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Carlos Jesus

Saca birdies
Caros Golfistas,
Estamos na época alta dos torneios de golfe na Ilha Terceira, cumprindo um tradicional
programa de torneios considerado um dos mais completos e participado do País.
Seja o objectivo a angariação
de fundos para fins sociais,
seja um torneio de empresas
local, seja uma final nacional
ou internacional ou um ProAm, estamos sempre juntando pessoas e promovendo
iniciativas.
Participar neste apaixonante
desporto em que o segredo é
saber combinar a garra desportiva, persistência, afino
técnico, equilíbrio emocional
e convívio, é um privilégio
que só alguns têm, mas que
todos têm acesso.
A vida é feita de opções e nem
sempre é fácil tomar as melhores quando o universo de
solicitações é cada vez maior.
Como alguém dizia há tempo para tudo, o difícil é fazer
tudo.
Dormimos um terço da nossa
vida.
Trabalhamos um terço da
nossa vida.
Resta um terço para todo o
resto, o que é efectivamente
muito pouco.
Uma coisa é certa, e está cientificamente provado que desporto e lazer na medida certa
só fazem bem.
Participemos todos em torneios, pois estamos organizadamente a praticar desporto e
a conviver.
Aproveitem este campo maravilhoso e as suas áreas sociais
que para si estão disponíveis
a custos perfeitamente acessíveis.
Bom jogo e um bom Verão.
Carlos Raulino
Ficha Técnica

Conciso nas suas respostas, mas comprido no seu jogo.
Um grande companheiro de jogo, divertido e amigo. Em
dia que as saídas saem direitas, e são bastantes, produz grandes resultados, é um tal sacar birdies. Com o
seu amigo inseparável, Alexandre Cunha, motorizados
de buggy, é um tal fazer buracos, menos de 36 não os
deixa felizes. Competitivo quer a nível individual, a pares
ou em equipas é sempre um jogador a ter em conta.

Como começou a jogar Golfe?

fracos como jogador?

Com a ida do meu filho para as escolinhas, isto há 12 anos atrás, entretanto fiquei eu e ele desistiu :)

Na minha categoria de Handicap,
tudo é classificado como médio :)
Qual a sua pancada preferida?

Tipo de competição preferida?

Match Play

O Driver porque é uma pancada de
grande alcance, que quando sai bem
facilita o resto do jogo.

O que pensa do nosso campo?

É um campo desafiante e bonito!
O que o motiva no Golfe?

A constante tentativa de me superar
em relação ao campo que enfrento!
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Penso que já vivemos momentos piores.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Experimentem e insistam, vão ver
e sentir, que se trata do melhor
“jogo” jamais inventado.

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Paulo Barcelos e

Em todos os Pro-Am que entrei.

Nuno Lemos.

Quais são os seus pontos fortes e

Foi na África do Sul, mais precisamente em Cape Town, chama-se
Pearl Valley!
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Augusta National
Alguma estória que gostaria de contar?

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Tenho tantas e tão variadas, que
não é justo individualizar!
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Nome – Carlos Francisco Sousa Jesus
Idade – 45 Anos.
Profissão – Encarregado de Armazém.
Naturalidade – Praia da Vitória.
Residência – Lajes.
HCP – 16,0.
Família – 1 filho.
Jogador(es) de Golfe favoritos: Tiger Woods.
Marca de Bolas – Titleist Pro-V1.
Prato(s) favorito(s) – Bacalhau à Portuguesa.
Hobbies: ler, ver séries, ouvir música, etc...
Livro ou autores favoritos – Cem anos de Solidão de Gabriel García Márquez.
Filme, realizador ou actores preferidos – Filme (O Silêncio dos Inocentes ) Realizador
(Quentin Tarantino ) e Actores (Natalie Portman e Tom Hardy).
Música Género cantor ou agrupamento – Depende muito do meu estado de espírito,
mas sou muito eclético.
Tv Programas Favoritos – Sou fã de Ricardo Araújo Pereira, tudo o que o insira, sou
seguidor.
Inernet/Consolas – Netflix.
Clube(s) de Futebol – Sport Lisboa e Benfica.

O MEU SACO
Palmarés (resumido)

Saco - Callaway

Tenho 11
troféus, todos
eles importantes
e com significados
especiais!

Drive - Cobra F8
Madeira 3 - Ping G5
Madeira 5 - Callaway
Big Berta
Ferros (4 ao Gap) Taylor Made Rac OS2
Sand e Lob Wedges
- Wilson
Putter - Wilson ou
Ping Anser Redwood é
variável
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XVI Torneio das Empresas – Motor 9

Colégio S. Francisco/P. Freitas campeão
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XVI Torneio das Empresas – Motor 9

