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Paulo Pires

Caros Golfistas da Diáspora
Sabemos do número elevado
de açoreanos de várias gerações que praticam golfe nos
Estados Unidos da América e
Canadá.
Sabemos que se deslocam em
grupo para diversas parte do
mundo sempre na busca de
boas ofertas do destino golfe.
Temos para oferecer a qualidade do Golfe Açores e o mais
difícil de obter que é um bom
clima anual para a prática
desportiva e ligações aéreas
estabelecidas.
Naturalmente num mundo
extremamente competitivo o
tema preço é decisório.
Aproveitando a estadia de
muitos golfistas da diáspora
na nossa terra deixamos o
desafio de junto de nós trazerem as vossas ideias para
pensarmos em novas formas
de dinamizarmos um maior
fluxo de visitantes golfista à
Ilha Terceira.
O sector turístico local necessita do contributo de todos
para que esta nossa ilha possa evoluir economicamente e
elevar o seu índice de notariedade.
Aproveitemos o convio desportivo para partilharmos
boas ideias.
Continuação de um bom Verão.
Carlos Raulino

É espetacular
jogar na Terceira
Saiu da Terceira para o Canadá com 8 anos e começou
a jogar golfe “por acidente”, contaminado por um primo
da Agualva. Diz que jogar golfe aqui não é como no
Canadá, pois lá trabalha seis dias por semana e já se dá
por feliz quando consegue jogar uma vez por semana.
É membro do nosso clube há muitos anos pois volta
sempre à sua terra uma a duas vezes por ano e é aqui
que se consola a jogar golfe durante toda a semana. O
campo é um espetáculo.

Como começou a jogar Golfe?

Comecei há 35 anos quando um rapaz da Agualva foi para o Canadá
para casar com uma prima minha,
ele jogava golfe aqui na Terceira e
perguntou-me se existiam campos
de golfe ou driving-ranges lá perto
de casa. Como ele não tinha carro
eu tinha que ir com ele e lá comecei também a bater umas bolas,
não gostei muito daquilo... Nem no
driving range nem no campo, bater
a bola, chegar ao pé da bola e bater
na bola, de princípio não achava
graça nenhuma aquilo. Como ele
não tinha transporte insistia sempre para eu ir com ele e depois
fui-me entusiasmando ao ponto
de quando ele comprou a sua mala
de tacos eu também comprei uma
igual, mas de canhoto. Ainda hoje
guardo esta mala que está aqui na
Terceira.

Este ano tem chovido muito, mas à
mesma não é fácil tê-lo tão verde em
agosto. É um campo espetacular!
O que o motiva no Golfe?

Gosto do jogo, mas também do convívio com os amigos. Dá-me paz de
espírito, estar em contacto com a natureza, ouvir os melrinhos a cantar.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Vejo um futuro bom, mas julgo que
deveria haver mais atividades para
a juventude, mas vejo muitos miúdos aqui no golfe, o que é bom.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Venham que é bom e ajuda também
a ficar longe dos telefones e dos
computadores, pois praticar desporto também entretém e faz bem
à saúde.

Tipo de competição preferida?

Ficha Técnica

Match-play.

Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

O que pensa do nosso campo?

Gosto muito de jogar com os meus
“rivais” lá no Canadá. Dá sempre
aquela coisa...

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Artur Freitas e Michael Duarte.

O nosso campo está muito bom
e está sempre em boas condições.

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

O meu ponto forte é a pancada de
cima do tee. Não sei se foi porque
na altura que eu comecei a jogar
golfe com meu primo, ele ia para o
driving range e ele experimentava
os tacos todos e eu era sempre com
o driver, sempre com driver! O meu
ponto mais fraco são os chips para
o green.
Qual a sua pancada preferida?

