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25 Anos de torneio da Agualva
Clube de Golfe da Ilha Terceira

2018 – Um ano histórico

tORNeIO De gOLfe “feStAS DA pRAIA 2014”

famílias dominam o pódio
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Pedro Pedroso Lima

Gentleman Golfer
Caros Associados
Não existe dúvida que a nossa

Pedro Pedroso Lima é muito “british”. Começa pelos

Ilha Terceira respira animação,

seus tacos, todos MacGre-

cultura, vontade de participação,

gor até aos seus automó-

espírito crítico ou seja todos os

veis de marcas preferencial-

condomínios para a realização
de uma dança de carnaval.

mente inglesas. Já fez parte

Concerteza não faltou temas

dos órgãos sociais do clube

durante os últimos tempos para
inspirar o enredo. Os músicos

no passado de que se or-

produziram letras e harmonias

gulha ser sócio honorário.

condizentes com a dança e os

Atualmente sempre que

atores populares de palco já
compraram rebuçados para a

pode ajuda o clube a arran-

ronquidão. A festa está pronta e

jar apoios para o seu clube.

as delícias das interpretações encantarão os resistentes que neste

Como jogador é sempre

período compensarão as poucas

um prazer jogar com o Pe-

horas de sono com uma bifana e

dro, pelo jogo e pela com-

uma fresca.
Viva a cultura popular e o Car-

panhia. Um gentleman no

naval.

campo de golfe.

No universo dos nossos associados temos muitos amantes do
carnaval e participantes activos
nos palcos das freguesias.
Durante todo o ano o espírito de
amizade que se vive entre os golfistas é patente também esta forma descontraída como o terceirense encara a vida sempre com
uma história, uma anedota ou
uma piada na ponta da língua.
Bom Carnaval a todos e boa preparação para regressarmos à Primavera.
Cá o esperamos para a continuação de um ano divertido.
Carlos Raulino
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Roberto Gomes e
Márcio Brasil.

Como começou a jogar Golfe?

Comecei a jogar no fim dos anos
80 com o meu grande Amigo José
Duarte Monjardino, infelizmente já
falecido. Jogava ténis e pensava, antes de experimentar, que o golfe era
um bocado lento para o meu gosto… afinal já lá vão 30 anos de golfe
sem interrupção (sócio n.º 1704 da
Federação Portuguesa de Golfe)!
Tipo de competição preferida?

Stroke - play, isto é, golfe a sério!
O que pensa do nosso campo?

Excelente, elogiado por todos os
que nele jogam pela primeira vez.
O que o motiva no Golfe?

Natureza, paisagem, exercício físico (e mental!), convívio com os
amigos.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Penso que, continuando a tradição,
tem um futuro promissor, basta ver
o n.º de jovens (e menos jovens)

que se pretendem iniciar no golfe,
com o apoio fundamental dos nossos profissionais e beneficiando de
um campo excelente.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Não desistam, quem começar cedo
a jogar golfe com o apoio dos nossos pros, torna-se sempre um bom

jogador.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Todas aquelas em que regressei a
casa com um troféu…
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Atendendo ao meu (fraco…) handi-
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Palmarés (resumido)
Nome – Pedro Pedroso de Lima
Idade – 66 anos
Profissão – Jurista
Naturalidade – Lisboa
Residência – S. Carlos, Angra do Heroísmo
HCP – 21
Família – Casado, 3 filhos
Jogador(es) de Golfe favoritos: : os
portugueses que disputam os circuitos internacionais (Ricardo Gouveia, Filipe Lima, Pedro Figueiredo
e Ricardo Santos), e o grande Tony
Lema, norte-americano desaparecido há 50 anos, de origem açoriana!
Marca de Bolas – Volvik e Callaway
Prato(s) favorito(s) – Bacalhau à
Braz
Hobbies: Golfe, leitura, tratar dos
meus cães (duas bulldog inglesas
e um bull terrier) e carros antigos
Livro ou autores favoritos – John
Updike, Jonathan Franzen, Paul
Auster
Filme, realizador ou actores preferidos
– Sharon Stone, Charlotte Rampling, Greta Scacchi
Música Género cantor ou agrupamento Rock and Roll : Marianne Faithfull,
Bob Dylan, Chieftains
Tv Programas Favoritos: (Mad Men,
Homeland,…)
Internet/Consolas: (notícias, basicamente)
Clube(s) de Futebol : Sporting Clube
de Portugal

