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Fernando Fagundes Vieira

A festa do golfe
O seu último nome é Vieira, mas todos o conhecem por
Caros Associados,
Estamos terminando o Verão
com um calor intenso acompanhado de alguma humidade que
nos aproxima do tao desejado
ambiente tropical.
Realizamos com o sucesso habitual o PRO-AM, que embora
com a visita pontual da chuva,
proporcionou um evento desportivo e social de relevância
para a divulgação da modalidade, do nosso clube e da nossa
Ilha, no todo nacional e também nalguns países europeus.
O Outono também trás a sua
beleza própria, com o tempo
ameno e com a mudança de cor
das nossas árvores proporcionando a reflexão para a ponta
final do ano.
Repense a sua forma de estar
na vida, conciliando o seu trabalho, a sua família mas também o seu divertimento.
Nada melhor do que praticar
Golfe, mas se essa na for a sua
opção tem sempre nas nossas
instalações e nos nossos colaboradores uma palavra de boas
vindas, que pode ser acompanhada pela mera tomada de
uma bebida, como desfrutar do
menu de excelência.
Se for entusiasta pelos jogos
de fortuna e azar, não deixe de
forma moderada de tentar a sua
sorte.
A concretização de um evento de natureza empresarial ou
familiar, independentemente
da sua dimensão, tem sempre
solução dentro da nossa prestação de serviços.
Cá os esperamos para construir
uma festa à sua medida.
Esteja atento ao nosso programa de Outono.
Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo,
Michael Duarte, Artur Freitas E Hildeberto Lobão.

Dr. Fagundes. Este pediatra reformado encara o jogo como
uma festa e diz que é uma alegria chegar ao décimo oitavo
buraco. Bem humorado, tira do golfe o convívio com os amigos e o exercício e considera Santos os dias que joga golfe!
O combate ao sedentarismo através do golfe é uma receita
que passa a todos.
Como começou a jogar Golfe?

na Terceira?

Comecei já depois dos quarenta,
na companhia de amigos da mesma idade. Lembro o José Monjardino, o António Candeias, a Helena Forjaz depois, o Pedro Lima
e o Tomás Dentinho tudo muito
boa gente.
Nessa altura a prática era um investimento na reforma. E foi….

O futuro somos todos, até os mais
novos...

Tipo de competição preferida?

Três vezes por semana com os
amigos nos dias Santos, dá-me
muito gozo!

Stablerford, quem perder paga a
cerveja.
O que pensa do nosso campo?

Que conselhos daria aos mais
jovens?

Joguem bem com respeito pelo
jogo e pelos outros.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

É nosso, é lindo, aproveitem!

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

O que o motiva no Golfe?

Ponto forte - manter a elegância apesar dos outros serem todos fracos.

O anti-sedentarismo, o convívio e
a gentileza.

Qual a sua pancada preferida?

Como vê o futuro da modalidade

A que me faz voltar com entusiasmo no dia seguinte.

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

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

Peable Beach ou em S. Jorge quando houver...
Alguma estória que gostaria de
contar?

O troféu que guardo duma prova
das Empresas realizada nas Furnas. Era suplente e não joguei,
mas o nosso melhor “patador” lesionou-se e precisava de atestado
medico para se deslocar de “buggy”. Ficaram em terceiro, ofereceram-me a taça, adivinhe -se lá
porquê.
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O MEU SACO
Saco – TaylorMade Catalina
Driver – TaylorMade M2 10,5º Senior
Madeira 3 - TaylorMade M2
Híbrido - TaylorMade M2
Ferros (5-SW) - TaylorMade M2
Putter – Nike Method Core
Marca de Bolas - “Airosa” e pouco mais...

