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Padre Júlio

Golfe abençoado
Caros golfistas,

José Júlio Mendes Rocha é o seu nome

O nosso clube de golfe é de facto
único no panorama desportivo
nacional.
Este final de ano ficará certamente na memória de muitos pois
conseguimos sagrar-nos campeões em todas as categorias,
sub14, sub18, absolutos, midamateurs e seniores, confirmando que na nossa ilha de prática a
modalidade independentemente
das idades.
Se não bastasse, temos o Ricardo Garcia campeão nacional de
sub18, o Paulo Nunes e Nuno
Lemes vencedores da ficção nacional do The Pairs, M Moniz
Construções qualificada para a finalíssima do Expresso BPI e Paulo Barcelos em 3 lugar empatado
no 1st Portuguese Internacional
Mid-Amateur Championship.
O Ricardo Garcia, o nosso Ricky,
disparou no sentido de merecer
uma oportunidade de voar mais
alto, pelo que teremos todos que
puxar pela imaginação para ser
testado no âmbito internacional.
Miami é o ponto de encontro de
jovens talentos serem observados em Janeiro próximo, pelo
que com o contributo de todos
será possível concretizar este
sonho.
Estamos orgulhosos do Clube
que temos.
Pratique golfe e pertença a este
mundo e traga consigo mais praticantes, porque poderá estar a
contribuir para criar mais campeões.
Grande abraço desportivo da direcção.

completo, mas toda a gente o conhece
simplesmente por Padre Júlio. Sim,
porque é Padre e porque joga golfe.
O golfe na ilha Terceira é popular e
transversal a classes sociais e profissões. Não é o primeiro padre a jogar
golfe aqui no clube, mas atualmente
é o único a faze-lo de forma regular e
apaixonada. No século XXI ainda causa
estranheza a alguns, mas não no nosso
clube onde é um golfista acarinhado.
Houvessem mais padres assim os
campos de golfe estavam mais cheios
e as igrejas também! Abençoado seja o
golfe. Ámen.
Como começou a jogar Golfe?

Foi há cerca de 4 anos, a ver a Sport
TV 4. Costumava ver golfe à noite,
à espera que o sono viesse. Fui começando a perceber as regras do
jogo e, sobretudo, a honestidade e
o fair-play dos jogadores. Há cerca
de dois anos estive com uns amigos
emigrantes nos Estados Unidos que
adoravam a modalidade. Depois de
algumas horas de conversa animada, decidiram oferecer-me um saco
completo de tacos e um ano de inscrição no nosso campo… até uns
sapatos de golfe, todos janotas, me
ofereceram. Às tantas, vi-me a dar
umas pancadas no “driving range”
e a gostar daquilo.

amigos.
O que pensa do nosso campo?

Para já, é lindo. A natureza é exuberante, a beleza sempre surpreendente. Tem árvores a mais para
quem perde muitas bolas, mas esse
é um defeito do jogador… excelentes instalações. É um campo bem
desenhado e não tão fácil como, à
primeira vista, parece. Os buracos
6 e 7 são o meu calvário, não só
pela subida íngreme, mas porque
me espalho quase sempre por aí…
O maior problema do nosso campo
é a chuva. Várias vezes saí de Angra
com um sol radioso e, ao chegar ao
campo, estava a chover. Coisas açorianas…

Tipo de competição preferida?

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.

Gosto muito de jogar sozinho. Sei
que o golfe é um desporto de companhia, mas também lá vou por
uma questão de contemplação da
natureza, de higiene mental, até de
oração. Por isso, prefiro o “stroke
play”, embora me agradem muito
os desafiantes “match play” com

O que o motiva no Golfe?

Em primeiro lugar, a calma e sossego que lá vou encontrar. E a paz,
que convida à contemplação do
Bom Deus. Depois, é o melhor jogo
para se praticar… e pode-se fazê-lo
até aos 90 anos! É também um jogo
que, para além de nos fazer andar 9

ou 10 quilómetros a pé, exige uma
dose grande de concentração. É um
jogo que educa, descontrai (sobretudo quando corre bem) e permite
ir pensando na vida enquanto se
joga. Isso para não falar dos excelentes momentos que passamos
com amigos durante o jogo.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Ao contrário do que acontece em
muitos lugares, na Terceira, o golfe
é particularmente apreciado pelas
pessoas mais simples. Isto devese, sem dúvida, à presença da Base
entre nós. A necessidade, noutros
tempos, de encontrar centenas de
“caddies”, popularizou o jogo, sobretudo nas freguesias vizinhas do
campo. Na Terceira, o golfe não é
um desporto de elites, como alguns
o denominam. Acredito, portanto,
que o golfe na Terceira tem um futuro interessante, sobretudo se as
camadas mais jovens aderirem à
modalidade. São louváveis as iniciativas para levar crianças e jovens
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a visitar o campo e a ensaiar umas
pancadas. Para além disso, os custos de jogar golfe na nossa Ilha são
perfeitamente aceitáveis.