1.º lugar net Torneio do Clube de
Golfe Farmacêutico, 1999
1.º lugar gross escalão D, Club
Championship, 2007
1.º lugar net Torneio TAP, 2007
1.º lugar net Torneio Sanjoaninas,
2008
2.º lugar net Torneio de Natal,
2008
1.º lugar net escalão D, Club Championship, 2009
3.º lugar Pro-Am, 2009
1.º lugar net Torneio Solidariedade
Agualva, 2009
4.º lugar net Torneio Melhor dos
Melhores, 2010
1.º lugar net Torneio Liberty Seguros, 2011
1.º lugar net Torneio Solidariedade
Carlos Aleixo, 2012
2.º lugar net Torneio da Academia
do Bacalhau, 2015
3.º lugar net Open Terceira, 2018
2.º lugar net Torneio do Perú, 2018

cap atual, pontos fortes, o drive e o
approach, pontos fracos, o resto…
Qual a sua pancada preferida?

O drive.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Já joguei em muitos campos no país
e alguns no estrangeiro, mas continuo a achar o nosso o mais agradável.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Old Course St. Andrews, claro, a
capital do golfe!
Alguma estória que gostaria de
contar?

Nos idos anos 90, com o José Duarte Monjardino, num domingo à tarde “atacávamos” o green do campo
17, quando deparamos com um casal de jovens recém-casados que depois do casamento e antes da boda,
posavam, como era muito habitual
na altura, trajados a preceito, para

as fotografias da praxe junto do
lago que antecede o green do 17.
Estávamos atrás da vala e o José
Monjardino avisa-me: “Tem cuidado, não acertes na noiva!” Saco do
ferro 9, aponto ao green, mas o shot
sai bem à esquerda, para cima do
casalinho e do fotógrafo, aterrando
na parte da frente do vestido comprido da noiva. Atrapalhado, mas
sem enjeitar responsabilidades, lá
me dirijo para o casal, desculpando-me pelo sucedido, perante o ar
semi-divertido da noiva (bem bonita, por sinal!) e semi-chateado do
noivo...
Em suma e em termos golfísticos,
de acordo com as regras internacionais da altura (St. Andrews Rules,
n.º 19-1), um “Rub of the green”:
“If a ball is accidentally deflected or
stopped by an outside agency, it is
called rub of the green and the ball
is played where it comes to rest. No
penalty is assessed.”
Abençoada noiva que impediu que
a minha bola mergulhasse no lago e
ainda me permitiu fazer um bogey!

O MEU SACO
tudo MacGregor,
a marca de material
de golfe mais
antiga do mundo (1897)
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Uma paleta
de cores

Corn Dog à Açoriana
Salchicha envolvida em massa acompanhada com
batata frita salpicada com ervas finas.

como só a doçaria da Terceira
consegue apresentar. Comece
pelos sonhos de abóbora, com
canela ou açúcar fino que fazem
lembrar as naus a descarregar na
baía de Angra e sugerimos que entremeie com a mousse de limão,
com pitadas de crumble de Dona
Amélia concentrada de especiarias. Na tomada seguinte, acrescente uma amora ou um suspiro.
Feche os olhos e deixe derreter na
boca. Quando os abrir de novo,
verá o tomate de capuz que não é
só para ver. Pode trincar e deixe
inundar a boca de numa explosão
de sabor. Volte ao princípio e repita até cansar.
Não se arrependerá.

