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MIGUEL SOUSA

Golfe bem humorado
Miguel Sousa ou Mi-

Caros Leitores,
Terminado o Peak Season, período
em que o movimento turístico atinge o seu auge, estamos na altura de
balancear o que melhor se fez e os
pontos em que a nossa atenção se
deve concentrar para melhorar o
próximo ano.
A afluência extraordinária de visitantes a Portugal e às suas regiões
Autónomas é um valor que devemos analisar e preservar.
A conjuntura Internacional anormalmente favorável pode por
razões imprevisíveis alterar esta
conjuntura, pelo que aconselha a
prudência que se tome as medidas
possíveis de consolidação de todo
o esforço conseguido.
Estamos em época de discussão orçamental, num país com algumas
carências e recursos financeiros
limitados. É sempre difícil tomar
opções, mas também é certo que
só fica na história quem as melhor
escolhe.
Acima dos orçamentos está sempre o plano estratégico, e assim
bem definido e implementado é
que nos conduz em melhores tempos.
É fundamental que na nossa Região a política de transportes aéreos se solidifique e que naturalmente inclua a nossa transportadora
regional e internacional num modelo mais eficiente e promotor de
captação de fluxos turísticos.
É tão bem crucial que o modelo
de promoção turística seja rapidamente clarificado no sentido de coloca-lo de uma forma mais técnica
e objetiva ao serviço dos interesses
gerais do turismo.
Com bom senso é sempre possível
conciliar os interesses sociais com
os interesses económicos.
Fazemos votos para que os investimentos de consolidação do
sector turístico continuem, com
boas lotações orçamentais e com
adequados programas de apoio ao
investimento.
Os Açores precisam de mais investimento no sector turístico e com
maior diversidade, completando a
nossa oferta turística em segmentos que os inquéritos aos nossos
visitantes veem identificando com
necessidades de melhoramento.
Do nosso lado, como sempre a
nossa total disponibilidade para
colaborar neste complexo mas motivante sector de atividade.
Somos turismo, somos desporto e
somos convivência social.
Sempre com as nossas portas abertas, cá esperamos.
Cumpri.,
Carlos Raulino

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo,
Roberto Gomes, Pedro Fagundes e Nuno Cabral.

chael, como é mais conhecido, é daqueles jogadores que é sempre
um prazer ter na nossa
formação de golfe. O
seu espírito faz com
que o jogo seja sempre divertido, mesmo
em dias que o mesmo
corre menos bem. São
já célebres entre os
amigos os seus relatos
“radiofónicos” das suas
jogadas de golfe.
COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?

Comecei no golfe há cerca de 6
anos, quase sem querer.
A minha esposa, influenciada pelo
meu sogro, José Henrique Costa,
estava a ter aulas na altura com o
profissional Sr. Eduardo Correia.
Como as aulas eram sempre próximas da hora de almoço eu vinha
com ela e acabava por assistir à
aula, antes de irmos almoçar.
Numa dessas aulas estava a minha esposa a bater bolas e o prof.
Eduardo aproveitou, de uma forma
simples e matreira mas cheia de intenção, agarrou num cesto de bolas
e num ferro, colocou-me na mão e
disse “olha já que cá estas não queres experimentar?”. Não era um
desporto que me despertasse interesse, mas a verdade é que depois
de bater aquelas bolas, nunca mais
parei.
TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?

Não tenho nenhuma preferida e
gosto de todas, o fato de haver várias torna ainda o jogo mais interessante. A verdade é que não estou
no golfe pela competição em si mas
pelo prazer que me dá jogar, prefiro
sem duvida quer seja jogar num torneio ou simplesmente entre amigos

aquela competição onde impere o
cavalheirismo, o respeito pelos outros e cumprir claro as Regras, por
vezes ainda encontramos alguns
“poucos” que não sabem as regras
e não sabem estar.
O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?

O nosso campo é muito bom, nem
que seja pelo facto de ser nosso, mas
a verdade é que é realmente bonito,
esta bem tratado, tem pessoas competentes em todas os serviços que
o clube tem para oferecer, por tudo
isso temos a obrigação e o dever de
o promover o máximo possível.
O QUE O MOTIVA NO GOLFE?