Idade – 50 anos

Que conselhos daria aos mais
jovens?

HCP – 28… porque não há mais

Há poucos dias, um dos nossos jovens talentos, o Ricardo Garcia, foi
campeão nacional de sub-18. O que
é que podemos acrescentar? Ver o
“Chalhinha pequenino”, como eu
amigavelmente o chamo, um miúdo simples, filho de gente simples,
chegar tão alto, é um motivo de
orgulho. Isso para não falar de outros jovens talentos que por aí vão
surgindo. No entanto, é preciso que
apareçam mais jovens que tornem
a modalidade mais popular na nossa Ilha. O facto de vivermos num
cantinho do mundo não é a melhor
posição para vingar numa carreira
profissional, uma vez que não é fácil encontrar patrocínios para promover os nossos jovens talentos.
Mas que venham jovens! Que se
interessem pela modalidade.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

O “Pro-Am” deste ano. Apesar da
chuva. Foi muito bom conviver com
profissionais de golfe, que às vezes
vemos na televisão. Gostei de jogar
com o Tiago Cruz, com quem travei amizade. Com o meu excelente
“handicap” (28!!!), joguei ao lado
de um dos melhores golfistas lusos.
Deu-me um gozo extraordinário.
Quais são os seus pontos fortes e

O MEU SACO
Saco – Sem Marca
Driver - Titleist 910D3 9,5º
Madeiras (3 e 5) – Golden Bear XS
Tech
Híbrido – Hyppo XXL
Ferros (3 – PW) - Golden Bear XS
Tech
Sand-Wedge (56º) – Tommy Armour Pravada
Putter - Hyppo XXL
Marca de Bolas
Made in Airosa, o nosso apanhador
de bolas… Mas também “Inesis”,
porque são boas para quem perde
muitas bolas: são as mais baratas.

Nome – José Júlio Mendes Rocha
Profissão – Não é uma profissão, mas sou sacerdote católico
Naturalidade – Fonte do Bastardo
Residência – Seminário de Angra
Família – Adoro a minha mãe e os meus 3 irmãos… não param de gozar comigo por causa do
golfe. E meu pai que, da bancada do Céu, está farto de me ver perder bolas….
Jogador(es) de Golfe favoritos: O incontornável Tiger Woods. Mas também o Rory Mclroy e o
Jordan Spieth. O Phil Michelson, o Sergio Garcia ou o Francesco Molinari. Gosto de ver Aria
Jutanugarn, golfista tailandesa que sorri sempre antes de bater a bola. Gosto de muitos, de
todos os portugueses, claro.
Prato(s) favorito(s): Gosto muito de sushi, embora seja raro degusta-lo. O nosso cherne é delicioso, bem como grande parte dos nossos pratos tradicionais. Mas nada como o molho de
feijão de minha mãe.
Hobbies: Ler. A literatura é a minha mais bem cuidada paixão. Ver, na RTP Memória, séries
antigas da minha infância e juventude, tais como os programas de José Hermano Saraiva,
que muito ensinam… ou as séries cómicas dos anos 80 (“Alf”, “Alô-Alô”, “Who’s the Boss”).
Livro ou autores favoritos: Todas as obras de Dostyoievski e de Raul Brandão. Sandro Veronesi,
escritor italiano desconhecido em Portugal, isto parta não falar de Garcia Marquez, Hemingway,
Dickens, Queirós, Kafka, Italo Calvino. E os poemas e ensaios do meu querido amigo José
Tolentino Mendonça.
Filme, realizador ou actores preferidos – Marcou-me o “Azul” de Kieslowsky, “In the Mood for
Love” de Won Kar Wai, “A Straight Story” de David Linch, “Silêncio” de Scorsese. Para já não
falar de “A lista de Schindler”, de Spielberg ou “Os Condenados de Shawshank”, de Darabont,
ou a saga “O Padrinho”, de Coppola. Não posso esquecer também “Hable com Ella”, de Almodovar. A lista continua…
Música Género cantor ou agrupamento Rock and Roll : Fabrizio de Andrè, grande compositor e
cantor italiano que já não está entre nós. O também italiano Luigi Tenco. O nosso Rui Veloso
com a insubstituível letra de Carlos Tê.
Tv Programas Favoritos: “Governo Sombra”. Noticiários. As séries acima referidas. Para além de
alguma partida de futebol ou de golfe.
Internet/Consolas: Uso a internet para trabalho e leitura de jornais
Clube(s) de Futebol: Futebol Clube do Porto. Em Itália, Roma. Na Inglaterra, Liverpool. Na Alemanha, Colónia. Na Espanha, Athletic Bilbao, porque tem uma mística própria e o nosso Ronaldo
já não joga no Real. Em França, Sait-Etiènne. Nos Açores, gostava da União Praiense. Que me
perdoem os adeptos mas gosto, na mesma medida, de Angrense e Lusitânia.