Nome - Fernando Manuel Fagundes Vieira
Idade – 67 anos
Profissão - Pediatra aposentado
Naturalidade - Lajes
Residência – Praia da Vitória
HCP - HGP 24 para os companheiros não me chamarem nomes...
Família - Três filhos e 5 netos. Mais os colaterais numa malha quanto maior
melhor!
Jogador(es) de Golfe favoritos - Miguel Angel Jimenez--- Classe e Pintarola
Prato(s) favorito(s) - Sou de muito boa boca, simples e saboroso, seja o que
for.
Hobbies - Hobbies quando se está reformado tudo serve.
Livro ou autores favoritos - De livros e autores não menciono preferidos porque seriam tantos que não quero pecar.
Filme, realizador ou actores preferidos - Já viram o “Cinema Paraíso”? Farto-me
de chorar.
Música Género cantor ou agrupamento - Da música gosto da boa. Do folk, do
jazz, da clássica, não gosto é dos DJs das festas da Praia.
Tv Programas Favoritos - Na TV vejo em direto notícias e o Sporting. O resto
vou selecionando caso a caso.
Clube(s) de Futebol – De clubes a Briosa e o Sporting .Só eu sei…..
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Taça Eduardo Correia 2018

À melhor de três
A Taça Eduardo Correia é uma
competição disputada por equipas
de três jogadores, que escolhem a
bola mais bem colocada do grupo
para executar a pancada seguinte
até atingir o buraco.
A prova homenageia o antigo profissional do Clube de Golfe da Ilha
Terceira, Eduardo Correia.
Um trio inédito formado pelo prodígio do golfe açoriano, Ricardo
Garcia, pelo terceirense emigrado
no Canadá, Joe “Pacheco” Nunes e
pelo recente capitão da equipa do
clube em absolutos, José Henrique
Cardoso foi a grande vencedora do
torneio apresentando um score de
57 pancadas menos duas que o trio
perseguidor.
Só mais uma equipa conseguiu bater na casa das cinquenta pancadas,
foi o trio da família Freitas constituída pelo pai, João Pedro e pelos
filhos Pedro e André.
Força voa para a
vitória em net

Têm em comum a sua formação militar e a sua passagem pela base das
Lajes. São eles Vitor Trindade, Rui
Massa Andrade e Carlos Neves e foram a melhor das três triplas que
terminaram com 53 pancadas net.
O desempate regulamentar deter-

ricardo garcia/joe Nunes e josé henrique cardoso campeões Gross

minou que atrás dos primeiros ficasse o trio constituído pelos golfistas Fernando Vieira, Vasco Costa e
José Manuel Freitas logo seguidos
por João Pedro, Pedro e André Freitas.
A Taça Eduardo Correia de 2018 foi
disputada por 20 triplas, perfazendo um total de 60 jogadores, um decréscimo acentuado em relação ao
passado o que obrigará certamente
ao repensar do modelo da prova.

Class.

Equipa/Jogadores

Pancadas
Gross

1º

Ricardo Garcia/Joe Nunes/José Henrique
Cardoso

57
Net

1º
2º
3º

Vitor Trindade/Rui Massa Andrade/Carlos
Neves
Fernando Vieira/Vasco Costa/José Manuel
Freitas
Pedro Freitas/André Freitas/João Pedro Freitas

Vitor Trindade/Rui Massa Andrade/Carlos Neves campeões Net

Fernando Vieira/Vasco Costa/José Manuel Freitas segundos Net

Pedro Freitas/André Freitas/João Pedro Freitas terceiros Net

eduardo correia o homenageado

53
53
53
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XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Stableford

Simão Barcelos
pela terceira vez
A competição Stableford teve
lugar no último dia de prova e
reuniu os participantes das categorias B, C e D, num total de 60
jogadores filiados por 9 clubes.
Simão Barcelos tem um gostinho
especial por esta prova. Venceu
em 2015, fez o bi em 2017 e agora
conquistou o tri. Simão Barcelos,
ainda sub-14, é uma das maiores
promessas do golfe açoriano.
Vitória clara de Simão

Se na edição anterior a vitória de
Simão Barcelos ocorreu após desempate regulamentar, este ano
venceu a mesma com três pancadas de avanço sobre o segundo. A
evolução deste miúdo de 13 anos
é notória e o ritmo e experiência
trazidos das participações em
provas nacionais têm se refletido
positivamente nos resultados e
nas marcas alcançadas.
Raul Resendes veio à Terceira
buscar o seu segundo troféu neste evento. O micaelense terminou
isolado com 38 pontos. Os restantes troféus foram para: Berto
Cabral, Paulo Pinto, para o lusobrasileiro Arlindo Correia que
nos últimos anos procura sempre

simão barcelos tri campeão

estar presente no nosso Pro-Am,
que terminaram por esta ordem.
Com o par do campo net, mas já
fora dos troféus, Terminaram por
esta ordem: Luís Elmiro Mendes,
João Pedro Sequeira, Ana Rego e
Floriano Raposo.