No Golfe tudo me motiva, o jogo
em si, todo o ambiente que rodeia
desde a natureza, a caminhada, o
convívio com os amigos, é simplesmente fantástico. No fim do dia é
um jogo em que dependes de ti e de
mais ninguém, se jogares bem foi
responsabilidade tua, se não jogaste bem idem aspas.
COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?

Não sei ao certo o que poderá acontecer no futuro, julgo que ninguém
saberá, mas por vezes tenho algum
receio. Quero pensar e acreditar
que vai ser muito bom, mas para
isso é necessário mais um pouco de
todos, do clube e das pessoas que
trabalham no clube, mas também de
todos os associados que podem fazer um esforço extra na divulgação,
trazer um parente ou um amigo para
experimentar o Golfe. É efetivamente um jogo que só a ver do exterior
dificilmente alguém irá jogar por iniciativa própria, temos de experimentar e eu sou a prova viva disso. Mas
volto a destacar todos nós somos a
chave para um futuro risonho.
QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?

Respondendo de uma forma muito
séria, faria apenas um apelo aos pais:
por favor dêem a possibilidade aos
vossos filhos de experimentarem jogar golfe. Será certamente uma escola importante na sua educação pois
o jogo baseia-se na integridade do
indivíduo em mostrar respeito pelos
outros e cumprir as regras, joga-se
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em modo disciplinado com cortesia
e camaradagem, quanto a mim valores importantes a adquirir e a transportar para vida em geral.
QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?

Sem dúvida o primeiro torneio que
participei, já não me lembro ao
certo qual foi, mas recordo-me perfeitamente que as pernas tremiam
como varas verdes, foi um festival
de pancadas, mas foram todas contabilizadas e entregue o scorecard
como mandam as regras.
QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?

Julgo que o ponto forte é realmente
jogar o buraco 19, mas tirando esse
também sou razoável com o Drive,
ferros e Put, em relação a pontos
fracos nunca conheci nenhum.
QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?

O Put sem dúvida. No início não era,
mas rapidamente passou a ser, acho
que não há nada melhor do que encaixar numa volta meia dúzia de bons
puts. Como se diz na gíria “Drive is
for the show, Put is for the money”.
QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?

O nosso claro! É nosso é bom e recomenda-se.
QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?

Nome – Miguel Silva Sousa (nome artistico

O MEU SACO
Saco – Dunlop
Driver – Titleist 913 D2 10,5º Reg.
Madeira 3 – Titleist 913 F 15º
Híbrido – Titleist 910H 19º
Ferros (4- PW) – Titleist AP1 719
Wedges (48º e 54º) – Titleist SM6
Wedge (60º) – Titleist BV
Putter – Scotty Cameron California
Coronado
Marca de Bolas - Titleist ProV1,
Wilson DX2, ou a primeira que tirar
do saco.

Se aplicar uma regra de três simples diria por razões obvias o St.
Andrews Old Course, o Augusta
Nacional e o Pebble Beach. Resultado da equação seria como obvio o
Campo de Gofe da Ilha Terceira.
ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE
CONTAR?

Claro que sim, adoro histórias com
final feliz.
Julgo que foi no mês passado num
fim-de-semana normal a jogar entre
amigos, ao chegar ao Tee do 7, posicionei-me bem, Drive na mão claro,
boa postura, estilo e elegância, bati
na bola com toda a força que me
restava. A bola saiu disparada para
a direita, bateu numa árvore ali perto e voltou direitinha ao ponto de
partida. Resumindo, ficou à minha
frente 1 metro, caso para se dizer se
fosse um concurso de “Longest Drives” dificilmente ganharia. Escusado será dizer que quem jogava comigo, numa tentativa de evitar que
os visse a rir, virou-me as costas...