Veja da nossa costa é rainha

Naco de Alcatra

leva coroa de lapa grelhada com fiapos de algas,
tem como pajens pimentos salteados
e como dama de companhia a batata doce com pérola de mel.

de gado que pasta livre nos nossos cerrados, rematado com bacon e semeado de pimentos salteados em cama de
legumes sautés. É servido com folhado
de maçã de pomares da costa Norte,
puré de batata e cenoura. Para dar
aquele remate, um salpico de sumo de
araçá que veio do Brasil a bordo das
naus portuguesas e que se deu bem na
Nossa Terra.
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Festival de Gastronomia 2019
20 de Março a 14 de Abril
aos Almoços
Clube de Golfe da Ilha Terceira Since 1954
Cogumelos do Bosque
Vindo do Brasil para a Terceira
com os descobrimentos.
Assados no forno de lenha,
servido com puré de batata doce dos Açores.

Atum do mar
imenso dos Açores
com vagas mansas de camarão
e lagosta, acompanhado com salada fresca
respingada de redução de frutos vermelhos.
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1º Torneio do Circuito Cashback World

89th Portuguese International Amateur Championship

Os resultados obtidos em 2018 por
Ricardo Garcia permitiram-lhe a
aquisição do estatuto de jovem talento regional e consequente financiamento para a participação no importante circuito Cashback World
organizado pela Federação Portuguesa de Golfe e que junta os principais golfistas amadores de Portugal.
Ricky começou bem a prova disputada no Palmares Golfe Praia-Alvor
terminando o primeiro dia a duas
pancadas do líder empatado em se-

O 89th Portuguese International
Amateur Championship é a mais
importante prova amadora realizada
em Portugal. Disputada no Montado
Golf Resort juntou 120 dos melhores
jogadores europeus, dos quais somente 16 eram portugueses.
O vencedor da prova foi o jovem português Daniel Rodrigues que alcançou a mais importante vitória da sua
carreira. O outro português a fazer o
cut foi Afonso Girão no 31º lugar.
Ricardo Garcia fez uma primeira vol-

Ricardo e Ivete no Algarve Ricardo entre
os melhores da Europa

gundo lugar com mais dois concorrentes. No entanto a sua prestação
foi menos conseguida no segundo
e último dia caindo na classificação
para 12.
Ivete Rodrigues fez uma prova de
trás para a frente. As oitenta e seis
pancadas realizadas no primeira volta atiraram-na para o final da tabela.
No derradeiro dia melhorou o seu
score em dez pancadas, o segundo
melhor resultado do dia, terminando em quinto.

ta decente a quatro pancadas do par
do campo fruto de três bogeys, um
duplo bogey e um birdie. O buraco#13 voltou a ser complicado para
o jogador terceirense no segundo dia
onde averbou um quádruplo bogey
contribuindo assim para o 82 com
que terminou o segundo dia.
Com a passagem do cut comprometida restava ao açoriano melhorar a
sua prestação, o que de fato aconteceu voltando a casa das setenta pancadas.

firmas que Apoiam o golfe jovem
do clube de golfe da ilha terceira
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Clube de Golfe da Ilha Terceira

2018 – Um ano histórico
2018 é um ano para recordar para
todos os golfistas e simpatizantes do
Clube de Golfe da Ilha Terceira.
O clube terceirense dominou totalmente a nível regional vencendo todas as competições por equipas. Foi
campeã regional absoluta, de seniores (+ de 50 anos), de mid-amateur
(+ de 35 anos), de sub-18 e de sub14.
A nível nacional de clubes destaque
para a equipa que representou o clube no campeonato nacional absoluto
e que se classificou na 4ª posição,
a melhor classificaçãoo obtida por
uma equipa dos Açores nos últimos
dez anos.
A nível regional individual o clube
das fajãs da Agualva arrebatou igualmente todos os títulos em disputa.
O jovem Ricardo Garcia acumulou
os títulos regionais individuais de
absolutos e de sub-18, enquanto
Simão Barcelos sagrava-se campeão
regional de sub-14.

