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Terceira Open – Construtora

Barcelos e Nogueira
Campeões

tORNeIO DA AgUALvA 2014

25 Anos de torneio da Agualva
Club Championship

tORNeIO De gOLfe “feStAS DA pRAIA 2014”

famílias dominam o pódio
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Pedro Alexandre Fagundes

“Traz outro amigo também”
Caros Jogadores de Golfe,
Nem sempre o que imaginamos
ou gostamos se realiza.
Todavia a experiência da vida
vem demonstrando que sem iniciativa e vontade dificilmente se
alcança um objetivo.
Quantas pessoas por esse mundo fora gostariam de um dia ter
oportunidade de praticar golfe,
nem que seja para sentirem a dificuldade e a adrenalina que uma
simples pancada numa bola provocam na mente humana.
Muitos, certamente desanimam,
mas muitos com insistência e
orgulho vão ultrapassando as
barreiras que a iniciação desportiva sempre coloca.
Para alguns é competição pura,
para outros uma forma de percorrer quilómetros de forma descontraída e ainda para outros um
meio de relacionamento empresarial e social.
Em alguns casais mais uma forma de conviverem conjuntamente, noutros um sacrifício para as
esposas, as designadas viúvas do
golfe.
Nada se faz sem ambição, dedicação e sentido de aperfeiçoamento.
Este desporto é único, pois sendo
físico é muito mais mental e tem
a grande virtude de se ajustar ao
nível de jogo de cada um, onde
um principiante pode vencer um
sénior na modalidade.
Reza a história que quem gosta
mesmo de golfe se torna viciado,
em nosso entender por uma boa
causa.
A Ilha Terceira possui um campo
de golfe único e a preços considerados sociais para a prática
de uma modalidade geralmente
cara.
Países e Municípios olham para
este tipo de infraestruturas de
forma muito diversa. Uns classificam-as como elitistas outros
como de acesso universal.
A nossa opção foi sempre no
sentido de todos terem acesso a
custo reduzido.
Aproveito o que está ao seu alcance dando valor ao que muitos
gostariam de ter na sua terra.
Cá o esperamos de portas abertas.
Carlos Raulino
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Aguinaldo Antunes e João Luís Araújo.

A canção de Zeca Afonso dá
o mote para o convite a todos aqueles que pretendam
iniciar-se na modalidade
e é um conselho que este
golfista de segunda geração
oferece a todos.
Praticamente criado no
campo de golfe, como diz,
valoriza o desporto como
grande apreciador da modalidade. Apesar de não
participar em muitos torneios, mantém um handicap invejável, daí que outro
possível título desta entrevista pudesse ser “Filho de
peixe sabe nadar”!
Como começou a jogar Golfe?

O que pensa do nosso campo?

Comecei a jogar golfe por influência do meu Pai. Ele que é e sempre
foi um apaixonado pela modalidade incutiu-me este gosto. Desde
de pequeno que frequento o CGIT
comecei apenas por acompanhar o
meu Pai, depois também servi de
caddie a ele e em várias provas realizadas no nosso clube mais especificamente a profissionais durante
a maior prova realizada pelo nosso
clube o Pro-Am, portanto desde
pequeno que o bichinho do golfe
tem vindo a crescer e já há vários
anos que sou um ávido seguidor
de várias provas de golfe e um praticante amador da modalidade.

Como já disse antes fui praticamente criado no nosso campo por
assim dizer, por isso gosto bastante do campo apesar das transformações que ele já sofreu ao longo
dos anos, umas para melhor outras
para pior, mas enfim não se consegue agradar a todos. É um campo
acessível para o jogador amador
não muito cansativo e de uma beleza natural magnifica.

Tipo de competição preferida?

Gosto bastante das modalidades
de equipas e de pares, mas tenho
que admitir que o meu tipo de
competição preferida é o Match
Play porque obriga o jogador a
nunca desistir. o resultado mau
num buraco não significa a derrota
temos que ir sempre à luta.

O que o motiva no Golfe?

