhor bola até ao buraco.

Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo

Com preocupação. Penso que o
número de jogadores, miúdos e
adultos, iniciantes, não tem aumentado significativamente.
QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS

JOVENS?

Dedicação, iniciarem o mais cedo
possível e muita competição.
COMO MOTIVAR AS SENHORAS PARA A
PRÁTICA DA MODALIDADE?

Penso que isso passa um pouco
pelos profissionais. Poderiam
aproveitar as horas que estas lá
passam, acompanhando os filhos,
incentivando-as e oferecendo mesmo os primeiros contatos com a
modalidade.
QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?

O QUE A MOTIVA NO GOLFE?

Foi um torneio a pares em que um
dos elementos teria que ser professor de educação física. Joguei
com a Paula Mendes e quando nos
aproximávamos do 19, havia um
par que já celebrava a vitória, no
entanto, nós tínhamos feito mais
um ponto e levamos a «Taça».

O convívio, a modalidade em si e
a atividade física que este proporciona.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?

Ainda não joguei em muitos, mas
penso que é um campo bonito e
acessível.

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?
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Como não sou, AINDA, uma jogadora consistente, varia muito.
Algumas vezes o jogo curto falha
e noutras é o comprido.
QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?

Drive, quando corre bem hehehe.
QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?

Anfi Tauro (Gran Canária)
QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?

Embora saiba que as senhoras não
podem jogar lá, mas sem dúvida o
Augusta.
ALGUMA ESTÓRIA QUE QUEIRA CONTAR?

A cara de felicidade do meu filho
quando, pela primeira vez, num
torneio do clube, o meu nome não
apareceu em último lugar!!!

Palmarés (resumido)

Torneio dos Professores de
Educação Física, primeiro lugar
gross, 2015. Com Paula Mendes
Torneio dos Reis, 2016. 3º lugar
net (com Rodrigo Rodrigues)
Campeonato Nacional - Projeto
Drive Prof, 3º lugar gross.

Nome: Patrícia Frias Aleixo
Idade 46 anos
Profissão - Professora de educação física
Naturalidade- Angra do heroísmo
Residência - Biscoitos
HCP - 38 (mas vou descer hehe)

O MEU SACO
Saco – Dunlop Tour Pink
Drive - Dunlop Tour Pink 13º
Madeira 3 - Dunlop Tour Pink
Híbrido - Dunlop Tour Pink
Ferros (5-SW) - Dunlop Tour Pink
Lob Wedge (60º) – Cleveland CG15
Putter – Odyssey White Hot #7

Família - Filho de 11 anos, Martim Ávila. Marido e companheiro de golfe, Rodrigo Rodrigues
Jogador(es) de Golfe favoritos: Dustin Johnson, Rory Mcllroy
Prato(s) favorito(s) - Tudo o que venha do mar e dos pastos, sou boa boca hehe
Hobbies - Ler, atividade física e convívio com os amigos (ADORO)
Livro ou autores favoritos - Vaticanum de José Rodrigues dos Santos
Filme, realizador ou actores preferidos - Dirty dancing
Música Género cantor ou agrupamento - Jazz, Rock (anos 70/80)
Tv Programas Favoritos - Vejo pouca televisão. Mais noticiários e golfe.
Inernet/Consolas - Uso internet, para fins profissionais e redes sociais.
Clube(s) de Futebol – Futebol Clube do Porto
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Clube Ar Livre da Terceira campeão

CLUBE AR LIVRE DA ILHA TERCEIRA vencedor da edição de 2018 do Torneio das Empresas

A décima quinta edição do Torneio das Empresas contou com
a participação de 25 equipas e
100 jogadores, o que mostra mais
uma vez o grande empenho das
empresas e dos jogadores em alinharem neste que é um dos torneios de referência do golfe açoriano e que desde há alguns anos
tem o patrocínio do Grupo EVT,
através da Car Gold. A prova decorreu nos dias 14 e 15 de Junho
no campo do Clube de Golfe da
Ilha Terceira.

Cada equipa é composta por dois
pares cuja pontuação dos dois
dias de competição é somada,
sendo o torneio disputado no
sistema Stableford, na sua variante Texas Scramble. Para os menos
conhecedores do sistema ele jogase por pontos como qualquer outro torneio Stableford, mas esta
variante tem a particularidade de
cada par poder escolher a bola
melhor posicionada (no mesmo
par) para jogarem os dois desta
posição. Repetem esta acção até

chegar ao green. A partir daí jogam alternadamente. Cada jogador tem que garantir no mínimo
oito saídas. Este ano a novidade
foi o joker que possibilitava a repetição de uma jogada fora dos
tees e greens.
Clube Ar Livre da Terceira melhor adaptado à metereologia
O segundo e decisivo dia do
torneio ficou marcado pela meteorologia Esta etapa começou
com uma chuviscos que se transformaram depois em chuva que

