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Berto Cabral

Em busca da superação
Começou a jogar como é
aconselhável aos adultos o
Caros Terceirenses
Estimados Associados

fazerem. Juntar um grupo
de amigo e começar a diver-

É tempo de reconhecermos a importância que representa para
o processo de desenvolvimento
regional a assunção do sector do
turismo como relevante motor
do crescimento económico da
nossa região e valor a merecer
especial atenção.
Efectivamente a conjuntura internacional tem proporcionado
vantagens competitivas evidentes a zonas do globo pacificadas
e onde a natureza se realça.
Felizmente pertencemos a esse
lote de excessão e nessa condição vimos arrecadando troféus
mundiais como destino de excelência.
Mas convém não esquecer que
construir uma cultura de turismo
leva seguramente mais tempo do
que o de uma geração e manter
uma boa imagem obriga a um
trabalho constante e persistente.
No nosso clube procuramos oferecemos todos os dias boas condições para jogar golfe a baixo
preço, acesso a aulas de golfe,
gastronomia com nota alta, slot
machines, loja e sala de eventos.
Apelamos a fazer do nosso espaço um património também seu e
lá encontrará uma solução para
si e sua família para praticar desporto, para se divertir e comer
bem.
Visite-nos e comprove os condimentos do nosso convite.
A bem da Ilha e do turismo.
Sempre disponíveis.
A Direção
CRaulino

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, José
Arruda e Pedro Ivo.

tir-se com o golfe. Passados
uns tempos a seleção natural
começa a atuar, mas os “sobreviventes”

normalmente

ficam com o “bichinho” para
o resto da vida, como aconteceu com os irmãos Cabral.
Berto tem como motivação
principal a procura constante da superação, a confraternização com amigos e o
escape à rotina diária. Como
jogador é aguerrido e quando em forma é sempre um
golfista a ter em conta para
os primeiros lugares na competição net.
Como começou a jogar Golfe?

Por achar o jogo interessante e pela
curiosidade de experimentar. Não
tinha amigos nem familiares que jogassem. Em 2004, num almoço no
Clube de Golfe, perguntei como se
podia começar a jogar e ter aulas.
Na altura, reuni 6 pessoas para uma
aula com o Sr. Eduardo Correia.
Dos 6, só eu e o meu irmão continuamos a jogar.
Tipo de competição preferida?

Stableford Net. Independentemente do tipo de competição, também
me dá imenso gozo as competições
de pares, sendo que quase sempre
fiz parceria com o meu irmão, mas
também as competições por equipas no Torneio das Empresas e no
Expresso/BPI.
O que pensa do nosso campo?

Comparativamente a outros campos onde já tive oportunidade de
jogar, o nosso campo é muito bonito e bastante desafiante. No que diz

respeito à manutenção, está muito
melhor do que quando comecei a
jogar. Os greens estão melhores e a
limpeza de matas é feita com maior
regularidade. Continuamos com
os bunkers a precisarem de mais
manutenção e, especialmente, de
areia, mas este é um problema que,
é sabido, envolve maiores custos.
O que o motiva no Golfe?

A procura constante da superação,
a confraternização com amigos e o
escape à rotina diária. Para lá destas motivações, o golfe faz-nos caminhar cerca de 9/10km de cada
vez que se fazem os 18 buracos do
campo. Desta forma, a prática regular do golfe representa também um
excelente exercício cardiovascular
de intensidade mais baixa. Não tenho qualquer dúvida de que muitos
dos nossos jogadores têm a saúde
que têm porque praticam golfe.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Sinto que o golfe é uma modalidade desportiva bastante enraizada
na Terceira e, como tal, há sempre
pessoas a começar a jogar, incluindo jovens, pelo que não me parece que, num futuro próximo, haja
problema com o número de praticantes. De qualquer das formas, o
golfe é uma modalidade ainda muito distante da maioria da população
e ainda subsistem alguns mitos em
relação à sua prática: desporto caro
e elitista. Quem o pratica na Terceira sabe que não é bem assim.
A verdade é que aqui dispomos de
excelentes condições para a prática
do golfe e a preços muito acessíveis
comparativamente ao resto do país,
condições, estas, aproveitadas apenas por uma pequena fatia da nossa
população. Experimentem!
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Que sejam persistentes e que não
deixem as frustrações naturais desta modalidade fazê-los desistir. Que
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saibam prevenir as lesões fazendo
um correto aquecimento e que vejam o exemplo de alguns dos melhores jovens jogadores e que dediquem uma parte do seu treino à
componente física.

