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XXXVIII Pro-Am da Ilha Terceira

Todos os vencedores

tORNeIO DA AgUALvA 2014

25 Anos de torneio da Agualva

tORNeIO De gOLfe “feStAS DA pRAIA 2014”

famílias Presença
dominam
o pódio
de Fausto Santos
7º Campeonato Europeu Militar de Golfe

Taça Eduardo Correia 2019

À melhor de três
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João marcelino

Joneca – O verdadeiro sócio
Caros Terceirenses.
O Clube de Golfe da Ilha Terceira é uma
associação sem fins lucrativos destinada a
oferecer aos habitantes desta ilha e a todos
que nos visitam as suas instalações desportivas e sociais e os seus serviços de restauração e eventos.
Trabalhamos todos os dias para melhorar a
qualidade do nosso serviço e estar no topo
da inovação gastronómica.
Se é praticante de golfe na ilha Terceira é
um privilégio a custos acessíveis de cotização e licença federativa.
Usufruir das nossas instalações e apreciar
as nossas ementas é uma possibilidade quotidiana que todos tem acesso independentemente serem sócios ou não.
Somos um espaço aberto para bem recebervos.
Dedique um dos seus dias, sozinho ou
acompanhado a visitar-nos e a constatar o
quão agradável é manjar num ambiente de
relaxamento.
Organização de festas de âmbito empresarial ou familiar, independentemente da
dimensão temos sempre uma solução à sua
medida.
Não se esqueça que têm uma loja ao seu
dispor e a possibilidade de experimentar a
sorte na sala de Slot Machines.
As unidades de restauração necessitam de
frequentadores para manterem a sua sustentabilidade, pelo que a vossa presença é
um contributo para manter vivo e dinâmico
um espaço como o nosso.
Felizmente a onda de casamentos que atualmente se vive, contribui potencialmente
para o equilíbrio demográfico da nossa sala
de eventos sendo um espaço único e inesquecível de celebrar a vossa união.
Por último não se esqueça que também
pode fazer a sua iniciação ao golfe com a
certeza que entrará para o grupo de jogadores locais, onde a confraternização é a prioridade e que quase sempre termina com um
brinde e uma boa ementa ao seu alcance.
Caminhamos para o inverno onde todo este
ambiente contém enquadramento no seu
dia a dia, junte-se a nós e venha saborear
um bom copo de vinho e usufruir do calor
da nossa lareira.
Espero que o nosso convite mereça a sua
atenção.
Melhores cumprimentos
Carlos Raulino
Presidente do CGIT
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: João Luís Araújo, Hildeberto Lobão, Fausto Santos,
Aguinaldo Antunes e Paula Mendes.

João Marcelino, Joneca para os
mais íntimos é um personagem! A
sua ligação aos Açores é antiga, começa pela vela e pela sua amizade
com Rui Andrade que também o
traz para o golfe É um verdadeiro
sócio pois é-o de pleno direito do
clube a que preside, Clube de Golfe
dos Professores de Educação Física,
da Associação Nacional de Seniores
de Golfe Portugal, do Campo Real e
também há muitos anos do nosso
clube. É um sócio ativo e dinâmico.
Este ano trouxe até à Terceira 32 jogadores seus amigos e mais uma
dúzia de acompanhantes, para o
Pro-Am. É uma voz que se faz ouvir
por onde passa, mas sempre de um
modo construtivo. Quem joga com
ele tem como garantia uma volta
de golfe divertida. Precisávamos ter
mais sócios assim!
Como começou a jogar Golfe?

Há dois factos ocorridos em 1996
que me levaram à prática do golfe.
O primeiro foi ter tido um acidente a fazer parapente e ter decidido
afastar-me dessa modalidade e ter
necessidade de partir para outra;
o segundo foi ter começado a viver com a minha atual companheira que já tinha alguma apetência
pelo golfe e. então, decidimos dar
início à sua prática.
Tipo de competição preferida?