fracos como jogador?

Os meus pontos são todos fracos.
Tenho algum jeito a tirar bolas da
areia e a fazer aproximações ao
“green”. O maior problema (é-o
para muita gente) é a obsessão da
distância. A força é a maior inimiga
do golfe. Quando se quer ir muito
longe, a direção é exatamente a que
não queríamos. E lá vou eu à procura da bola entre as árvores…
Qual a sua pancada preferida?

A pancada de saída com o “driver”.
Tenho um relógio – também oferecido, pois – que mede as distâncias
das pancadas. Faço uma festa quando ultrapasso os 200 metros… Outra pancada que adoro é a dos ferros
8, 7 ou 6, quando, entre os 100 e os
150 metros, acerto no “green”… é
uma exultação… rara.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

De longe, o nosso. É o campo do
meu batismo e aquele onde me sinto em casa. Um dos mais belos campos onde joguei foi o Del Monte, em
Monterrey, Califórnia, mesmo ao
lado de Pebble Beach. Outro campo
de que gostei muito foi o da Estela,
na Póvoa de Varzim. Gosto muito

dos campos “linx”, mais selvagens,
menos artificiais, mais desafiadores
e com poucas árvores.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Definitivamente, a pátria do golfe:
St. Andrews.
Alguma estória que gostaria de
contar?

De entre muitas que dariam uma
barrigada de riso, recordo um momento que se passou no buraco 17,
durante o “Pro-Am”. Tinha chovido.
O “grip” da madeira 3 estava húmido. Um dos nossos profissionais,
o Artur, tinha-me ensinado que se
deve pegar no taco com a delicadeza de quem pega numa bisnaga
de pasta de dentes. E que se deve
bater na bola como quem bate num
ovo! Com essas lições em mente
fiz um ensaio com o taco. Quando
acabo o “swing”, fugiu-me o taco
das mãos e eu fiquei aparvalhado,
a olhar para todos os lados à procura dele. Quando olhei para cima, lá
estava ele a fazer um “helicóptero”
e a enfiar-se entre os ramos de uma
árvore, bem a dez metros de altura.
Gargalhada geral e essa foi uma das
anedotas do “Pro-Am”.
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Torneio das Castanhas 2018 – Horas & Objectos

Nunes e Ferreira iniciam época na frente
José Luís Garcia foi terceiro e como
frisava no final do torneio, ficou à
frente do filho de que muitos vaticinavam nunca mais ir acontecer.
Em descompressão após o título nacional Ricardo foi quinto enquanto
Paulo Barcelos vencedor em 2016
foi somente oitavo.
Em net a vitória foi para João
“Pimenta” Ferreira

paulo nunes Bi-Campeão Gross

O título é o mesmo do ano passado.
O Nunes é o mesmo, Paulo Miguel.
O Ferreira também repete o primeiro nome: João, mas não é o mesmo,
este ano é o “Pimenta”
Primeira prova a contar para as ordens de mérito 2018/2019 o Torneio
das Castanhas – Horas & Objectos

nuno lemos Vice-Campeão Gross

pedro fagundes closest to the pin #2

contou com a participação de 52
golfistas que enfrentaram um tempo agreste e com alguns aguaceiros
durante os primeiros buracos e um
campo logicamente pesado.
Paulo Nunes bisa

Paulo Miguel Nunes defendeu com

êxito o título máximo deste torneio
conquistado o ano passado. O antigo internacional jovem fez o par do
campo e terminou com duas pancadas a menos do que o seu parceiro
no ThePairs, Nuno Lemos que obteve assim a sua melhor classificação
individual das últimas épocas.