obrigaria mesmo à suspensão da
prova durante hora e meia pela
impraticabilidade dos greens.
Por isso foi natural que a esmagadora maioria das equipas piorasse o score em relação à véspera.
No top-10 a única exceção foi a
vencedora, Clube Ar Livre, que
ocupava o 10º lugar no primeiro
dia e que assim dava um salto de
gigante para a vitória.
A equipa do Colégio de S. Francisco terminou em segundo, posição que também ocupava no final
do dia 1 a somente um ponto dos
vencedores.
O pódio encerrou com a Iron Store que subia um lugar na classificação em relação ao primeiro
dia. Fora do pódio, mas com os
mesmos pontos do terceiro classificado, fruto dos critérios de
desempate classificou-se o Talho
A Nossa Carne.
A fechar o top-5 ficou a equipa da
Praiotel que liderava isolada no
sábado.
A nível individual o melhor par no
final do dia de sábado foi o constituído por Norberto e Emerson
Arruda (J. Aurora, Lda.) com 45
pontos. No segundo dia brilhou
a dupla do Oculista Cabral, Paulo Quadros e Alvarino Pinheiro,
também com 45 pontos. A melhor
dupla ao final da Prova representou a Praiotel e era composta por
Paulo Nunes e Nuno Lemos. Terminaram com 86 pontos.

Classificação Empresas
Classificação
1º

2º

3º

4º

5º

Jogador
Clube Ar Livre da Ilha Terceira
João Luís Magalhães/Carlos Neves
Roberto Martins/José Pereira
Colégio S. Francisco/P. Freitas
José Luís Garcia/João Tomé
Ricardo Garcia/Pedro Xavier
Iron Store
Carlos Costa Jr./Daniel Ávila
André Freitas/Carlos Costa
Talho A Nossa Carne
Rui Dinis/Francisco Dinis
José Carlos Fagundes/Horácio Leal
José Carlos Fagundes/Carlos Oliveira
Praiotel
Brás Linhares/Lourenço Lemos
Paulo Nunes/Nuno Lemos

Pontos
166
84
82
165
85
80
162
83
79
162
78
41
43
161
75
86

Dia 1
81
40
41
85
44
41
84
44
40
83
40
0
43
86
43
43

Dia 2
85
44
41
80
41
39
78
39
39
79
38
41
0
75
32
43

COLÉGIO S. FRANCISCO/P. FREITAS Vice-campeã do Torneio das Empresas

IRON STORE equipa terceira classificada do Torneio das Empresas
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Nuno Lemos e Paulo Nunos
Roberto Gomes e Flávio Barcelos campeões

NUNO LEMOS E PAULO NUNES campeões Gross

ROBERTO GOMES E FLÁVIO BARCELOS campeões Net

Cinquenta e um pares, cento e
dois jogadores, participaram no
torneio integrado no programa
oficial das Sanjoaninas 2018 que
como habitualmente foi disputado na modalidade “Pares Texas
Scramble (melhor bola até ao
buraco)” com handicap de jogo
de ¾ sobre a média de handicaps de jogo de cada par.
ANDRÉ FREITAS/RICARDO GARCIA 2.º Gross

PAULO QUADROS/JOSÉ GARCIA 3.º Gross

SIMÃO E PAULO BARCELOS 4.º Gross

JORGE SOARES/FRANCISCO RAPOSO 5.º Gross

GROSS – NUNES E LEMOS NÃO
DERAM HIPÓTESES
Terminaram com um eagle no
buraco #4 uma exibição memorável com um score de 59
pancadas conquistando o título
máximo em disputa. Uma exibição categórica de Paulo Nunes e
Nuno Lemos.
André Freitas uma presença
inconstante, infelizmente, nos
nossos relvados associou-se ao
campeão regional em título, Ricardo Garcia, para conquistarem
o segundo lugar, beneficiando
do fator de desempate, pois as
duplas José Luís Garcia/Paulo
Quadros e Paulo e Simão Barce-

los (campeões em título) terminaram com o mesmo número de
pancadas.
Isolados no quinto lugar ficaram
Jorge Soares e Francisco Raposo.
NET – FLÁVIO E ROBERTO VENCEM
Flávio Barcelos e Roberto Gomes chegaram com a rodagem
feita na qualificação açoriana do
Expresso-BPI Golf Cup e venceram isoladamente a competição
net.
Os vencedores net de 2017, José
Carlos Vitória e Luís Gomes desceram um lugar na classificação
pois fizeram mais uma pancada
que os vencedores.
Pedro Fagundes e Luís Elmiro
Mendes formaram uma dupla
pela primeira vez e subiram ao
degrau mais baixo do pódio.
Mário Silveira e Duarte Barcelos
estrearam-se nos troféus com o
mesmo número de pancadas net
do que os terceiros.
O experiente par, João Aguiar/
Manuel Enes, foi quinto.