Class.

Jogador

Total

1º

Simão Barcelos

43

2º
3º
4º
5º

Raul Resendes
Berto Cabral
Paulo Pinto
Arlindo Correia

40
38
37
37

raul resendes segundo Net

berto cabral terceiro Net

paulo pinto quarto Net

adelino correia quinto Net
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Pro-Am 2018

Vitória para equipa da casa
Teve início pelas 08h30 da manhã a
prova que dá o nome à competição, o
Pro-Am, prova em que cada amador
joga com um profissional para uma
classificação conjunta e que é a competição favorita de muitos amadores
que se deslocam propositadamente a
esta ilha, contou com a presença de
sessenta e quatro formações, que jogaram num campo bem preparado.
O tempo instável provocou mesmo
a suspensão do torneio por cerca de
três horas devido há impraticabilidade dos greens devido a excesso de
água.
Onze abaixo do par foi o score apresentado pela dupla constituída pelo
profissional do Clube de Golfe da
Ilha Terceira Michael Duarte e pelo
presidente da proteção civil açoriana Carlos Neves. Num jogo em que
a boa combinação entre os resultados
é determinante para o resultado final,
Duarte/Neves foram os melhores, beneficiando ainda do critério de desempate, fizeram menos uma pancada no
back-nine, para ficar à frente da dupla
que veio de Miramar, Sérgio Ribeiro e
Francisco Nunes, que também finalizou a sua ronda onze abaixo de par.
A uma pancada de distância ficaram
quatro duplas cuja classificação foi
ordenada pelo método de desempate
regulamentar. Assim o terceiro classificado foi para o amador terceirense
João Pedro Sequeira que fez dupla
com o profissional Tiago Rodrigues
que jogava pela primeira vez na Ilha
Terceira.

dupla campeã

André Medeiros, profissional micaelense e vencedor desta prova o ano
passado então em companhia de Wioletta Vob, seria quarto classificado
com Franco Costa, também proveniente da Ilha Verde. A última dupla
nos troféus foi novamente constituída
pelo profissional da casa Michael Duarte que emparelhou com Fernando
Vieira
A Rui Farto que emparceirou com
João Ramos saiu-lhe a fava, pois apesar das mesmas 62 pancadas dos terceiros ficou fora dos troféus.

Class.

Profissional/Amador

Total

1º

Michael Duarte / Carlos Neves

-11

2º

Sérgio Ribeiro / Francisco Nunes

-11

3º

Tiago Rodrigues / João Pedro Sequeira

-10

4º

André Medeiros / Franco Costa

-10

5º

Michael Duarte / Fernando Vieira

-10

Sérgio Ribeiro/Francisco Nunes segundos

Tiago Rodrigues/ João Pedro Sequeira terceiros

André Medeiros /Franco Costa quartos

Michael Duarte/Fernando Vieira quintos
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XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Profissionais