Palmarés (resumido)

Michael)
Idade – 42 anos
Profissão – Comercial/Técnico Informática.
Naturalidade – EUA
Residência – Parque de Diversões (Ilha Terceira)
HCP – 18.4
Família – Neste campo sou um sortudo,
estou Casado, e temos um filho.
Jogador(es) de Golfe favoritos: Happy Gilmore sem duvida.
Prato(s) favorito(s): Arroz de Marisco de preferencia confeccionado no CGIT
Hobbies: Musica... Muita Musica
Livro ou autores favoritos: Tenho e li muitos
livros técnicos mas esses são muito rigorosos
e precisos, prefiro a história da minha vida.
Filme, realizador ou actores preferidos – Star
Wars (May The Force Be With You)
Música Género cantor ou agrupamento Rock
and Roll : Led Zepplein, Deep Purple, Whitesnake, e nunca mais parava...
Tv Programas Favoritos: De momento tudo o
que passa no Baby TV.
Internet/Consolas: Proibido ao fim de sema-

Individual
3º NET – Torneio das Castanhas 2014
3º NET – Torneio Melhor dos Melhores
2015
2º NET CAT D – Club Championship 2015
2º NET CAT D – Club Championship 2016
2º NET – Stableford – Torneio dos Lions
2018
Pares (Parceiro Marco Moniz)
4º NET – Torneio das Sanjoaninas 2015
2º PAR – Internacional Pairs 2016
Triplas (Parceiros José Henrique Costa
“Sogro” e Marco Moniz)
2º NET - Taça Eduardo Correia 2016
Quadruplas (Parceiros Roberto Gomes,
Flávio Barcelos e Marco Moniz)
3º Lugar – Torneio das Empresas 2016
1º Lugar - Torneio das Empresas 2017

na.

Tudo prémios NET bem sei mas, passo a

Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portu-

informar que no ano 2020 estarei a jogar

gal - Esforço, Dedicação, Devoção e Glória.

para os prémios “GROSS”
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O Clube de Golfe da Ilha Terceira orgulha-se de ser um clube inclusivo, onde todos são
bem vindos.
Durante todo o ano temos as
portas abertas a sócios e não
sócios, que podem aceder a todos os nossos serviços, sejam
eles os de Restauração/Snack
Bar, Loja com artigos de desporto e moda ou Serviços de
Golfe (Jogo, Aulas, Drivingrange). Os sócios, como é lógico, têm descontos adicionais.
Funciona ainda nas nossas
instalações a sala de jogo Green Lounge.
Se procura um lugar convidativo para almoçar, organizar uma
refeição de empresa ou festiva
procure-nos! Ou se simplesmente quiser tomar um copo
com os amigos aproveitando a
magnífica paisagem!
Serão todos muito bem vindos!
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O Open em imagens
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V DRIVE TOUR – CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENS E TAÇA DA

Ricardo Garcia em destaque
Num campeonato onde contam os
três melhores resultados de cinco
provas mais a finalíssima a disputar em Novembro, Ricardo Garcia
apresenta-se com dois segundos
lugares e um primeiro o que corresponde ao segundo lugar do ranking
nacional Sub-18.
A quinta etapa realizou-se no campo
de golfe do Bom Sucesso. Ricardo
Garcia dividia a liderança da prova com João Maria Pontes ambos
no par do campo. No último dia de
prova o golfista de Miramar levou
a melhor por uma pancada ao terceirense e conquistou o troféu. Boa
prova para o micaelense Tiago Nunes que terminou em 4º a 8 shots
do primeiro.
Participaram ainda nesta prova Ivete Rodrigues (excelente 3º lugar nos
sub-16 femininos), Diogo Ávila, Simão Barcelos e Martim Ávila que se
estreou nos sub-12.
Ricardo Garcia perde nos quartos
de final
Ricardo Garcia foi uma das sensações da prova aberta a todos os golfistas amadores disputada no campo de Ribagolfe I.
“Guilherme Oliva e o açoriano Ricardo Garcia foram os tomba-gigantes. O primeiro bateu o internacional Afonso Girão (que esteve

recentemente no Mundial Amador
por Equipas, em representação de
Portugal), do Oporto, logo na primeira eliminatória, e depois Gonçalo Teodoro, campeão nacional de
sub-16 em 2017.