O ano foi igualmente histórico para
Ricardo Garcia que se sagrou Campeão Nacional sub-18 vencendo a
final assim como duas outras provas
de qualificação. Para além dos títulos regionais referenciados, Ricky

foi ainda o melhor açoriano no Open
da Terceira à frente dos outros três
açorianos que participaram na prova (todos profissionais), para além
da vitória individual, em pares e em
trio em diversas provas do clube.

Paulo Barcelos mantém a qualidade que lhe é reconhecida vencendo provas, terminando a época de
2017/2018 como primeiro classificado do ranking gross. Luís Gomes
venceu o ranking net.
A nível de equipas com atletas filiados no Clube de Golfe da Ilha Terceira destaque para a Miguel Moniz
Construções. Vencedora do Torneio
das Empresas de 2017, apresentouse na qualificação regional em S. Miguel onde se qualificou para a final
nacional também disputada naquela
ilha, onde seria a única equipa açoriana a obter o passaporte para a finalíssima disputada a quatro no Vidago. Aí viria a terminar no último
lugar do pódio.
Os terceirenses Paulo Nunes e Nuno
Lemos venceram no Montado Hotel & Golf Resort a final nacional
do The Pairs qualificando-se para a
final internacional que se realizará
este ano em St. Andrews.
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (46)
– Regra nº 6.3 (edição do jogador das regras de golfe)
Terminar o buraco com a mesma
bola jogada da área de partida:
O jogador pode jogar qualquer bola
homologada quando inicia um buraco a partir da área de partida e pode
trocar de bola entre dois buracos.
O jogador tem de terminar o buraco
com a mesma bola jogada a partir da
área de partida, excepto quando:
• Essa bola está perdida ou fica em
repouso fora de limites, ou
• O jogador substitui essa bola por
outra bola (quer seja ou não permitido fazê-lo).
O jogador deve colocar uma marca
de identificação na bola a ser jogada
de forma a permitir a sua identificação quando necessário.
Substituição de outra bola enquanto
joga buraco:
Quando obtém alívio deixando cair
ou colocando uma bola, o jogador
pode usar a bola original ou outra

Se o jogador executar uma pancada
numa bola substituída incorretamente:
- o jogador recebe a penalidade geral,
- em jogo por pancadas, o jogador
tem de terminar o buraco com a bola
substituída incorretamente.

bola.
Quando jogar novamente de onde foi
executada uma pancada anterior, o
jogador pode usar a bola inicial ou
outra bola (Regra 14.6), e
• Quando recolocar uma bola num
sítio, o jogador não tem permissão
para
substituir uma bola e tem de usar a
bola inicial, com determinadas exceções incluídas na regra Regra 14.2ª.

Bola errada – um jogador não pode
executar uma pancada numa bola
errada.
A penalidade por jogar uma boa errada é a penalidade geral (perca do
buraco ou duas pancadas)
Em jogo por buracos:
• Se o jogador e o adversário jogarem a bola um do outro durante o
jogo de um buraco, o primeiro a executar uma pancada numa bola errada perde esse buraco.
• Se não for conhecido qual bola
errada foi jogada primeiro, não há
penalidade e o buraco tem de ser

terminado com as bolas trocadas.
Em jogo por pancadas, o jogador
tem de corrigir o erro continuando
a jogar com a bola inicial jogandoa como ela estiver ou obtendo alívio
de acordo com as Regras:
- A pancada executada com a bola
errada e quaisquer mais pancadas
antes do erro ser corrigido (incluindo pancadas executadas e quaisquer
pancadas de penalidade apenas por
jogar essa bola) não contam.
Se o jogador não corrige o erro antes
de executar uma pancada para iniciar outro buraco ou, para o último
buraco da volta convencional, antes
de entregar o seu cartão de resultados, o jogador é desclassificado.

Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