Vitória emotiva de Miguel Gaspar
Miguel Gaspar era um homem feliz
depois de alcançar a sua primeira vitória como profissional. A felicidade
era dupla pois conseguiu-o no campo
onde fez a sua formação. O pai de Miguel era militar colocado nas Lajes e
Miguel e seu irmão Rafael evoluíram
aqui no campo das Fajãs da Agualva.
A primeira ronda da competição foi
anulada devido ao mau tempo tendo
a competição sido reduzida para duas
rondas.
No final do primeiro dia efetivo de
prova, Miguel Gaspar batia o campo
por três pancadas e só era mesmo vencido por João Ramos que apresentou
um cartão com cinco pancadas abaixo
de par e assim se tornava o primeiro
líder da prova. Miguel Gaspar repetiu
no segundo dia o resultado do primeiro e isto foi suficiente para lhe garantir
a vitória perante os muitos espectadores que o apoiaram.
João Ramos no segundo dia deixou o
campo levar a melhor sobre ele e o resultado de uma acima de par fez com
que caísse para a segunda posição a
duas pancadas do vencedor.
Tiago Cruz, vencedor na Terceira por
três vezes, fez uma prova de trás para a
frente. Depois de um mau 75 pancadas
no dia 1, no dia seguinte retiraria oito
pancadas ao score da véspera o que lhe
permitiu terminar empatado no pódio
com o vencedor do ano passado, Hugo
Santos que depois de fazer o par do
campo na sexta-feira, batia o mesmo
por duas pancadas no sábado.
O melhor dos quatro açorianos em
prova foi o amador terceirense de 17
anos, Ricardo Garcia. Naquela que foi

miguel Gaspar vence pela primeira vez como profissional

a sua estreia no Open a jogar com os
profissionais Rickie deu boa conta de
si. No final do primeiro dia era segundo a par do futuro vencedor da prova
e chegou mesmo a liderar virtualmente a mesma a meio do front-nine no
dia derradeiro. O back-nine não foi
brilhante e as nove pancadas que realizou no penúltimo buraco da prova fizeram-lhe dar um tombo na classificação até ao oitavo lugar. Foi no entanto
uma presença que orgulhou a maioria
dos presentes e uma experiência onde,
muito certamente, retirará ensinamentos para o futuro brilhante que se adivinha. Ricardo Garcia é, neste ano de
2018, indiscutivelmente, o melhor golfista açoriano, quer estejamos a falar
de amadores, quer de profissionais.
Participaram na prova 16 Jogadores.

joão ramos segundo classificado

O que eles disseram:
Miguel Gaspar (vencedor da prova profissional):
“Não poderia ter escolhido melhor local para a minha
primeira vitória como profissional, senão em frente a todos aqueles que me viram crescer. Voltar ano após ano é
incrível, mas voltar desta forma não há palavras. Obrigado a todos no Clube de Golfe da Ilha Terceira pelo carinho
e vontade de ver-me vencer, isto é só o começo”
“O meu pai é militar da Força Aérea e foi colocado na
Base das Lajes quando eu tinha sete anos. Comecei a
jogar lá golfe com 9 anos e vivi na Terceira durante sete
anos, até aos 14, quase 15.”
In Tee Times Golf por Hugo Ribeiro
Michael Duarte (Profissional vencedor do
Pro-Am com Carlos Neves): “Foi a minha
segunda vitória no Pro-am, a primeira há uns
anos atrás com o José Henrique Meneses e
agora com Carlos Neves. Este ano os resultados combinaram bem, daí a vitória que quero
dedicar à minha família e aos amigos. Sabe
sempre bem ganhar”.

tiago cruz e Hugo santos terceiros classificados execuo

Class.

Jogador

D1

D2

Total

1º

Miguel Gaspar

69

69

138

2º

João Ramos

67

73

140

3º

Tiago Cruz

75

67

142

3º

Hugo Santos

72

70

142

5º

João Carlota

73

71

144

5º

Nelson Cavalheiro

72

72

144

7º

Tiago Rodrigues

73

72

145

8º

Ricardo Garcia (Am.)