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

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Não é uma estória feliz, mas é uma
estória que demonstra a importância do cumprimento das regras
(muitas vezes desprezadas por alguns) e da concentração que devemos ter durante o jogo.
Em 2011, a nossa equipa Oculista Cabral teve a possibilidade de
revalidar o título de vencedora
do sempre apetecível Torneio das
Empresas. Depois dos 36 buracos
do torneio, ficamos empatados e o
sistema de desempate dita que a
melhor dupla das equipas empatadas deverão disputar um playoff por morte súbita. Nesse ano, a
melhor dupla da nossa equipa foi
eu e o meu irmão. Logo no primeiro buraco, já no green, e estando
em melhor posição para vencer o
torneio, tive de deslocar a marca
da minha bola para que o adversário jogasse sem que a marca interferisse na sua linha de putt. Ao
recolocar a bola, e com a adrenalina de estar muito perto da vitória,
não a coloquei no lugar correto e
acabámos penalizados quando já
festejávamos a vitória, perdendo
assim o torneio. Foi o episódio
mais triste que vivi no golfe, especialmente porque fiz perder toda
a equipa. Serviu para aprender a
não perder a concentração até ao
final do jogo.

Foram várias. Especialmente três.
O Pro-Am de 2017, em que venci
a categoria C gross depois de um
playoff, o Pro-Am de 2012, em que
venci a categoria D gross depois de
melhorar 18 pancadas no 2º dia e o
Torneio das Empresas de 2010 em
que a nossa equipa Oculista Cabral
venceu depois de um playoff com
um 2º shot à bandeira memorável
do Alvarino Pinheiro.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Sinceramente, não sei se tenho algum ponto forte no golfe…
O ponto fraco durante muito tempo foi alguma falta de calma em
competição, o que me impedia de
obter melhores resultados. A forma lenta como fui baixando o meu
handicap é bem demonstrativa disso mesmo.
Qual a sua pancada preferida?

Talvez…o lob shot… (quando sai
bem!)
Qual o(s) campo(s) de golfe que
gostou mais de jogar?

Penha Longa (Sintra), Praia d’el
Rey (Óbidos) e Estela (Póvoa de
Varzim).

Palmarés
(resumido)

Augusta National (EUA) e St. Andrews (Escócia)
Alguma estória que gostaria de
contar?

- Torneio Solidariedade
Agualva 2009 (pares) – 2º Net
- Torneio Modelo
Praia da Vitória 2010 – 1º Net
- Terceira Open 2010 – 5º Net
- Torneio Inauguração do Hole
19 CGIT (pares) – 1º Net
- Torneio das Empresas 2010
(equipas) – 1º Classificado
Oculista Cabral
- Torneio das Empresas 2011
(equipas) – 2º Classificado
Oculista Cabral
- XXXI Pro-Am 2012
– 1º Gross Cat. D
- Torneio da Agualva 2012
– 3º Net Cat. C
- Torneio das Castanhas 2012
– 4º Net
- Club Open 2013 – 2º Net
- Club Championship 2013
– 1º Net Cat. D
- Torneio Sanjoaninas 2014
(pares) – 4º Net
- Torneio Festas da Praia 2015
(pares) – 1º Net
- XXXV Pro-Am 2016
– 1º Gross Cat. D
- XXXVI Pro-Am 2017
-1º Gross Cat. C

Nome – Berto Graciliano de Almeida Cabral
Idade – 40 anos
Profissão – Farmacêutico
Naturalidade – Santa Cruz - Praia da Vitória
Residência – Santa Cruz – Praia da Vitória
HCP – 16,3
Família – Casado, com uma filha e um filho
Jogador(es) de Golfe favoritos: Miguel Ángel Jiménez e Ian Poulter