Além do factor da pratica desportiva, do exercício e da camaradagem com os companheiros de jogo
é uma modalidade incrível com
um grau de dificuldade elevado ao
ponto do jogador de golfe nunca
se sentir completamente satisfeito
com os 18 buracos daquele dia e
ai está a maior motivação querer
sempre melhorar o seu jogo, tentar vencer o campo, tentar bater
o par do campo, a motivação e a
relação do jogador com o golfe é
como uma montanha russa com

muitos altos e baixos, como o golfista diz muita vez é uma relação
amor-ódio.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Sinceramente não vejo um futuro
muito risonho, mas tudo pode mudar. Se formos a analisar a média
de idade dos sócios jogadores e
analisando também o número de
jovens que a partir dos seus 16, 17
anos de idade continuam a prática
do golfe, acho que os números não
vão mentir, provavelmente avizinha-se uma crise a longo prazo,
mas os jovens golfistas do nosso
clube estão actualmente muito
bem representados e as nossas camadas jovens estão de parabéns.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

O conselho que eu dou é não desistam por mais difícil que seja
conciliar a vida social ou os compromissos escolares não desistam
e como diz o Zeca Afonso, “Trás
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Palmarés (resumido)
Nome – Pedro Alexandre da Silva
Fagundes
Idade – 42 Anos
Profissão – Bombeiro
Naturalidade – Freguesia da Agualva
Residência – Vila das Lajes
HCP – 10
Família – Esposa Lília Fagundes e
dois filhos Diogo e Hugo Fagundes
com 11 e 7 anos respectivamente
Jogador(es) de Golfe favoritos: Claro
em 1º Lugar a grande referência do
golfe mundial Tiger Woods e Rory
Mcilroy entre outros.
Marca de Bolas – Titleist ProV1x
Prato(s) favorito(s) – Cozido à
Portuguesa e Polvo à Lagareiro.
Hobbies: Golfe, ginásio, música, ler
e TV.
Livro ou autores favoritos – Tenho
vários autores favoritos José Rodrigues dos Santos e Dan Brown estão
entre eles.
Filme, realizador ou actores preferidos
– Filme “Pulp Fiction” de 1994, realizadores Quentin Tarantino e Steven Spielberg.
Música Género cantor ou agrupamento
Rock and Roll : Rock, Ozzy, Led Zeppelin, Red Hot, Rage, Dream Theater, Doors, Pearl Jam etc…
Tv Programas Favoritos: Game of
Thrones, Chicago Fire, Shameless,
Blacklist etc….e claro Live Golf.
Internet/Consolas: Internet não muita mas o suficiente.
Clube(s) de Futebol : Sport Lisboa e
Benfica.

Torneio Festas da Praia 1997 Júnior
2ºLugar Net
Club Open 2006
2ºLugar Net
Melhor dos Melhores 2006
1ºLugar Net
Ordem de Mérito 2006
5ºLugar
IV Torneio das Empresas 2007
1ºLugar
V Torneio das Empresas 2008
2ºLugar
International Pair 2008
1ºLugar

outro amigo também” só os jovens
é que chamam jovens chama o teu
amigo(a) para experimentar o golfe.

trou no buraco, fiz duas pancadas
num buraco que é suposto dar 5
pancadas portanto rendeu um Albatroz (double-eagle) num Par 5.

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

O V Torneio das Empresas de
2008 que apesar da empresa que
representava ficar em 2ºLugar eu
e o meu parceiro de jogo conseguimos o 1ºLugar de International
Pairs 2008.

Fora o nosso, e talvez por se assimilar um pouco ao nosso gostei
muito de jogar no campo das Furnas em S. Miguel.

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Muito difícil de escolher como sou
um ávido seguidor do PGA Tour,
LPGA Tour e European Tour as
hipóteses são imensas mas diria
o Augusta National Golf Club, um
sonho para qualquer golfista.

No golfe o ponto forte hoje pode
ser o fraco amanhã, mas actualmente os pontos fortes diria o Putt
e as saídas dos bunkers e os fracos
o Drive.

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

Qual a sua pancada preferida?

Alguma estória que gostaria de
contar?

Como diz um colega de jogo fora
a pancada no 19 a minha pancada preferida na minha história de
golfe foi uma madeira 3 no buraco
número 3 do nosso campo que en-

São tantas as peripécias durante
uma volta de golfe imagina durante 20 ou mais anos de golfe mas
não tenho assim nenhuma história
em particular.