O Driver porque é uma pancada
grande.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

Foi o Glen Abbey Golf Course em
Oakville onde é disputado o Canadian Open.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Eu acho que é a resposta de quase
todos: Augusta! Aquilo para mim
é o meu Super Bowl. Na semana
do Masters não há futebol, não há
futebol americano, pois aquilo é o
máximo.
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Nome – Paulo Jorge Borges Pires
Idade – 53 Anos.
Profissão – Motorista de Transportes Públicos no Canadá.
Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória.
Residência – Mississauga, Canadá.
HCP – 20
Família – Casado, 2 filhos.
Jogador(es) de Golfe favoritos: Phil Mickelson e Mike Weir.
Prato(s) favorito(s) – Bife mal passado.
Hobbies: Jardinagem.
Filme, realizador ou actores preferidos – Top Gun; Tom Cruise.
Música Género cantor ou agrupamento – Pop/Rock; Esagles e Beatles.
Tv Programas Favoritos – Desporto: Futebol, golfe, etc.
Inernet/Consolas – Facebook e compras na net.
Clube(s) de Futebol – Sport Lisboa e Benfica.

Palmarés (resumido)

O MEU SACO
Todo o material é da
TaylorMade: Driver,
Madeiras 3 e 5 e Ferros
do 5 as SW, tudo M4. O
Putter também é TaylorMade mas White-Hot.
Marca de Bolas – Titleist
Pro-V

Tem vários troféus, todos conquistados
no Canadá, da sua categoria e muitos
Long Drives. Também já fez um Hole-inOne.
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XXX Torneio da Agualva

Paulo Barcelos e Lisuar
O Torneio da Agualva realizou-se
este ano pela trigésima vez. Esta
edição, inscreveram-se noventa e
sete golfistas que corresponderam
ao chamamento dos Mordomos
fundadores Pedro Fagundes e Agnelo Ourique, estando já nomeados os organizadores para a edição
de 2020 que serão Carlos Rocha e
José Luís Garcia.
Disputados os primeiros nove buracos com vento e os últimos debaixo de uma “morrinha” constante
obtiveram-se ainda assim grandes
resultados, principalmente em net,
como é tradição deste torneio.

Nota de emoção na entrega do prémio ao 4º classificado gross, Agnelo
Ourique, fundador da prova e que tinha prometido ao seu neto, que será
objeto de uma intervenção cirúrgica,
que lhe dedicaria o prémio caso o
vencesse. Este foi o 150º troféu da
“carreira” golfista de Agnelo.
Novamente todos os premiados
são naturais da freguesia patrocinadora do torneio!
Grandes resultados em Net

O Torneio da Agualva normalmente proporciona grandes resultados
nesta categoria, este ano não foi

Paulo Barcelos vence isolado

paulo barcelos Campeão Gross

nuno lemos Vice-campeão Gross

josé luís garcia 3.º lugar Gross

A ausência da lista de inscritos do
campeão em título, Ricardo Garcia,
não tirou brilho à vitória de Paulo
Barcelos, que foi vice-campeão o
ano passado, depois de já ter vencido este torneio em outros anos.
Terminou a prova isolado com uma
pancada acima do par do campo.
Com mais uma pancada do vencedor ficaram três golfistas: Nuno
Lemos, José Luís Garcia e Agnelo
Ourique, também autores de excelentes prestações.
O campeão de 2017, Jorge Soares,
arrecadou o último troféu em disputa na categoria gross com uma
prova que terminou com três pancadas acima do par.

Pedro Fagundes e Agnelo Ourique foram os m

Classificação Gross

Agnelo ourique 4.º lugar Gross

jorge soares 5.º lugar Gross

Class.