Colégio S. Francisco/P. Freitas campeão

Colégio S. Francisco vencedor da edição de 2019 do Torneio das Empresas

A décima sexta edição do Torneio
das Empresas contou mais uma vez
com a participação de 25 equipas e
100 jogadores, o que mostra o grande empenho das empresas e dos jogadores em alinharem neste que é
o maior torneio dos Açores de Corporate Golf e que desde há alguns
anos tem o patrocínio do Grupo
EVT, este ano através da Motor 9. A
prova decorreu nos dias 20 e 21 de
Julho no campo do Clube de Golfe

da Ilha Terceira.
Cada equipa é composta por dois pares cuja pontuação dos dois dias de
competição é somada, sendo o torneio disputado no sistema Stableford, na sua variante Texas Scramble. Para os menos conhecedores do
sistema ele joga-se por pontos como
qualquer outro torneio Stableford,
mas esta variante tem a particularidade de cada par poder escolher a
bola melhor posicionada (no mesmo

par) para jogarem os dois desta posição. Repetem esta acção até chegar
ao green. A partir daí jogam alternadamente. Cada jogador tem que garantir no mínimo nove saídas. Este
ano a novidade foi o joker que possibilitava a repetição de uma jogada
fora em qualquer pare do campo
com exceção dos greens.
Colégio S. Francisco/P. Freitas do
princípio ao fim

A equipa Colégio S. Francisco/P.
Freitas, vice-campeã o ano passado
surgiu renovada com José Luís Garcia a emparceirar desta vez com José
Carlos Vitória e Pedro Xavier a voltar a jogar com o seu habitual parceiro, José Henrique Cardoso e era uma
das principais favoritas. Não deixou
os seus créditos por mãos alheias e
no sábado tomava a liderança com
8 pontos de vantagem sobre toda a
concorrência. No segundo dia geriram o resultado terminando com 6
pontos de avanço.
O team Brum & Freitas fez uma
prova de trás para a frente melhorando substancialmente a sua prestação no segundo dia e terminaram
na segunda posição. Com dois
pontos de vantagem sobre a equipa
Susiarte/Expert. A fechar o pódio
classificou-se a equipa da J. L. Machado também a dois pontos logo
seguida da equipa da Metalúrgica
Terceirense.
Só a equipa vencedora repetiu um
lugar no Top-5 em relação ao ano
passado.
A nível individual o melhor par no
final do dia de sábado foi o constituído por Paulo Rocha e Manuel Enes
(Susiarte/Expert) com 46 pontos.
No segundo dia brilhou a dupla o
Brum & Freitas, Pedro Freitas/Vasco Costa, com 45 pontos. A melhor
dupla ao final da prova representou
a Susiarte/Expert e era composta
por Paulo Rocha e Manuel Enes.
Terminaram com 90 pontos.

Classificação Empresas
Class.

1º

2º

3º

4º

5º

Jogador

Pontos

Dia 1

Dia 2

Colégio S. Francisco/P. Freitas

173

90

83

José Luís Garcia/José Carlos Vitória

89

45

44

Pedro Xavier/José Henrique Garcia

84

45

39

Brum & Freitas Lda.

167

80

87

Pedro Freitas/Vasco Costa

87

42

45

Fernando Vieira/João Pedro Freitas

80

38

42

Susiarte/Expert

165

82

83

Carlos Jesus/Alexandre Cunha

75

36

39

Paulo rocha/Manuel Enes

90

46

44

J. L. Machado

163

81

82

Alexandre Neves Paulo/ Vasco Rocha

81

41

40

Tiago Neves Paulo/Amilcar Melo

82

40

42

Metalurgica Terceirense

162

81

81

João Luís Araújo/Luís Elmiro Mendes

76

38

38

Pedro Cravo Fernandes/Duarte Barcelos

86

43

43

Brum & Freitas Lda. Vice-campeã do Torneio das Empresas

Susiarte/Expert terceira classificada do Torneio das Empresas
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Sanjoaninas/The Pairs 2019

Paulo Nunes/ Nuno Lemos revalidam o título

Paulo Nunes/Nuno Lemos Campeões Gross

Ricardo Garcia/Martim Ávila 2.º Gross

José Henrique Cardoso/José Carlos Vitória Campeões Net

A qualificação para o The Pairs surgiu
novamente associada ao Torneio das
Sanjoaninas implicando que o torneio
de pares se realizasse no sistema “four
balls” em que cada elemento do par
joga a sua bola até ao fim contando o
melhor resultado. Na competição net
o handicap de jogo de ¾.
Cinquenta e seis pares, cento e doze
jogadores, participaram no torneio integrado no programa oficial das Sanjoaninas 2019 e a entrega dos prémios
contou com a presença da Rainha
das Festas Beatriz Henriques e com
as damas Inês Soares e Sloane Pace.

Brás Linhares/Mário Riley 4.º Gross

A dupla vencedora é já um sinónimo
do The Pairs, pois desde o ano passado vencem todas as provas disputadas
na ilha, no continente português e na
Escócia!
Terminaram a prova isolados com a
vantagem de três pontos sobre a surpreendente dupla que se classificou
na segunda posição constituída pelo
campeão nacional em título de sub-18,
Ricardo Garcia que fazia dupla com
outro elemento que faz parte da equipa terceirense que disputa os nacionais, mas o de sub-12, Martim Ávila.
Classificação Gross

Classificação net

Jogador

Gross

Class.