O MEU SACO
Saco - Callaway
Madeiras – Driver Titleist 915,
Titleist 915 #3 Fairway wood and
Titleist 915 Hybrid.
Ferros – Titleist 714 AP1 desde o 4
ao AW, shafts regulares de grafite
Kuro Kage.
Wedges – Titleist Vokey 54 e 58
graus.
Putter – Slazenger P500 de 35”
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Club Championship – Açorlógica

Paulo Nunes campeão
O Club Championship – Açorlógica é a prova que atribui os prestigiosos títulos de campeão do clube
quer no sector masculino como no
feminino. Prova disputada em dois
dias no sistema medal-play e contou com 67 participantes O tempo
esteve muito agreste e com alguma
chuva no primeiro dia e “morrinhento” no segundo. A meteorologia aliada aos greens não cortados
e às matas pouco limpas, condicionaram os resultados da maioria dos
participantes.
Paulo Nunes
– Regresso aos grandes títulos

Paulo Nunes é um dos valores seguros do golfe insular. Antigo internacional jovem por Portugal, fez o seu
percurso universitário e regressou à
sua ilha há um par de anos. Quando
dedica mais tempo à modalidade é
sempre um candidato à vitória. Sagrou-se novamente Campeão do
Clube de Golfe da Ilha Terceira,
depois deste título ter sido seu em
2017.
Paulo Nunes dominou a prova desde o primeiro dia quando em condições de tempo muito desfavoráveis
entregou um cartão com 73 pancadas, menos 4 que o concorrente
mais próximo. No segundo dia limitou-se a controlar os adversários
cedendo só uma pancada.
José Luís Garcia apresentou o mesmo score nos dois dias de prova e
foi sempre segundo classificado ao
longo do fim de semana
Tal como seu pai, Ricardo Garcia,
campeão em título, também finalizou os dois dias de prova com o
mesmo resultado, mas sempre com
uma pancada a mais em relação ao
seu progenitor. No final do primeiro dia era somente quarto classificado subindo ao pódio no último dia,
pois Nuno Lemos caiu para quinto

2018.
O segundo foi o jovem sub-14 Simão Magalhães que começa já a ganhar troféus entre os mais velhos.
Senhoras – Ana Rego campeã

A Ana Rego bastava-lhe terminar a
prova para recuperar um título que
foi já seu. A ausência de Paula Mendes ou de outras concorrentes fizeram que este fosse um título sem
história.
Açorlógica foi mais uma vez
o patrocinador
paulo nunes Campeão do clube

lugar. Brás Linhares melhorou o
seu score no domingo e foi quarto.
Categoria B – Agnelo Ourique
e Rui Lourenço vencem

No final do primeiro dia Agnelo Ourique dividia a liderança com José
Henrique Cardoso, no entanto no
domingo o golfista da Terra-Chã
caía para o quarto lugar, enquanto
o golfista da Agualva igualava novamente o melhor resultado do dia
vencendo a categoria com 7 pancadas de avanço sobre Hildeberto Rocha e Pedro Xavier.
Rui Lourenço era somente nono no
sábado, mas no domingo efetuou
uma recuperação notável que o levou à vitória em net. Babi foi novamente segundo, mas agora logrou
levar um troféu para a sua coleção.
Categoria C – Francisco Nogueira
e Carlos Rocha ganham

Grande luta pela vitória na categoria entre os dois vencedores. No sábado Carlos Rocha tomava a dianteira com o único resultado na casa
das oitenta pancadas. No entanto
o campeão net do Terceira Open,

Francisco Nogueira fez o segundo
melhor resultado do segundo dia e
terminou à frente de Rocha com o
avanço de quatro pancadas.
O melhor resultado de Domingo
foi para Floriano Raposo com 83
pancadas, mas o catastrófico 106
da véspera condicionou-lhe a classificação, terminando somente na
sétima posição.
Se não ganhou em gross, Carlos Rocha venceu em net com o domínio
nos dois dias da prova. Luís Gomes
foi segundo a três pancadas, depois
de em 2018 ter vencido em gross,
mas na categoria D.
Categoria D – Lisuarte Mendonça
e Alexandre Cunha vencem