Não tenho preferência especial.
Jogo todas com agrado.
O que pensa do nosso campo?

Gosto bastante. Um único senão:
os bunkers precisavam de ter
mais areia.
O que o motiva no Golfe?

O gosto pelo jogo, uma ocupação
óptima do meu tempo e, sobretudo, poder fazê-lo com os amigos.
Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?
O futuro do golfe tem tudo para

ser risonho, basta que hajam vontades e capacidades para o desenvolver.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Que possam ter acesso ao maior

número de modalidades para poderem fazer as suas escolhas com
a consciência plena do que pretendem.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?
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Palmarés (resumido)
Algumas vitórias em torneios do meu clube principal (CGPEF), nos seniores e resultados de pódio em alguns pro-am’s.
Sempre em net.

Nome - João Manuel do Carmo Correia Marcelino
Idade - 72 anos
Profissão - Aposentado
Naturalidade - Lisboa
Residência - Casais de Fonte Lima - Lourinhã
HCP - 16,9
Família - Mulher, 2 filhos e 3 netos
Jogador(es) de Golfe favoritos - Rory McIlroy
Marca de Bolas - Volvik
Prato(s) favorito(s) - Um bom cozido à portuguesa
Hobbies - Uma boa leitura, uns bons passeios à vela e umas boas partidas de golfe
Filme, realizador ou actores preferidos - Feios, porcos e maus de Ettore Scola
Música Género cantor ou agrupamento - Todo tipo de música
Tv Programas Favoritos - Programas de desporto

Todas em que participei.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Pontos forte: pancadas de aproximação e bater muito a direito
Pontos fracos: não ter grande distância e muita dificuldade nos ferros 5, 6 e 7, sobretudo.
Qual a sua pancada preferida?

Pitch e Gap-wedge para o green.
Qual o campo de golfe que gostou

mais de jogar?
PGA Catalunha, Stadium course.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Augusta!
Alguma estória que gostaria de
contar?

Para quem está a começar: nunca
desistam. No primeiro torneio em
que participei fiz 2 pontos net e
0 gross…

O MEU SACO
Driver - Callaway
Madeiras 3 e 5 e rescue - Cobra
Ferros 5 a sand-wedge -Callaway XR
Lob-wedge - Ben Hogan
Puter - Taylormade
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Taça Eduardo Correia 2019

À melhor de três
A Taça Eduardo Correia é uma competição disputada por equipas de três
jogadores, que escolhem a bola mais
bem colocada do grupo para executar a pancada seguinte até atingir o
buraco.
A prova homenageia o antigo profissional do Clube de Golfe da Ilha
Terceira, Eduardo Correia.
Ricardo Garcia, voltou a ganhar, mas
agora com um trio diferente de 2018.
Ricky desta vez fez equipa com o
seu colega sub-18 Diogo Ávila e com
Paulo Barcelos. Não deram hipóteses
a ninguém e venceram claramente
com uma vantagem de quatro pancadas sobre o field. Foram mesmo a
única equipa na casa das cinquenta
pancadas.
Vitória em net para Babi e os Amann

Hildeberto Rocha fez equipa com
Rui Amann, Diretor Regional do Planeamento e dos Fundos Estruturais
e com o filho deste António. Foi realmente uma equipa bem planeada e
estruturada e o resultado final foi a
vitória na categoria.
A família Freitas foi a segunda classificada a uma pancada. Estiveram presentes três gerações: O avô João Pedro, o filho Pedro e o neto Francisco.
Mais um Freitas no pódio, com o irmão de Pedro, André a fazer equipa

Ricardo Garcia/ Diogo Ávila/Paulo Barcelos

com os amigos Fernando Vieira e
Vasco Costa que beneficiaram do desempate regulamentar para ficarem à
frente de José Luís Garcia, José Henrique Cardoso e Luciano Meneses.
A Taça Eduardo Correia de 2019 foi
disputada por 21 triplas, perfazendo
um total de 63 jogadores, uma equipa acima de 2018 que tinha sido o
ano mais fraco de sempre.