O MEU SACO
Saco: Cleveland
Driver: Cobra Fly-Z White
Madeira 3: Cleveland Mashie
Hybridos: Cleveland Mashie e Mizuno MX Fli-Hi
Ferros: 4-PW Cleveland CG16
Wedges: 52o Titleist Vokey Design; 56o Cleveland
CG16; 60o Cleveland CG16
Putter: Scotty Cameron Studio Select Kombi

Marca de Bolas: Titleist Pro V1
Prato(s) favorito(s): Polvo Guisado, Língua (à moda da mãe), Rocaz no forno
Hobbies: Golfe, ginásio e internet
Livro ou autores favoritos: John Grisham e Ken Follet
Filme, realizador ou actores preferidos: Os Condenados de Shawshank; Morgan Freeman
Música Género cantor ou agrupamento: Led Zeppelin, Arcade Fire, Depeche Mode
Tv Programas Favoritos: Programas informativos e Desporto
Internet/Consolas: Facebook, Jornais e Golfe
Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica
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Melhor dos Melhores” Laboratório Brum e Freitas, Lda. – Fase Regular

Pedro Xavier e José Gabriel Medeiros vencem
premiados gross

Pedro xavier e josé gabriel medeiros Vencedores da fase regular

O “Melhor dos Melhores” Laboratório Brum e Freitas, Lda., uma das
provas mais acarinhadas do Clube
de Golfe da Ilha Terceira, contou
como habitualmente com um elevado número de jogadores: 93.
Esta prova, de características muito
especiais, tem duas fases competitivas. A primeira decorre como um
torneio normal. Segue-se o habitual
almoço, nas excelentes instalações
do clube, com a distribuição dos prémios. Realiza-se então uma segunda
competição de 5 buracos para apurar
o Melhor dos Melhores gross e net,
onde participam somente os primeiros 5 classificados (gross e net), divididos em 2 grupos, que são sempre
acompanhados por muito público e
grande parte dos jogadores que participaram na fase regular.
Pedro Xavier em estreia

Pedro Xavier procurava já há alguns
anos a vitória gross num torneio a
contar para a ordem de mérito do
Clube de Golfe da Ilha Terceira. O
ano passado tinha sido quarto, este
ano subiu ao lugar mais alto do pódio com um score de 75 pancadas.
Outra surpresa, ou talvez não, foi a
prestação do jovem sub-18; Diogo
Ávila, que também alcançou a sua

melhor classificação de sempre, o
segundo lugar, somente a uma pancada do vencedor. Com o mesmo número de pancadas terminaram ainda
Ricardo e José Luís Garcia, ficando o
filho novamente à frente do pai.
No quinto lugar mais uma surpresa,
José Silva que suplantou José Carlos
Fagundes também pelas regras de
desempate.
Provas decepcionantes foram a do
campeão e do vice-campeão do ano
passado, Jorge Soares e Paulo Barcelos. O primeiro terminou em 11º
enquanto o carteiro teve que se contentar dom o 8º posto.
Vitória de José Gabriel
Medeiros em net

José Gabriel Medeiros encontrou o
seu jogo e venceu com autoridade
esta competição com quatro pancadas abaixo do seu handicap. A três
pancadas de distância ficou o homem da Subway, Rogério Aguiar.
Alexandre Cunha, a revelação desta época ficou em terceiro com o
mesmo número de pancadas que os
históricos José Carlos Fagundes e
Pedro Fagundes.
A bola mais perto do buraco (#18)
foi para José Silva e a pancada mais
longa (#9) para André Freitas.

premiados net
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“ O Melhor dos Melhores” - Laboratório Brum e Freitas, Lda

Ricardo Garcia e Alexandre Cunha
foram os Melhores

ricardo garcia O Melhor Gross

alexandre cunha O Melhor Net

Após o almoço e primeira distribuição de prémios tinha inicio a fase
mais empolgante do “Melhor dos Melhores” Laboratório Brum e Freitas,
Lda: a atribuição dos títulos de melhor jogador gross e net, com muitos
golfistas e amantes da modalidade a
acompanharem os dois grupos.
Ricardo Garcia foi
o Melhor pela segunda vez