Depois de um período sem vencer
e estando a sua batalha primordial
praticamente vencida, João Ferreira
voltou às vitórias em net terminando com o mesmo número de pancadas que o segundo classificado,
Alexandre Cunha, mas vencedor regulamentar por ter feito menos uma
pancada no back-nine.
Brás Linhares que ficou à beira dos
troféus em gross levou aqui o troféu
correspondente ao terceiro lugar.
A bola mais perto do buraco ao
#3 foi para Pedro Fagundes, Paula
Mendes que o ano passado tinha
levado o prémio respeitante ao buraco #3 desta vez levou o do #14 e
Paulo Nunes que no ano passado tinha levado o prémio do buraco#14
levou este ano o do #18.
De salientar a associação deste torneio, pela quarta vez consecutiva,
ao patrocínio da firma Horas &
Objectos representada por Miguel e
Adriana Teles.

josé luís garcia repete o terceiro lugar de 2017

paula mendes bola mais perto do buraco #14

paulo nunes closest to the pin #18
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joão ferreira Campeão Net

alexandre cunha Vice-Campeão Net

Brás Linhares terceiro lugar Net

fernando vieira quarto lugar Net

agnelo ourique quinto lugar Net
Classificação Gross

Classificação Net

Class.

Jogador

Gross

Class.

Jogador

Net

1.º

Paulo Nunes

72

1.º

João Ferreira

71

2.º

Nuno Lemos

74

2.º

Alexandre Cunha

71

3.º

José Luís Garcia

75

3.º

Brás Linhares

72

4.º

Brás Linhares

76

4.º

Fernando Vieira

73

5.º

Ricardo Garcia

77

5.º

Agnelo Ourique

74
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Torneio solidário

Por uma causa
João Manuel Brás Ferreira teve um
cancro e este acontecimento mudou-lhe a vida. Agora recuperado
organizou com os seus escoteiros
um torneio solidário para angariação de fundos para aquisição de
equipamentos para a Unidade de
Cuidados Oncológicos. É bonito
de ver quem não esquece quem o
ajudou. Uma palavra especial aos
oitenta e seis golfistas que aderiram
ao torneio.
Neste tipo de torneios o que interessa menos é a classificação, mas
deixamos aqui os principais resultados para registo futuro.
A Prova foi disputada a pares em
FourBall Stableford Net e teve
como campeões a dupla Marco Moniz/Miguel Sousa que somaram 46
pontos, tantos como o par Paulo
Nunes/Nuno Lemos. Em terceiro
lugar ficou a dupla Manuel Pereira
Luciano Cabral.
Rui Lourenço e Flávio Barcelos colocaram a bola mais perto do buraco nos campos #14 e #18 respetivamente.

1.º Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal

Paulo Barcelos no Top-5
O 1.º Campeonato Internacional
Mid-Amateur de Portugal, decorreu no primeiro fim-de-semana de
Novembro no Tróia Golf. O alemão
Jorg Paulus, de 45 anos, era o que
tinha o mais baixo handicap (+1,7)
entre os 30 jogadores em prova, e
provou porquê vencendo com um
total de 145 pancadas (72-73), 1
acima do Par 72.
Luís Costa Macedo, vice-campeão
nacional neste escalão (acima dos
30 anos), finalizou com o melhor

resultado de domingo – um notável
72 atendendo ao vento e ao frio que
se fizeram sentir neste domingo
num campo que só por si já é dos
mais difíceis do país – subindo do
6.º para o 2.º lugar, com 147 (+3).
O terceirense Paulo Barcelos (72-77)
foi 3.º empatado com o sueco Joakim
Gyllin (74-75), ambos com 149.
A equipa de Portugal A, com Luís
Costa Macedo, Paulo Barcelos e
José-Maria Cazal-Ribeiro, foi a vencedora da Taça das Nações.
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Drive-Tour Campeonato Nacional de Jovens