Hildeberto Rocha/Rui Amann/António Amann

Vencedor Net

Pedro Freitas/André Freitas/João Pedro Freitas

Terceiros Net

Vencedores Gross

Class.

Equipa/Jogadores

Pancadas
Gross

1º

Ricardo Garcia/ Diogo Ávila/Paulo Barcelos

59

1º

Hildeberto Rocha/Rui Amann/António Amann

54

2º

João Pedro Freitas/ Pedro Freitas/Francisco Freitas

55

3º

André Freitas/Fernando Vieira/Vasco Costa

57

Net

Pedro Freitas/Fernando Vieira/Vasco Costa

Eduardo Correia

O anfitrião do Torneio

Segundos Net
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XXXVII Pro-Am da Ilha Terceira – Stableford

Simão Barcelos
pela terceira vez
A competição Stableford teve
lugar no último dia de prova e
reuniu os participantes das categorias B, C e D, num total de
98 jogadores inscritos filiados
por 9 clubes. O maior número
dos últimos anos, fruto do notável trabalho do nosso entrevistado de hoje, João Marcelino, que angariou 32 jogadores
externos de diversas nacionalidades.
Vitória renhida de Roberto Rico

Roberto Rico é terceirense,
mas não está filiado pelo Clube de Golfe da Ilha Terceira.
É Professor de Educação Física, mas não representa o Clube de Golfe dos Professores de
Educação física presente entre
nós com uma embaixada de17
jogadores. Roberto Rico reside
em S. Miguel e é dirigente da
Verde Golfe e veio ao seu concelho natal vencer a prova de
Stableford.
Foi uma vitória renhida pois
para além de Rico mais dois
jogadores terminaram com o
mesmo número de pontos. O

João Ferreira

Roberto Rico

regulamento de desempate determinou a ordem da classificação que colocou o homem do
Torneio Solidário, João Ferreira em segundo lugar e o jovem
Simão Magalhães em terceiro
A uma pancada destes ficaram:

Segundo classificado Stableford

José Luís Magalhães

Vencedor de Stableford

Quarto classificado Stableford

o pai de Simão, José Luís Magalhães, o micaelense Franco
Costa, o veterano João Aguiar
e o nosso dirigente Paulo Quadros. No entanto só os dois primeiros lograram acrescentar
um troféu à sua seleção.

Simão Magalhães

Franco Costa

Class.
Jogador
1º Roberto Rico
2º João Ferreira
3º

Simão Magalhães

38

4º
5º

José Luís Magalhães
Franco Costa

70
72

Terceiro classificado Stableford

Quinto classificado Stableford

Total
38
38
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Pro-Am 2019

Vitória para Tomás Bessa e José Luís Magalhães
Teve início pelas 8h30 da manhã a
prova que dá o nome à competição, o
Pro-Am, prova em que cada amador
joga com um profissional para uma
classificação conjunta e que é a competição favorita de muitos amadores
que se deslocam propositadamente a
esta ilha, contou com a presença de
sessenta e quatro formações.
Doze abaixo do par foi o score apresentado pela dupla constituída pelo
profissional Tomás Bessa e por José
Luís Magalhães. Num jogo em que a
boa combinação entre os resultados é
determinante para o resultado final,
Bessa/Magalhães foram os melhores,
beneficiando ainda do critério de desempate, fizeram menos uma pancada no back-nine, para ficar à frente
dos pares constituídos, por Tiago
Cruz/Norberto Arruda, André Medeiros/Franco Costa, Tomás Bessa/Simão
Magalhães, todos terminaram a sua
ronda doze abaixo de par, classificando-se por esta ordem.
A uma pancada de distância ficaram
duas duplas cuja classificação foi
ordenada pelo mesmo método de
desempate regulamentar. Assim o

Tiago Cruz/Norberto Arruda

Tomás Bessa/José Luís Magalhães

quinto classificado foi para a dupla
constituída pelo amador terceirense
Pedro Lima que fez dupla com o profissional João Magalhães. Os primeiros dos não premiados foram Tomás
Bessa/Miguel Farto.
Miguel Farto repetiu a falta de sorte
de seu pai em 2018 que também terminou em sexto...