Este é o mês de Ricardo Garcia!
Depois de se ter consagrado Campeão Regional Absoluto dos Açores
em prova disputada na Batalha e
do segundo lugar na segunda prova de qualificação para o Campeonato Nacional de Jovens no escalão
de sub-18 disputada no campo de
Ribagolfe 1, este jovem que completou este mês 17 anos vence e o
troféu de Melhor dos Melhores pela
segunda vez!
Rickie marcou logo posição ao #1 realizando o único birdie contra os pa-

res de Diogo, Xavier. Xaila ultrapassou o green e afundou um putt longo
para bogey. José Silva não aguentou a
pressão e retirou-se depois de dar um
duplo toque na bola.
Todos fizeram par ao par 3 e avançaram para o #3 nas mesmas posições.
Pedro Xavier hipotecou o resultado
final com uma bola fora, viria a desistir depois após um shank à saída do
#18. Diogo Ávila teve que dropar a
bola após a saída e com a consequente penalização não foi além bogey.
O pai Garcia fazia o par, mas o filho
averbava mais um birdie e aumentava a vantagem.
O #4 foi palco para grandes resultados tendo os mais jovens obtido birdies enquanto os mais velhos contentavam- com pares.
Ao chegar ao #18, par 3, Ricardo só
tinha que controlar, pois tinha duas
pancada de avanço sobre o amigo
Diogo e 3 sobre o pai. Não obstante o
birdie de José Luís, o bogey de Ricar-

do Garcia foi suficiente para garantir a vitória. Diogo fazia igualmente
bogey e trocava de lugar com o mais
velho dos Xailas.
Alexandre Cunha vence
final dramática em net

Emocionante foi a prova net. Três
golfistas passaram pela liderança e à
entrada para o último buraco todos
estavam em jogo, com o máximo de
duas pancadas net entre si.
A curiosidade à partida também era
grande pois a prova tinha em confronto dois handicaps de um dígito
contra dois handicaps altos e ainda
um médio.
No primeiro buraco tudo parecia encaminhado para os handicaps elevados pois José Gabriel Medeiros (18) e
Alexandre Cunha (24) faziam os dois
bogey (par net) e colocavam-se à frente da competição acompanhada por
muito público o que terá aumentado
a tensão dos jogadores, pois ninguém

fez par neste fácil par 4.
No #2 a fobia dos pares continuou,
mas JG Medeiros isolava-se na frente
com 2 pancadas net de avanço. Mas o
par #5 não lhe correu de feição e deixava-se alcançar por Rogério Aguiar
(11) e Alexandre Cunha.
O #4 voltou a ordenar a classificação
de novo modo, passando para a frente Rogério Aguiar com uma pancada
net de avanço sobre o trio Medeiros,
Cunha e Zorra (5) e mais duas que
Zorrinha (6).
Nada no golfe é garantido até a última
bola entrar no último buraco e o último buraco iria mostrar-se decisivo.
Medeiros e Cunha tinham ponto, por
isso podiam ter alguma vantagem.
José Carlos Fagundes e Alexandre
Cunha foram os únicos a fazer par,
mas o ponto de Alexandre dava-lhe
birdie net, que lhe deu o título, pois
Aguiar não foi além do bogey, enquanto Medeiros “espalhava-se” ao
averbar um triplo.

grupo gross para disputa do Melhor dos Melhores Gross

grupo net para disputa do Melhor dos Melhores Net

Classificação Gross

Classificação net

Class.

Jogador

GROSS

Class.

Jogador

Net

1.º

Pedro Xavier

75

1.º

José Gabriel Medeiros

68

2.º

Diogo Ávila

76

2.º

Rogério Aguiar

71

3.º

Ricardo Garcia

76

3.º

Alexandre Cunha

72

4.º

José Luís Garcia

76

4.º

José Carlos Fagundes

72

5.º

José Silva

77

5.º

Pedro Fagundes

72
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Grupo das Nove

Torneio 25 de Abril
O grupo das Nove organizou no dia
da Liberdade um torneio de pares
jogado em Stableford em que cada
parceiro jogava as saídas nos buracos ímpares e o outro nos buracos
pares, sendo a partir daí pancadas
alternadas até ao fim de cada buraco. Cada par jogava com a média
dos seus handicaps. Doze pares alinharam à partida num jogo que o
difícil é fazer o par net do campo,
pois exige que não haja falhas de
nenhum dos parceiros.
A vitória sorriu ao Presidente-Rei
do Grupo das Nove, Alvarino Pinheiro que emparelhou com, o
agora Vice-Rei, Paulo Quadros que