Jogador

GROSS

1.º

Paulo Barcelos

73

2.º

Nuno Lemos

74

3.º

José Luís Garcia

74

4.º

Agnelo Ourique

74

5.º

Jorge Soares

75

nuno lemos, jorge nunes, rui lourenço e j.h. cardoso respetivamente bola mais perto do buraco ao #2, #14 e #18 e bola mais longa ao #9
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rte Mendonça vencem
exceção tendo vinte e dois golfistas
terminado iguais ou abaixo do par
do campo!
Resultado “canhão” foi o obtido
por Lisuarte Mendonça, golfista
que quando “engata” obtém sempre grandes resultados. As sessenta e uma pancadas net deram-lhe a
vantagem de duas pancadas sobre
o surpreendente Jorge Nunes.
José Carlos Vitória, um golfista em
foco esta época, apresentou um
score de 65 pancadas net e foi terceiro.
Alexandre Cunha vencedor net em
2018, fez ainda menos uma panca-

mordomos da I e XXX edição do Torneio da Agualva

da do que no ano transato, mas este
ano só deu para o quarto posto.
Luciano Meneses terminou isolado
no quinto posto.
Mais Troféus

O torneio das festas da freguesia
em que se sedia o campo do Clube de Golfe da Ilha Terceira tem
sempre um carácter especial e um
leque de prémios maior que o habitual, homenageando os emigrantes
e outros golfistas que não praticam
de forma regular, muitos deles excaddies.
Entre os golfistas “internacionais”
o melhor foi o canhoto António
Andrade que emigrou com os pais,
aos 12 anos para os Estados Unidos da América e que obteve um
resultado Gross de oitenta e cinco
pancadas, levando para casa o Troféu Emigrante.
No Troféu Convidado o melhor
foi Berto Coelho com 88 pancadas
Gross.
O Troféu Senhoras foi disputado
somente por duas golfistas levando
a melhor Ana Rego com um resultado net de 75 pancadas.
O Longest Drive foi para José Henrique Cardoso no #9 e as bolas
mais perto do buraco nos pares 3
#14 e #18 foram para Nuno Lemos,
Jorge Nunes e Rui Lourenço, respectivamente.

lizuarte mendonça Campeão Net

jorge nunes Vice-campeão Net

josé carlos vitória 3.º lugar Net

alexandre cunha 4.º lugar Net

Luciano meneses 5.º lugar Net

Classificação net
Class.

Jogador

Net

1.º

Lisuarte Mendonça

61

2.º

Jorge Nunes

63

3.º

José Carlos Vitória

65

4.º

Alexandre Cunha

65

5.º

Luciano Meneses

66

ana rego Melhor Senhora

António andrade Melhor Emigrante

BErto Coelho Melhor Convidado
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Torneio de Golfe “Festas da Praia 2019”

Paulo Nunes/Nuno Lemos estão a tornar-se lendários

Paulo Nunes/Nuno Lemos Campeões Gross

Pedro Xavier/Bruno Mendes

Roberto Gomes/Duarte Barcelos Campeões Net

Lendas da Maresia foi o mote das
Festas da Praia 2019. Cinquenta e
nove pares, 118 jogadores, tentaram
obter scores lendários com mais ou
menos maresia... Jogou-se na modalidade de Pares Texas Scramble.
A entrega de prémios contou com
a presença do Vereador da Câmara
Municipal da Praia da Vitória, Tiago Ormonde.

Ao longo do último ano o par constituído por Paulo Nunes e Nuno
Lemos têm dominado as provas de
pares que entram. Este ano fizeram
o pleno ao vencer as duas maiores
festas concelhias da Ilha Terceira.
Terminaram a prova isolados com a
vantagem de cinco pancadas sobre a
dupla Pedro Xavier/Bruno Mendes
que fizeram novamente par e que
terminaram novamente no segundo
lugar do pódio.
Em terceiro lugar classificou-se o
par constituído por Manuel Luciano Pereira e Celestino Rocha que
terminaram com os mesmos pontos
da equipa Larry Duarte e Roberto
Classificação Gross