Ricardo Garcia Campeão Nacional de Sub-18
Ricardo Garcia sagrou-se este mês
Campeão Nacional de Sub-18!
Este título, que nos enche a todos
de orgulho, foi o coroar de uma
época excepcional do jovem de 17
anos que representa desde sempre
o Clube de Golfe da Ilha Terceira e
que presentemente é o melhor golfista açoriano. Um título que a todos nos orgulha. Na final disputada
no Montado Golf Resort Ricky venceu com quatro pancadas de avanço
sobre o segundo classificado.
No Drive-Tour Campeonato Nacional de Jovens venceu duas das cinco
provas em que participou, incluindo a final, foi segundo em outras
duas e 6º noutra.
A nível regional é campeão em título da sua categorias assim como
absoluto.
Venceu igualmente inúmeras provas de âmbito local e regional a nível individual e a nível colectivo.
Vamos apoiar o Ricky

A época começará com uma importante participação internacional
no Biltmore Hotel Junior Orange
Bowl (https://www.biltmorehotel.
com/golf/jr-orange/),
provavelmente o mais importante torneio
mundial destinado a jovens préuniversitários e por onde passaram

nomes como Tiger Woods, Bubba
Watson, Lexi Thompson, Brooke
Henderson e Cristie Kerr. A este
torneio desloca-se a elite dos observadores universitários com o
objectivo de recrutarem os melhores para as suas universidades. E

como é sabido por todos o que se
interessam pela modalidade são as
universidades americanas que formam a maioria dos profissionais
de topo;
No entanto os apoios “normais” são
escassos para tão importante deslo-

cação, por isso o Clube de Golfe
da Ilha Terceira criou um fundo de
financiamento a este evento onde
contará certamente com o apoio
de muitas empresas e particulares.
Apelamos assim ao Vosso contributo
para que este projeto seja viável.

Final Nacional THE PAIRS 2018

Expresso BPI Golf Club

Paulo Nunes e Nuno Lemos
vão a St. Andrews

M. Moniz Const.
na Finalíssima em Vidago

A Final Nacional do THE PAIRS
2018, realizada no Montado Hotel
& Golf Resort, teve um final de grande emoção, com empates em Net e
Gross. O Par do Clube de Golfe da
Ilha Terceira, Paulo Nunes/Nuno
Lemos, estava empatado, nas duas
classificações. Em Net, empatavam
com António Tendeiro/Rui Brás,
do CG Quinta das Lágrimas, e em
Gross com Hugo Teixeira/Guilherme Oliva, do Golfe do Montado.
Conforme o Regulamento da prova,

Nos passados dias 9 e 10 de Novembro no campo da Batalha em S. Miguel a equipa Terceirense M. Moniz
Construções ganhou o direito de estar
presente na Finalíssima a decorrer no
Vidago Palace Golf Course nos dois
primeiros dias de Dezembro. Somente
quatro equipas de um universo de 385
e mais de 1600 jogadores conquistaram este privilégio.
O percurso até aqui chegar foi longo e
começou com a vitória no Torneio das
Empresas em 2017 no nosso campo.

o desempate para o 1º lugar é feito
por ‘sudden death play off’. Assim,
os dois Pares empatados em Net,
voltaram ao campo, disputando o
lugar em St. Andrews no buraco 9.
O Par da Ilha Terceira levou a melhor e são os novos vencedores Net
do THE PAIRS.
Em Gross, Paulo Nunes/Nuno Lemos foram os vencedores, ganhando, também, um lugar para disputar
o Circuit Masters, em St. Andrews,
entre 1 e 5 de Maio de 2019.