Lisuarte Mendonça no sábado realizou uma exibição que lhe permitiria mesmo ser o primeiro gross da
categoria superior... No domingo
entregou outro resultado na casa
das oitentas sendo o total acumulado igual ao do vencedor gross da
categoria C.
Em net, o Comandante dos Bombeiros da Praia da Vitória, Alexandre
Cunha, voltou a repetir a vitória de

Classificação Categoria A gross

A Açorlógica foi mais uma vez o patrocinador do Club Championship.
António Rocha, seu sócio-gerente e
golfista disputou a prova no primeiro dia tendo terminado empatado
com aquele que viria a ser segundo
classificado net da sua categoria.
No entanto um problema de saúde
impediu-lhe de estar presente no
segundo dia. O CGIT deseja-lhe as
rápidas melhoras.
Resultados:

Campeão do Clube: Paulo Nunes
Campeã do Clube: Ana Rego

Classificação Categoria b

Class.

Jogador

Dia 1

Dia 2

Gross

Class.

Jogador

Dia 1

Dia 2

Gross

1.º

Paulo Nunes

73

78

151

1.º

Agnelo Ourique

81

80

161

2.º

José Luís Garcia

77

77

154

Net

3.º

Ricardo Garcia

78

78

156

1.º

Rui Lourenço

79

73

152

2.º

Hildeberto Rocha

81

73

154
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ana rego Campeã do clube

josé luís garcia Vice-camepão do clube

ricardo garcia terceiro gross

agnelo ourique vencedor gross catergoria B

rui lourenço vencedor net catergoria B

hildeberto rocha segundo net catergoria B

francisco nogueira vencedor gross catergoria C

Carlos rocha vencedor net catergoria C

luís gomes segundo net catergoria C

lisuarte mendonça vencedor gross catergoria D

Alexandre cunha vencedor net catergoria D

simão magalhães segundo net catergoria D

Classificação Categoria c

Classificação Categoria d

Class.

Jogador

Dia 1

Dia 2

Gross

Class.

Jogador

Dia 1

Dia 2

Gross

1.º

Francisco Nogueira

90

85

175

1.º

Lisuarte Mendonça

86

89

175

Net

Net

1.º

Carlos Rocha

69

74

143

1.º

Alexandre Cunha

73

65

138

2.º

Luís Gomes

74

72

146

2.º

Simão Magalhães

82

68

148
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Terceira Open – Construtora

Barcelos e Nogueira Campeões

Inicialmente agendado para 23 de
Fevereiro o Terceira Open foi adiado para o dia 9 de Março devido à
muito chuva desse fim de semana.
A competição começou então ainda
com uns ameaços de cuva, mas que
felizmente não passaram disso e o
dia abriu para uma excelente jornada de golfe para os 55 golfistas
inscritos.
Paulo Barcelos
revalida título

Paulo Barcelos tem sido ao longo
deste século um dos jogadores que
se bate sempre pela vitória absoluta
em todos os torneios que entra. O
resultado de uma pancada abaixo
de par, o mesmo de 2018, permitiulhe revalidar o título.
Paulo Nunes foi segundo a duas
pancadas do campeão, beneficiando
ainda do fator de desempate para
ficar à frente de Jorge Soares que
terminou em terceiro pelo segundo
ano consecutivo.
Em quarto ficou José Luís Garcia
que desta vez ficou imediatamente
à frente do filho, Ricardo Garcia. O
Campeão Nacional de Sub-18 não
atingiu ainda esta época os níveis
de excelência que alcançou no ano
transato, mas certamente a boa forma não tardará a aparecer.
paulo barcelos Campeão Gross

paulo nunes Vice-Campeão Gross

closest to the pin #2, #14 e #18 (Jorge Soares, José Luís Garcia e João Aguiar)

jorge soares terceiro classificado Gross

golfe |VII|
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Francisco Nogueira vence em net

Francisco Raul Nogueira foi o vencedor incontestado em net com um
surpreendente resultado net de sete
pancadas abaixo do par! Deixou
toda a concorrência a mais de cinco
pancadas.
Jorge Barcelos efetuou uma excelente prova e terminou isolado na
segunda posição com duas pancadas abaixo do seu handicap.
O homem dos clássicos, Adriano Pontes, regressou aos troféus fechando o
pódio com um resultado de 71 pancadas net. Alexandre Cunha e José Luís
Garcia, uma surpresa, ou talvez não,
com o par do campo net levaram os
restantes troféus da classe.
Outros Troféus