Classificação net

Gross – Nunes e Lemos
não deram hipóteses novamente

terceiros classificados Gross

Larry Duarte/Roberto Andrade

quartos classificados Gross

Aurélio Dinis/José Gabriel Medeiros

quintos classificados Gross

Net – Gomes/Barcelos vitoriosos

Roberto Gomes e Duarte Barcelos,
que jogaram juntos pela primeira
vez foram os vencedores de uma
prova muito renhida, onde os cinco
premiados se separaram simplesmente por duas pancadas.
Foi necessário recorrer ao regulamento para ordenar a classificação.
Rui Lourenço e Tiago Rocha foram
então segundos com a mesma pontuação dos vencedores.
A dupla de Franciscos, Raposo e
Dutra, foi terceira classificada, com
uma pancada de vantagem sobre os
pares Adalberto Vieira/Carlos Rocha e Rogério Ourique/Dércio Brasil que terminaram por esta ordem.
Um agradecimento especial ao Gabinete de Comunicação da Câmara
Municipal da Praia da Vitória pela
cedência das fotos.

segundos classificados Gross

Manuel Pereira/Celestino Rocha

Andrade, ambos os pares a uma
pancada do lugar do meio do pódio.
Aurélio Dinis e José Gabriel Medeiros terminaram isolados em quinto
lugar a uma pancada dos que lhes
precederam imediatamente.
Rui Lourenço/Tiago Rocha

segundos classificados Net

Francisco Raposo/Francisco
Dutra terceiros classificados Net

Adalberto Vieira/Carlos Rocha

Class.

Jogador

GROSS

Class.

Jogador

Net

1.º

Paulo Nunes/
Nuno Lemos

62

1.º

Roberto Gomes/
Duarte Barcelos

57

2.º

Pedro Xavier/
Bruno Mendes

67

2.º

Rui Lourenço/
Tiago Rocha

57

3.º

Manuel Pereira/
Celestino Rocha

68

3.º

Francisco Raposo/
Francisco Dutra

58

4.º

Larry Duarte/
Roberto Andrade

68

4.º

Adalberto Vieira/
Carlos Rocha

58

5.º

Aurélio Dinis/
José Gabriel Medeiros

69

5.º

Rogério Ourique/
Dércio Brasil

59

quartos classificados Net

Rogério Ourique/Dércio Brasil

quintos classificados Net
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Golfe jovem

Boa prestação Açoriana

O 5º Torneio Drive Tour dividiu-se
entre os campos de golfe da Estela e
Miramar.
Nos mais velhos Ricardo Garcia
foi segundo enquanto Tiago Nunes
(VGCC) e Diogo Ávila não lograram
passar o cut.
Nos sub-16 femininos Ivete Rodrigues
(VGCC) garantiu a manutenção do
estatuto de Jovem Talento Regional
ao classificar-se na terceira posição.

Já em Miramar Afonso Sousa e Simão
Magalhães foram 22º e 25º entre os
28 participantes dos sub-14 masculinos.
No escalão abaixo Martim Ávila terminou em nono.
Também em Miramar disputou-se o
Campeonato Nacional Sub-10. Tomás
Valadão terminou em 19º lugar entre
27 rapazes enquanto Carolina Santos
foi 4ª entre as sete meninas.

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

OPEL GRANDLAND X HYBRID4

Híbrido ‘plug-in’ com tração integral
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (52) – As Regras de golfe através de diagramas (2)

Os diagramas que se seguem fazem
parte da Edição do Jogador das Regras de Golfe.
O primeiro diagrama é relativo à regra nº 14.3c: a bola tem de ser deixa-

da cair e ficar em repouso em área de
alívio. No diagrama 1 estão referidas
as situações em que se considera que
o procedimento de alívio está terminado.

O segundo diagrama é relativo à regra nº 14.6 – executando pancada
seguinte de onde a pancada anterior
foi executada. Este diagrama explicita o procedimento a realizar quando

é requerido ou permitido ao jogador
executar a pancada seguinte do local
onde a pancada anterior foi executada.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