LUÍS GOMES/JOSÉ C. VITÓRIA 2.º Net

PEDRO FAGUNDES/LUÍS MENDES 3.º Net

MÁRIO SILVEIRA/DUARTE BARCELOS 4.º Net

CLASSIFICAÇÃO
Class.

Par

Gross

Class.

Par

Net

1.º

Paulo Nunes/
Nuno Lemos

59

1.º

Flávio Barcelos/
Roberto Gomes

55

2.º

Ricardo Garcia/
André Freitas

64

2.º

José Carlos Vitória/
Luís Gomes

57

3.º

José Luís Garcia/
Paulo Quadros

64

3.º

Pedro Fagundes/
Luís Elmiro Mendes

58

4.º

Paulo Barcelos/
Simão Barcelos

64

4.º

Mário Silveira/
Duarte Barcelos

58

5.º

Jorge Soares/
Francisco Raposo

65

5.º

João Aguiar/
Manuel Enes

59

JOÃO AGUIAR/MANUEL ENES 5.º Net
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HOLE 19
- COM ALVARINO PINHEIRO

UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Lendas III

O golfe é um desporto em que apenas
os predestinados conseguem atingir o
topo e a excelência. No golfe ninguém
ganha atracado aos dotes dos companheiros ou por demérito dos adversários. Apenas com a habilidade e a
destreza dos verdadeiros campeões é
possível dominar a arte de subjugar o
campo às nossas próprias intenções e
assim tornar-se uma lenda.
Hoje a nossa referência é Ben Hogan,
considerado por todos como um dos
maiores jogadores de sempre que o
jogo conheceu, curiosamente também
ele um ex-caddie.
Conhecido também como o “Falcão”,
o seu swing e a sua capacidade para
bater forte na bola fizeram dele um
caso de estudo para os curiosos e

“Golfe – Um “copo” de Regras (39)
– o caso de Phil Mickelson

analistas do swing de golfe. Ganhou 9
majors há semelhança de Gary Player
e ganhou por 64 vezes no PGA TOUR,
o que faz dele o quarto jogador com
mais vitórias nesta competição.
Muito haveria para falar sobre Ben
Hogan, deste o segredo do seu swing
até às suas épicas vitórias, passando
inevitavelmente pela sua peculiar história de vida, mas deixo essa pesquisa
ao vosso cuidado. No entanto quero
deixar aqui uma frase de Hogan que
no meu ponto de vista define bem a
sua abordagem ao jogo e que fez dele
um dos melhores de sempre.
“Golf is twenty per cent talent and eighty per cent management”
Ben Hogan

Como temos vindo a afirmar, o conhecimento das regras de golfe permite ao
jogador de golfe tirar alguma vantagem, ou seja, reduzir o nº de pancadas
dadas.
No torneio de golfe do US Open dos Estados Unidos, realizado entre 14 e 17
de junho de 2018, considerado um dos
4 Majors, o profissional de golfe americano Phil Mickelson, fazendo apelo ao
seu conhecimento das regras de golfe,
jogou uma bola em movimento.
Phil Mickelson considerou que ao
jogar a bola em movimento estava a
infrigir a regra nº.14-5 – Jogar a Bola
em Movimento e auto penalizou-se em
duas pancadas naquele buraco.
No entanto de acordo com a mesma
regra quando a “bola é propositadamente desviada ou parada pelo jogador, parceiro, ou caddie “ temos que
observar a regra Regra 1 -2.Exercer
influência sobre o movimento da bola
ou alterar as condições física.
Como a comissão técnica do referido
torneio considerou que o jogador não
ganhou uma vantagem significativa e

desta forma não incorreu numa violação grave da regra 1-2, o jogador só foi
penalizado com duas pancadas, quando podia ter sido desclassificado.
No contexto em que o jogador jogou
a bola em movimento, intencionalmente, ele retirou uma vantagem significativa e por isso deveria ter sido
desclassificado.
Até aquele momento era inimaginável
assistir, num torneio deste nível, praticado por um jogador com aquele perfil, a uma ação desta tipologia.
O comportamento intencional de Phil
Mickelson “manchou” de alguma maneira a reputação do jogo ao mostrar
uma área cinzenta nas regras de golfe.
Pensamos que as estruturas que determinam a nível mundial as regras de
golfe, nomeadamente o R&A Rules Limited e a USGA, estarão atentas a este
tipo de fenómeno e agirão em conformidade de forma a preservar a integridade do Golfe a todos os níveis.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