Quanto a Ricardo Garcia, deixou
pelo caminho Salvador Brehm (Estoril) e Pedro Silva (de Miramar),
que também integrou a seleção no
Europeu de Boys e foi o autor da
melhor volta na fase de stroke play

da Taça em Ribagolfe”.
Rickie viria a ser eliminado na ronda seguinte, mas já se faz notar golfe nacional conforme se pode notar
pela citação acima do principal blog
nacional de golfe, Golf Tatoo.

ESPECIAL
DE NOVEMBRO

10e

Legumes sauté, carne 200 gr regada
com molho de cogumelos coroado
com espargos pargos, cogumelos fresco
castanhas, tomate cherry assados no
forno.

Hambúrguer Gourmett São Martinho
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HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

Lendas VI
Walter Hagen não é propriamente
um dos golfistas mais populares do
mundo, no entanto a seguir a Jack
Nicklaus e Tiger Woods é o jogador
com mais Majors no currículo, nada
mais, nada menos, do que 11 vitórias
nos maiores torneios do mundo do
golfe. Só não ganhou o Masters porque o início do torneio só se deu após
o seu apogeu no mundo do golfe, no
entanto tem um décimo primeiro lugar em 1936, já com 44 anos.
Hagen nasceu ainda no século 19, em
1892, ganhou por 45 vezes no PGA
Tour e foi 6 vezes capitão da equipa
americana na Ryder Cup.
Foi uma referência para o golfe profissional numa época em que os profissionais de golfe no Reino Unido
por incrível que pareça não tinham
acesso ao “clubhouse” dos campos e
até tinham dificuldade em conseguir
autorização para utilizar os balneários antes e após os torneios. A sua
educada, astuta e assertiva postura
contribuíram e muito para o desenvolvimento do golfe profissional e
para o respeito que os jogadores
com este estatuto conquistaram no
mundo do golfe, numa época em que
como noutras modalidades o golfe
era dominado pelos amadores.
Sir Walter, como era conhecido, é
sem dúvida uma das personagens
mais interessantes da história do gol-

UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (42)
– As novas regras - Regra 13 – Putting greens

fe profissional, a quem o golfe deve
muito do que é atualmente.
Deixo aqui uma dica que nasceu no
século 19... No entanto pode bem ter
sido utilizada por Thomas Bjorn para
ajudar a sua equipa a vencer de forma imaculada a Ryder Cup deste ano.
Não me admirava nada, até porque a
vida está em constante atualização e
o único jogo que pode ser disputado
é o de hoje.
“You don`t have the game you played
last year or last week. You only have
today´s game. It may be far from your
best, but that`s all you`ve got. Harden
your heart and make the best of it.”
Walter Hagen

Muitas vezes a bola de golfe depois
de estar no green, move-se dum
ponto para o outro, por influência
de forças naturais (vento ou água).
No caso de a bola não ter sido levantada e se ela se movimentar, o
jogador joga do local onde a bola
foi parar. Caso a bola tenha sido levantada e/ou limpa a bola é reposta
no local original onde a bola se encontrava antes de movimentar-se.
Ainda no green se a bola em repouso se move por ação do jogador por
acidente, não existe penalidade e a
bola tem de ser colocada no local
onde a bola se encontrava. Os casos
previstos são: tocar a bola com o
pé, tocar a bola com o putt estando
a ensaiar, tocar na bola, ao marcar a
bola no green ou a colocá-la, etc.
Caso a bola esteja presa entre a bandeira e o buraco considera-se que

bola está no buraco e nesse caso, o
jogador terminou o buraco.
Estando a bola no green o jogador
pode jogar com a bandeira no buraco sem penalização.
Não é permitido, quando o jogador
se encontra preparado para realizar
o putt, ao caddie colocar-se imediatamente atrás e dar informações ao
jogador.
Na modalidade de jogo por pancadas estando as bolas no green se
um jogador jogar a sua bola e tocar
na bola de outro jogador tem uma
penalidade de duas pancadas e joga
a bola do local onde parou. A outra
bola é colocada no local original.
(Regra 11.1 exceção)
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