69

77

146

9º

Susana Ribeiro

71

76

147

10º

André Medeiros

74

77

151
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XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria A

Domínio dos mais jovens

diogo costa vice-campeão

diogo ávila campeão

O Sub-18 Diogo Ávila tem ganho experiência nos últimos meses com a
participação em diversas competições
regionais e nacionais e os resultados
começam a aparecer. Não entrou bem
na prova, era quinto no final do primeiro dia a quatro pancadas do primeiro.
No entanto o segundo dia correu de
feição e apresentou um resultado de
duas pancadas acima do par, que lhe
permitiu garantir a vitória por uma
pancada de diferença.
O também jovem Diogo Costa fez
igualmente uma excelente prova e
liderava a competição ao fim da primeira ronda com a vantagem de duas

pancadas sobre os mais próximos perseguidores. O segundo dia correu-lhe
menos bem e teve que se contentar
com a segunda posição e com o fato de
ter sido o único golfista a bater na casa
das setenta pancadas nos dois dias.
De Belas veio o terceiro classificado,
Rui Meireles, que superou o seu anfitrião, Pedro Fagundes, por uma pancada. Wayne Morrison fechou o top-5.
Participaram nesta categoria 8 golfistas filiados por 4 clubes. A prova foi
reduzida a somente dois dias de competição em virtude de ter sido anulada
a ronda inaugural devido ao mau tempo verificado.

Rui Meireles completa pódio

Class.
1º
2º
3º
4º
5º

Jogador
Diogo Ávila
Diogo Costa
Rui Meireles
Pedro Fagundes
Wayne Morrison

D1
81
77
79
79
83

D2
74
79
85
86
86

Total
151
156
164
165
169

XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria B

Paulo Quadros e João Luís Araújo primeiros

joão luis araújo primeiro classificado net

Paulo quadros vencedor Gross

Domínio total de Paulo Quadros nesta
categoria disputada em stoke play. No
primeiro dia foi o único jogador a bater
na casa das setenta pancadas e liderava
já com três pancadas de avanço em relação à concorrência, onde os mais próximos eram Ana Rego e Fernando Viera.
No segundo dia voltou a ser o único a
bater na casa das setenta pancadas tendo mesmo melhorado em uma pancada
o score da véspera. Vitória folgada com
12 pancadas a menos em relação a Rui
Lourenço que seria segundo.

Em Net a vitória foi para o presidente da comissão de torneios João Luís
Araújo que terminou com o mesmo
de pancadas net do que Rui Lourenço,
mas com melhor segundo dia.
A duas pancadas de distância ficou Roberto Martins. A seguir e todos com o
mesmo número de pancadas terminaram por esta ordem: o jovem sub-14
Simão Barcelos, a francesa Brigitte Senecant, Rui Andrade e Ana Rego.
Competiram nesta categoria 16 golfistas representando 4 clubes.

rui lourenço segundo classificado net
Class.

D1

D2

Total

1º

Paulo Quadros

75

76

151

1º

João Luís Araújo

73

72

145

2º

Rui Lourenço

71

74

145

3º
4º
5º

Roberto Martins
Simão Barcelos
Brigitte Senecant

73
77
76

74
73
74

147
150
150

Jogador
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XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria C

Berto Cabral e Paulo Pinto ganham

Beto cabral vitória em net

alvarino pinheiro vitória em gross

A prova disputou-se no sistema Medalplay Eccletic, que permite aos golfistas melhorem a sua prestação buraco a buraco escolhendo para o score o
melhor resultado dos dois dias.
Alvarino Pinheiro com uma segunda
volta excepcional foi o brilhante vencedor gross da categoria C. O presidente do Grupo das Nove averbou um
score de 74 pancadas, menos duas
que Lourenço Fagundes
Berto Cabral tem especial predileção

por este tipo de prova incluída no
programa do Pro-Am da Ilha Terceira. Em 2016 venceu a categoria D em
gross, repetiu em 2017 a “brincadeira” um escalão acima. Este ano teve
que se contentar com a vitória em
net.
Lourenço Fagundes foi novamente segundo, mas logrou, nesta classe, levar
para casa o último troféu em disputa.
A duas pancadas de distância ficaram
Norberto Arruda, com um óptimo se-

Lourenço fagundes segundo classificado net

gundo dia de prova e o líder do primeiro dia, Arlindo Correia. O quinto
seria João Pedro Sequeira com os
mesmos pontos de Emerson Arruda.
Classificaram-se 24 golfistas de cinco
clubes diferentes.