Os troféus em disputa para as bolas
mais próximas do buraco nos pares 3, dois, catorze e dezoito foram
respectivamente para Jorge Soares,
José Luís Garcia e João Aguiar.
A prova contou com a presença em
campo de João Ávila, patrocinador
empenhado deste Open que ofereceu a todos os participantes uma
polo alusiva ao torneio. Não pôde
ficar no entanto para a entrega de
troféus pois , compreensivelmente,
valores mais elevados se levantaram, o 95º aniversário de seu avô.
Francisco Raul Nogueira Campeão Net

Jorge Barcelos Vice-Campeão Net

Adriano Jorge Pontes terceiro classificado Net

Alexandre Cunha quarto classificado Net

José Luís Garcia quinto classificado Net

Classificação gross

Classificação net

Class.

Jogador

GROSS

1.º

Paulo Barcelos

71

2.º

Paulo Nunes

73

3.º

Jorge Soares

73

Class.

Jogador

GROSS

1.º

Francisco Raul Nogueira

65

2.º

Jorge Barcelos

70

3.º

Adriano Jorge Pontes

71

4.º

Alexandre Cunha

72

5.º

José Luís Garcia

72
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

firmas que apoiam o golfe jovem
do clube de golfe da ilha terceira

“Golfe – Um “copo” de Regras (47)
– Regra nº 1 - Os princípios básicos do jogo de golfe.
Jogar golfe é espetacular, o ser humano ainda não criou um jogo como
o golfe!
A maioria dos desportos são disputados em campos ou espaços devidamente preparados e com dimensões
uniformes, independentemente de
onde o desporto é jogado.
O golfe é jogado em todo o mundo
em uma variedade de condições, em
diferentes percursos e em diferentes climas, com os quais as Regras
devem lidar. Muitas vezes joga-se
em estreito contato com a natureza.
Além disso, existem vários formas
de jogar golfe, como, por exemplo,
jogos de pancadas, match-play ou
jogos por pontos. Pode-se jogar individualmente ou integrados em equipas de dois ou mais jogadores.
As Regras do Golfe visam abordar
todos esses pontos e lidar com todos
eles de maneira justa e consistente.
Os princípios das Regras de Golfe
são simples e o Propósito da Regra
1 é introduzir os três princípios centrais ou básicos do jogo.

O primeiro princípio é “ jogar o percurso como o encontrar e jogar a sua
bola como esta estiver”. O jogador
deve jogar a sua bola em repouso no
percurso como está, exceto quando
as Regras exigirem ou permitirem:
- jogar uma bola de outro lugar no
percurso, ou
- levantar uma bola e, em seguida,
substituí-la em seu local original.
O segundo princípio é “ jogar de
acordo com as Regras e dentro do
espírito do jogo.”. Espera-se que o
jogador tenha um comportamento
integro, por exemplo, seguindo as
Regras, aplicando todas as penalidades e sendo honesto em todos
os aspetos do jogo, mostrando consideração aos outros, por exemplo,
jogando em um ritmo rápido, procurando a segurança dos outros e
não distraindo a jogada de outro jogador. Cuidar bem do percurso, por
exemplo, substituindo divots, abrindo bunkers, reparando as marcas de
bola e não causando danos desneces-
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sários ao percurso.
O terceiro princípio é “o jogador
ser responsável por aplicar as suas
próprias penalidades se infringir alguma das Regras”
Uma penalidade aplica-se ao jogador
quando uma infração a uma Regra resulta das suas próprias ações ou das
ações do seu caddie, ou das ações de
outra pessoa agindo com a sua autoridade ou conhecimento. Penalidades pretendem anular qualquer vantagem potencial. Existem três níveis
principais de penalidades:
- Uma Pancada de Penalidade: Aplica-se tanto em jogo por buracos
como em jogo por pancadas.
- Penalidade Geral: Perda de buraco
em jogo por buracos ou duas pancadas de penalidade em jogo por pancadas.
- Desclassificação: Aplica-se tanto
em jogo por buracos como em jogo
por pancadas.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe
golfe |V|
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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
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.

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.