Jogador

Fet

1.º

Paulo Nunes/Nuno Lemos

42

1.º

José Henrique Cardoso/José
Carlos Vitória

47

2.º

Ricardo Garcia/Martim Ávila

39

2.º

João Pedro Sequeira/
Aguinaldo Antunes

44

3.º

Paulo Barcelos /Carlos Jesus

37

3.º

José Silva/Francisco Raposo

43

4.º

Brás Linhares/Mário Riley

37

4.º

José Luís Garcia /José J. Rocha 5.º Gross

36

5.º

José Luís Garcia /José Júlio
Rocha

Paulo Valadão/José António
Rendeiro
Rui Andrade/João Marcelino

José Silva/Francisco Raposo 3.º Net

Paulo Valadão/José A. Rendeiro 4.º Net

Class.

5.º

João Sequeira/Aguinaldo Antunes 2.º Net

Net – Cardoso e Vitória vitoriosos

Quarenta e sete pontos foram alcançados por José Henrique Cardoso e José
Carlos Vitória. Dupla que foi potenciada pelo handicap do segundo que
raramente participa em competições
individuais.
A dupla de professores de Educação
física João Pedro Sequeira e Aguinaldo Antunes foi segunda a três pontos,
com um ponto de vantagem sobre os
pares que ficaram em terceiro e quarto lugares, José Silva/Francisco Raposo e Paulo Valadão/José António
Rendeiro.
Em quinto lugar terminaram os amigos Rui Andrade e João Marcelino
Qualificaram-se para final nacional do
The Pairs os primeiros e segundos pares, net e gross.

Gross – Nunes e Lemos
não deram hipóteses novamente

Paulo Barcelos /Carlos Jesus 3.º Gross

Em terceiro lugar classificou-se outra
dupla inédita constituída por Paulo
Barcelos e Carlos Jesus que terminaram com os mesmos pontos da equipa
terceirense/micaelense Brás Linhares/
Mário Riley.
Outra dupla abençoada foi a que juntou o campeão regional José Luís Garcia ao Padre Júlio Rocha. Terminaram
em quinto sendo os melhores dos que
igualaram o par do campo.

43
42

Rui Andrade/João Marcelino 5.º Net
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (51)
– As Regras de golfe através de diagramas (3)
O diagrama que se segue faz parte da Edição
do Jogador das Regras
de Golfe, e, é relativo
à regra nº 14 – Procedimentos para a Bola;
Marcar, Levantar e Limpar, Recolocar no Sítio;
Efetuar um Drop em
Área de Alívio; Jogar de
Local Errado.
No Diagrama encontrase clarificada a forma
correta de deixar cair a
bola, uma das alterações
verificadas nas regras de
Golfe, em vigor desde janeiro de 2019.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

Seleções nacionais

Ricardo Garcia – Internacional

O golfista Terceirense Ricardo Garcia
foi chamado pela primeira vez às seleções nacionais, logo para uma dupla
representação.
Representou no Montado a seleção
amadora de Portugal que competia
com a seleção nacional de profissionais na tradicional Taça Manuel Agrelos. Vitória natural para os Pro’s, mas

com uma boa prestação do Açoriano.
Em França disputou-se o European Boys’ team Championship 2019,
onde Portugal foi finalista vencido no
flight B, atingindo o 10º lugar final
desta que é a 1ª divisão europeia de
jovens. Ricardo deu mesmo a vitória
a Portugal quando este defrontou a
Noruega.

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

Campeonato Regional de Clubes

Campeonato Regional de Jovens

Terceira revalida título

Domínio Terceirense

A equipa do CGIT, campeã em título
deslocou-se a S. Miguel com o intuito
de trazer de volta para casa o troféu.
A superioridade da equipa da ilha lilás
fez-se sentir nas Furnas logo na primeira manhã de competição onde as
duplas terceirenses venceram todos os
jogos disputados. À tarde disputou-se
mais dois jogos dividindo as equipas os

Depois do CGIT ter dominado as competições de equipas, individualmente
os seus atletas jovens arrecadaram a
maioria dos títulos em disputa.
Em sub-18, Diogo Ávila (CGIT) correspondeu ao seu natural favoritismo
vencendo facilmente à frente da Sub-16
a micaelense Ivete Rodrigues.
A categoria mais concorrida foi a sub-14,

pontos.
O CGIT partia assim com uma vantagem
de 3 jogos quando faltavam disputar 6
singles. A equipa da Terceira venceu
4 dos matches contra 2 da Verdegolfe
terminando com o resultado de 8-3.
Representaram o CGIT Paulo Nunes,
José Luís Garcia, Nuno Lemos, Paulo
Barcelos, Brás Linhares e Jorge Soares.

onde os terceirenses Simão Magalhães
e Afonso Sousa se sagraram respetivamente Campeão e Vice-Campeão.
Em sub-12, vantagem clara de Martim
Ávila sobre a atleta do VGCC, Margarida Rico.
Em Sub-10 Tomás Valadão e Carolina
Santos, ambos do CGIT qualificaramse para o nacional.