Class.
1º
1º
2º
3º
4º
5º

Jogador
Alvarino Pinheiro
Berto Cabral
LourençoFagundes
Norberto Arruda
Arlindo Correia
JoãoPedroSequeira

Total
74
63
63
65
65
66

XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria D

Francisco Nunes e Simão Magalhães vencem

simão magalhães ganha em net

francisco nunes veio de Miramar para vencer a categoria D em gross

Igualmente disputada Medalplay
Eccletic, esta categoria destinada
aos jogadores de handicap mais
elevado. Classificaram-se 19 golfistas de cinco clubes diferentes.
Em gross Francisco Nunes (Miramar) não deu hipóteses à concorrência vencendo com duas pancadas de avanço sobre Jorge Ávila
e mais de sete pancadas sobre os
restantes.

Em Net venceu o sub-14 do
CGIT, Simão Magalhães, que
levou a melhor sobre o Germano Marta (Força Aérea)., Victor
Cardoso filiado pela Força Aérea foi segundo, Carlos Neves e
Jorge Ávila, ambos do CGIT, foram quarto e quinto classificado
respetivamente. Franco Costa
(VGCC), vencedor net o ano passado, fechou o top-5.

germano marta segundo classificado net

Class.
1º
1º
2º
3º
4º
5º

Jogador
Francisco Nunes
Simão Magalhães
Germano Marta
Carlos Neves
Jorge Ávila
Franco Costa

Total
79
63
65
65
66
66
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Campeonato Regional de Jovens

Terceira com quatro campeões regionais

clube de golfe da ilha terceira com quatro campeões regional: Ricardo Garcia - Sub-18; Simão Barcelos - Sub-14; Martim Ávila - Sub-12 e Tomás Valadão - Sub-10

Sobre a égide da Associação de
Golfe dos Açores realizou-se
nos passados dias 10 e 11 de Setembro a prova que consagra os
diversos campeões regionais na
sua classe etária. A prova realizou-se no campo da Batalha na
ilha de S. Miguel com a colaboração na organização do clube
local.
Ricardo Garcia (CGIT)
campeão sub-18

A prova de sub-18 era talvez a mais
esperada e antecipava-se uma luta
renhida entre o representante da
casa, o jovem talento regional, Tiago Nunes e o terceirense Ricardo
Garcia. Como tem acontecido sempre em 2018 o terceirense levou a
melhor sobre o seu amigo micae-

lense afirmando-se cada vez mais
como o melhor golfista açoriano da
modalidade.
No primeiro dia Tiago Nunes
colocou-se na dianteira por uma
pancada, mas o miúdo da Agualva foi implacável no derradeiro
dia de competição efetuando
menos dez pancadas que o seu
opositor, vencendo aprova com
cinco pancadas acima do par do
campo,(75 no primeiro dia e 74
no último) deixando o segundo
classificado a nove pancadas de
distância.
Diogo Ávila, também da ilha Terceira, fez uma boa prova, muito regular, 79 pancadas no primeiro dia
e 81 no segundo. No segundo dia
realizou mesmo a segunda melhor
volta do dia.

Ivete Rodrigues (VGCC)
campeã sub-16

Martim Ávila campeão sub-12

Numa prova em que o field era
todo micaelense; Ivete Rodrigues
levou a melhor provando a razão
de ser considerada jovem talento
regional.

O terceirense foi a S. Miguel arrecadar mais um título naquele que
é o seu primeiro ano na categoria,
vencendo por larga margem. O Outro terceirense em prova, João Pedro Leite foi quarto.

Simão Barcelos (CGIT) sem oposição à altura nos sub-14

Tomás Valadão (CGIT)
vence sub-10

Único açoriano a competir nas provas nacionais neste escalão, Simão
Barcelos domina claramente o panorama regional e aos treze anos
está à beira de alcançar o handicap
de um digito, o título regional foi
mais um a juntar ao seu palmarés.
Simão Magalhães e Afonso Sousa
foram os dois outros terceirenses
em prova terminando respectivamente em segundo e quarto lugar.