obtiveram 37 pontos, mais um do
que a dupla pai e filho, Francisco
e Diogo Ávila. A completar o pódio
ficou o casal Mendes, Luís e Paula,
com 32 pontos.
A completar o Top-5 ficou outro
casal, Rodrigo Rodrigues e Patrícia
Aleixo que terminaram com os mesmos pontos da dupla Rui Lourenço
e Francisco Raposo.
Num torneio onde o convívio e a
amizade são o mais importante, realce para a componente familiar que
só o golfe permite. Metade dos pares
em competição tinham uma relação
familiar entre si: três casais, duas
duplas pai-filho e uma de irmãos.

Grupo da Saca

Feira de Gastronomia - Terceira Best Food Awards

Torneio da Páscoa

Restaurante do Golfe
em destaque

Realizou-se no passado dia 30 de
Março o tradicional Torneio da
Páscoa que teve como vencedor
Joaquim do Carmo com 37 pontos. José Barcelos com 35 pontos foi o segundo e Nuno Lemos

completou o pódio com menos
um ponto. Em quarto classificou-se João Victor Oliveira, com
o mesmo número de pontos, seguido por José Orlando Costa e
Diamantino Sebastião.

Decorreu durante o mês de Março a
nona edição deste festival de gastronomia que põe a concurso os restaurantes da Ilha Terceira que a ele se
candidatam.
Apesar de não nos ter sido atribuído
nenhum prémio nesta edição a nossa
prestação foi muito positiva. Atendamos às considerações que contam do
relatório da CCAH que citamos:
“A qualidade de todos os pratos, referido pelo júri e clientes, e que motivou a segunda melhor média ao Restaurante, entre os 13 a concurso.”
“O prato de peixe foi o mais apre-

ciado pelo júri, e o segundo com
melhor média entre os restaurantes
a concurso.”
“ A sobremesa foi a terceira melhor
avaliada por clientes e júri, entre os
restaurantes a concurso.”
“As consecutivas participações desde
2010, sempre com médias globalmente positivas, atestam a qualidade
do restaurante e do serviço.”
Se ainda não conhece o nosso restaurante venha almoçar, estes e outros
pratos, ao Clube de Golfe da Ilha Terceira. O Clube é um espaço aberto a
todos, sócios ou não.
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Campeonato Regional Individual Absoluto

Ricardo Garcia - Campeão Regional

O Campeonato Regional Individual
Absoluto decorre alternadamente
em cada uma das ilhas dos Açores
com campo de golfe. A edição de
2018 realizou-se no percurso C+A
do Campo de Golfe da Batalha na
Ilha de S. Miguel.
O terceirense Ricardo Garcia, que
completou 17 anos poucos dias antes da prova, sucedeu ao também
Terceirense Paulo Nunes como

campeão regional absoluto de golfe,
um feito assinalável e conseguido
na ilha vizinha.
A competição de dois dias teve
como primeiro líder Miguel Rodrigues do clube anfitrião, o único na
casa das setenta pancadas nesse dia.
Atrás dele marcavam posição os jovens sub-18 Ricardo Garcia (CGIT)
e Tiago Nunes (VGCC).
No entanto o segundo dia não cor-

Class.

Jogador

Clube

Dia 1

Dia 2

Total

1º

Ricardo Garcia

CGIT

80

78

158

2º

José Luís Garcia

CGIT

83

80

163

3º

Tiago Nunes

VGCC

82

82

164

4º

Paulo Barcelos

CGIT

86

80

166

5º

Jorge Soares

CGIT

82

86

168

6º

Ivete Rodrigues

VGCC

93

77

170

7º

Paulo Santos

VGCC

90

81

171

8º

Miguel Rodrigues

VGCC

79

92

171

9º

Francisco Bettencourt

VGCC

88

90

178

10º

Samuel Pamplona

CGIT

86

92

178

reu bem a Miguel Rodrigues que
descia para oitavo. Ricardo Garcia
fazia a melhor volta do torneio a
partir das estacas brancas e vencia a
prova com cinco pancadas de avanço sobre seu pai, José Luís Garcia
(CGIT) que subia de quinto para
segundo. Tiago Nunes conservou
o terceiro lugar do dia anterior, a
mesma classificação que tinha obtido em 2017.