Seguiu-se a qualificação regional em
junho, com duas etapas, ambas disputadas em S. Miguel, mas no campo das
Furnas. Aí foram segundos. Seguiu-se
a final nacional onde foram terceiros
com o mesmo número de pontos dos
segundos, o Colégio dos Plátanos. A
equipa vencedora foi a do Mundo Têxtil e a última apurada foi a Nike.
A equipa M. Moniz Construções é
constituída por Flávio Barcelos, Marco Moniz, Miguel Sousa e Roberto
Gomes.
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (43)
– As novas regras - Regra 2 – O Percurso
Como vem referido no livro de regras,
o propósito da regra nº 2 é informar as
coisas básicas que todo jogador deve
saber sobre o percurso que vai jogar,
nomeadamente, saber que existem para
além da área geral do percurso, quatro
áreas específicas (tee de saída - só se
considera o tee de saída do buraco que
se estiver a jogar, os tee de saída dos
outros buracos são considerados área
geral, green do buraco que se está a jogar, bunkers e áreas de penalidade).
O golfe é jogado num percurso, cujos
limites são definidos pela Comissão
Técnica. As áreas que não se encontram no percurso estão fora dos limites. Os limites do percurso podem ser
marcados por muros, estacas e linhas.
As estacas e linhas quando marcam os
limites do percurso devem ser brancas.
As margens do percurso estendem-se
na vertical para cima e para baixo. Isto
significa que todo o terreno e qualquer
outra coisa (como qualquer objeto natural ou artificial) dentro das margens
estão dentro do campo, tanto estejam
em cima ou por debaixo da superfície
do terreno.
Se um objeto está dentro e fora dos limites do campo só a parte do objeto
que se encontram fora das margens
está fora dos limites, por exemplo,
uma árvore pode ter o tronco fora dos
limites, mas alguns ramos poderão encontrar-se dentro do campo.
Uma bola é sempre tratada como se
estivesse em apenas uma área do percurso.
Se parte da bola estiver na área geral e
em uma das quatro áreas específicas do
percurso, ela será tratada como estando

naquela área específica do percurso.
Se parte da bola estiver em duas áreas
específicas do percurso, ela é tratada
como se estivesse na área específica
que vem em primeiro lugar nesta ordem: área de penalidade, bunker, putting green.
É fundamental conhecer a área do percurso onde a bola se encontra, para que
o jogador decida pela melhor opção de
jogo.
No âmbito desta regra a Comissão
Técnica poderá declarar Zonas nas
quais é expressamente proibido jogar,
e deve ser definida como parte de uma
condição anormal do terreno ou como
parte de uma área de penalidade (os
antigos obstáculos de agua e obstáculos de água lateral). Os motivos para
estabelecer estas zonas são vários, nomeadamente, proteger a fauna silvestre
e habitats de animais e zonas ambientalmente sensíveis, impedir que se danifiquem árvores jovens, proteger os
jogadores de algum eventual perigo e
conservar lugares de interesse histórico ou cultural.
Estas zonas deverão ser definidas pela
Comissão Técnica com linhas ou estacas de forma diferente da condição
anormal do terreno ou da área de penalidade.
Nota – no próximo dia 2 de dezembro,
a partir das 14 horas, vai estar no Clube de Golfe da Ilha Terceira, o Diretor Técnico da Federação Portuguesa
de Golfe, João Coutinho, para prestar
esclarecimentos sobre as alterações às
regras de golfe a aplicar em 2019.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

Hole 19 - com Alvarino Pinheiro

Lendas viI

Phil Michelson é o nosso ilustre
convidado de hoje, ao olharmos
para esta lenda viva do golfe moderno, podemos afirmar convictamente que o seu jogo é um misto
de coragem, controlo e sabedoria,
que se expressa de forma descomprometida e harmoniosa num
simples, estético e eficaz swing.
O melhor “canhoto” da história
possui um swing que inspira tudo
e todos, a classe que espalha pelos melhores campos do mundo é
inconfundível, transportando-nos
subtilmente para os tempos áureos
do golfe, para a velha escola onde o
vestuário e a postura dos jogadores
traduziam de forma exemplar a beleza e notabilidade do jogo.
Apesar de ser mágico a jogar com
os seus wedges e um dos jogadores
com mais birdies em média por volta, o seu putt não tem acompanhado

o nível superior do restante jogo.
Neste caso a expressão que o
“golfe é como uma manta curta”
aplica-se bem. Ou seja, se jogas
muito bem até green, falhas os
putts… se estás a “bater” para
todo o lado, quando chegas ao
green “elas” entram todas.
Com Phil parece que é sempre assim… bem… nem sempre!
Com 42 vitórias no circuito profissional Americano, incluindo 5
majors, Michelson é de longe o esquerdino mais bem cotado da história do golfe e um dos melhores
jogadores de todos os tempos.
Com 48 anos e o swing mais nostálgico do tour, parece ainda ter
muito para ensinar aos mais novos, assim seja!
“The object of golf is not just to win. It
is to play like a gentleman and win.”
Phil Michelson

Especial
de dezembro

Bacalhau com Broa
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