Com alguma surpresa só se apresentaram em competição atletas da
ilha lilás. Tomás Valadão superiorizou-se a João Lucas Fagundes e a
Maria Fonseca Azevedo.
Como reflexão final verificamos
que em todos os escalões se alcançaram resultados de bom nível,
mas tem que se exigir mais dos
clubes em relação ao número de jogadores aptos para a competição.

Grande Final Drive Challenge Açores – Batalha

Terceira e S. Miguel dividem títulos
O Drive Challenge é uma competição organizada pela Federação Portuguesa de Golfe com a colaboração
dos Clubes de cada região. No caso
dos Açores cada um dos clubes organizou três provas de apuramento
para a final regional que este ano
decorreu no dia 12 de Setembro no
campo de golfe da Batalha, ilha de
S. Miguel.
Trata-se de uma primeira abordagem
à competição destinada aqueles que
ainda não possuem os handicaps
mínimos de acesso aos campeonatos regionais jovens. É um incentivo

especial à progressão de cada atleta
imbuindo-lhes espírito competitivo.
Com os craques ausentes, a micaelense Iara Rebelo conquistou o título gross e o seu conterrâneo Manuel
Andrade o título net entre os mais
velhos.
Em Sub-14 Mariana Almeida
(VGCC) ganhou em gross enquanto Afonso Sousa (CGIT) vencia em
net.
Nos sub-10 os dois títulos vieram
para a ilha lilás com Tomás Valadão
a ser melhor em gross e Mria Fonseca Azevedo em net.

clube golfe da ilha terceira a comitiva terceirense para o Drive Açores
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IV Torneio drive tour-campeonato nacional jovens

Ricardo Garcia vence sub-18
Este ano o campeonato nacional
de jovens disputa-se num figurino diferente. Cinco provas na
fase regular servem para apurar o
ranking nacional onde pontuam as
três melhores classificações. Disputar-se-á depois uma final para
apuramento do campeão nacional
onde aos resultados obtidos juntase os pontos da final (os pontos da
final valem o dobro dos pontos de
uma das provas de qualificação) e
assim se coroarão os futuros campeões nacionais.
A quarta etapa para os escalões
de sub-18 e sub-16 realizou-se no
campo de golfe da Estela e participaram quatro golfistas Açorianos.
Ricardo Garcia vence em play-off

Ricardo Garcia conquistou uma
brilhante vitória após o play-off
em que levou a melhor sobre Martim Batista de Vale de Janelas. No
primeiro dia fez cinco pancadas
acimas do par do campo enquanto no segundo batia-o por duas
pancadas. É atualmente segundo
no ranking nacional. Não participou na prova inaugural. Foi sexto
na segunda, segundo na terceira e
agora vencedor na quarta.

ricardo garcia vence a terceira etapa do Nacional Jovem

Tiago Nunes (VGCC) foi nono
classificado e ocupa a mesma posição no ranking tendo realizado as
quatro provas
Com menos experiência em provas nacionais Diogo Ávila foi dé-

cimo sétimo.
Ivete Rodrigues (VGCC) foi quinta classificada na prova e após ter
marcado presença em todas as
provas é quarta do escalão sub-16
feminino.

A Prova dos sub-14 realizou-se
em Miramar e Simão Barcelos
foi décimo oitavo e ocupa agora
a 22ª posição do ranking sub-14
somente com três competições
efetuadas.

Campeonato nacional de clubes-Solverde

CGIT em destaque
Há mais de 20 anos que uma equipa dos Açores não atingia um lugar
tão alto no panorama nacional.
A equipa campeã regional açoriana
foi capitaneada por José Henrique
Cardoso e para além do seu capitão alinhou com Ricardo Garcia,
José Luís Garcia, Paulo Barcelos,
Nuno Lemos e Diogo Ávila. A prova decorreu entre os dias 13 e 16
de Setembro no Campo de Golfe
do Bom Sucesso e teve a participação de 13 clubes.
A boa classificação começou a desenhar-se na fase regular da prova
onde já obtiveram a quarta posição
o que lhes permitiu atingirem o flight A para os encontros a disputar
em match-play. Miramar tomava a
dianteira.
Nos encontros “mano a mano” a
equipa do Clube de Golfe da Ilha
Terceira derrotou a sua congénere do Montado por um expressivo
5,5-1,5. No confronto seguinte a
equipa da ilha lilás foi “despachada” pela futura campeã nacional,

club golfe da ilha terceira melhor classificação açoriana nas últmas duas décadas