Campeonatos Regionais e Nacionais Sub-14 e Sub-18

Terceira domina competições regionais
A qualificação das equipas jovens
dos Açores foi efetuada este ano na
Ilha Terceira, tendo as equipas da
casa vencido as duas competições.
A competição que se previa mais
equilibrada era a de sub-18, mesmo com a ausência de Tiago Nunes
nos micaelenses. No entanto as
22 pancadas de diferença no final
mostraram um domínio claro dos
terceirenses com destaque para a
prestação de Ricardo Garcia que
fazia as duas voltas a partir das estacas brancas sempre abaixo do par
do campo.
Nos sub-14 a equipa local dominou com naturalidade. A diferença
foi enorme e separaram as equipas
mais de cem pancadas. O maior destaque vai para a prestação de Simão
Barcelos, que depois no nacional representaria a equipa de sub-18.
As duas equipas terceirenses qualificaram-se para o nacional que decorreu nos campos 1 e 2 do Ribagolfe tendo a equipa sub-14 terminado
na décima posição enquanto os mais
velhos terminaram em nono.

Os terceirenses Paulo Barcelos e
Jorge Soares Terminaram em 4º e
5º respectivamente. Uma excelente
prestação dos golfistas da ilha lilás
que classificaram quatro dos seus
golfistas nas cinco primeiras posições..
De salientar ainda a boa prestação
de Ivete Rodrigues (VGCC). A jovem sub-16 foi a sexta da geral saindo das marcas amarelas.

|VIII| golfe

30.abr.2018 DIÁRIO INSULAR

Hole 19
- com Alvarino Pinheiro

O material tem sempre razão…
Os sapatos de golfe são essenciais para a prática
do melhor jogo do mundo, o golfe. Bem cientes da
importância e do desgaste que os sapatos de golfe
sofrem, as grandes marcas apostam em campanhas
publicitárias com garantias de conforto e impermeabilidade sempre demasiado otimistas, especialmente quando se joga golfe no meio do Atlântico
Norte.
Estes “amigos” foram-se amassando ou melhor desintegrando-se ao longo da sua derradeira viagem.
O dono afirma que tudo aconteceu pela longa estadia que os sapatos tiveram num porta-bagagem em
Lisboa…se calhar não se adaptaram à nossa humidade? Uma coisa é certa, a vontade de chegar ao fim
era grande e apesar de todos “rotos” proporcionaram de certeza uma grande risada e boa disposição
entre os restantes pares…

um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo”
de Regras (36) Green
- atualização das
regras de golfe
Com a entrada em vigor das novas Regras de Golfe, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, as principais alterações que se verificarão no green serão
as seguintes:
1- Ao jogador é permitido jogar de putt no green
com a bandeira no buraco, de forma a ser mais
rápido e eventualmente ajudar o jogador a fazer
pontaria, ou seja, vai ser desnecessário assistir ao
buraco;
2- O jogador tem a possibilidade de reparar no
green, não só as marcas das bolas, como também,
estragos feitos pelos spikes dos sapatos, reparar
danos causados por animais e danos causados
por atividades de manutenção. As reparações terão de ser realizadas rapidamente e não poderão
melhorar a linha de jogo para além de reparar os
danos.
3- Ao indicar a linha de putt, não haverá penalidade se o caddie ou o parceiro tocarem na linha
de jogo para mostrar onde apontar ou então onde
a bola se desviará.
4- No green se a bola se deslocar terá de ser colocada no local original, caso tenha sido movida
acidentalmente, ao preparar a pancada, com o
taco, com os sapatos, ou tenha tido influência do
vento. Caso o marcador da bola também se deslocar acidentalmente terá de ser colocado no local
original. Em qualquer dos casos não haverá penalidade.