Miramar, pelo mesmo resultado.
Restava a disputa do último lugar
do pódio e aí a vitória foi novamente para os adversários. O Oporto
Golf Club, o clube de golfe mais
antigo de Portugal conquistava o

último lugar do pódio.
Na final Miramar derrotava os
campeões em título, Vilamoura,
juntando o título nacional masculino de clubes de 2018 ao de femininos.

Como curiosidade fica a coincidência dos primeiros oito classificados
no final da prova estarem ordenados exatamente na mesma sequência da classificação de apuramento
em stroke-play.
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Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Lendas IV
Hoje vamos olhar para Greg Norman,
uma referência para o golfe mundial
que dispensa apresentações. “The Shark” como é conhecido, foi um dos melhores de sempre no jogo e atualmente
é um empresário de sucesso, com investimentos em áreas muito diversas,
incluindo o golfe.
Durante 14 épocas, entre 1984 e 1997,
adotando um estilo de jogo muito característico, com uma postura corajosa
e agressiva bateu os melhores drives
que o circuito profissional americano
alguma vez tinha visto. A sua capacidade para jogar direito e longo de cima
do tee fizerem dele um jogador temível
por todos.
Manteve durante 331 semanas o estatuto de número 1 mundial, obteve
91 vitórias como profissional de golfe
incluindo 2 vitórias no Open Championship (1986, 1993).
Nascido na Austrália, ambicionava ser
surfista profissional, aos 15 anos a mãe
uma jogadora de single digit handicap,
decidiu começar a ensinar-lhe a arte
de jogar golfe. Greg Norman evoluiu
de um handicap 27 a handicap 0 em 18
meses.

Especial
de outubro

“Golfe – Um “copo” de Regras (41)
– mudança de terminologia

Fica aqui esta frase do convidado de
hoje, que diz muito sobre a arte de
enfrentar com sucesso um campo de
golfe. Boa sorte!
“You create your own luck by the way
you play. There is no such luck as bad
luck. Fate has nothing to do with success or failure, because that is a negative philosophy that indicts one`s confidence, and I will have no part of it.”
Greg Norman
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Carinhas de porco coroadas com foie-gras
guarnecido com risotto de cenoura

Uma das novidades, das novas regras de golfe, que vão entrar em vigor a partir de janeiro de 2019 é o
aparecimento da designação de área
de penalidade, que vem substituir
a anterior designação de obstáculo
de água e obstáculo de água lateral.
A área de penalidade é marcada
com linhas ou estacas amarelas e
vermelhas. A área de penalidade é
uma das cinco áreas definidas para
o percurso. As outras áreas são: a
área geral, o ponto de partida do
buraco no qual o jogador se encontra a jogar, todos os obstáculos de
areia e o green do buraco no qual o
jogador se encontra a jogar.
Basicamente a diferença entre as
áreas de penalidades marcadas a
amarelo ou a vermelho tem a ver
com as opções que o jogador pode
utilizar para sair.. Quando a bola se
encontra numa área de penalidade,
o jogador tem a opção de jogar de
onde a bola se encontra, ou então
jogar fora da área de penalidade
com uma pancada de penalidade.

O jogador poderá utilizar, para
medir a área onde vai deixar cair a
bola, até dois tacos, mas não poderá ser com o putt.
A bola tem de ser jogada, na área
definida pelos dois tacos. Se a bola
deixada cair, sair da área de onde
deveria jogar, o jogador terá de repetir a ação. Caso a bola volte a sair
da zona definida, o jogador terá de
colocar a bola onde ela tocou o solo
pela primeira vez, desde que seja
na zona definida.

Especial
de setembro

Polvo à Terceirense
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