Segundos classificados do Pro-Am

Tomás Bessa/Simão Magalhães

vencedores do Pro-Am

Quartos classificados do Pro-Am

Class.

Profissional/Amador

Total

1º

Tomás Bessa/José Luís Magalhães

-12

2º

Tiago Cruz/Norberto Arruda

-12

3º

André Medeiros/Franco Costa

-12

4º

Tomás Bessa/Simão Magalhães

-12

5º

Gonçalo Pinto / Francisco Botelho

-11

André Medeiros/Franco Costa

João Magalhães/ Pedro Lima

Terceiros classificados do Pro-Am

Quintos classificados do Pro-Am
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XXXVIII Pro-Am da Ilha Terceira – Profissionais

A quarta vitória de Tiago Cruz
Tiago Cruz tem uma certa predileção
pelo nosso campo pois conquista a sua
quarta vitória entre nós. Venceu consecutivamente de 2014 a 2016 e depois de
um interregno de dois anos volta para
casa, para junto da sua mulher Ana e
filha Margarida, com a vitória e o maior
cheque da competição no valor de ð
1800 de um total de ð 8000 para prémios destinados aos profissionais.
A primeira ronda da competição foi anulada, à semelhança do ano anterior devido ao mau tempo tendo a competição
sido reduzida para duas rondas.
Tiago dominou a prova do princípio ao
fim, sendo o melhor jogador do torneio
nos dois dias de prova.
Miguel Gaspar, campeão em título, alcançou a sua primeira vitória como profissional o ano passado e era então um
homem extremamente feliz pois conseguiu-o no campo onde fez a sua formação. O pai de Miguel era militar colocado nas Lajes e Miguel e seu irmão Rafael
evoluíram aqui no campo das Fajãs da
Agualva. Este ano no final do primeiro
dia era terceiro, tendo subido ao segundo lugar do pódio no último dia. Uma
defesa do título muito digna.
O vencedor da prova em 2017, Hugo
Santos, era segundo no final dos primeiros dezoito buracos, mas uma prestação
menos conseguida na volta final relegava-o para o último lugar do pódio.
Os restantes jogadores terminaram todos acima do par do campo. Entre eles
destaque para a prestação de Susana Ribeiro, a única senhora em prova entre os

Tiago Cruz

Vencedor do Open da Ilha Terceira

profissionais, que obteve uma excelente
sétima posição apresentando nos dois
dias o mesmo score e setenta e quatro
pancadas, naquela que foi a sua melhor
prestação entre nós. Em 2018 tinha sido
nona.
O melhor dos três açorianos em prova
foi o micaelense André Medeiros na décima sexta posição. Os profissionais do
Clube de Golfe da Ilha Terceira, Michael
Duarte e Artur Freitas fecharam a classificação. O amador Terceirense, Ricardo
Garcia, Campeão Nacional Sub-18 em
título, que tão bem esteve no ano transato não participou na prova deste ano
pois estava a representar o nosso clube
no nacional de equipas que se disputava
nas mesmas datas na Quinta do Peru.
Participaram na prova 19 Jogadores.

Miguel Gaspar

Segundo classificado do Open da Ilha Terceira

O que eles disseram:
Tiago Cruz (vencedor da prova
profissional) para Hugo Ribeiro/Record:
«Já tinha ganho em 2014, 2015 e
2016. É claro que esta vitória dáme mais confiança para o Open,
mas não podemos comparar as
duas competições, são duas provas
completamente diferentes. Mas vou
para o Open de Portugal com a mesma atitude».
«No primeiro dia choveu de manhã
até por volta das duas e tal, e como
o campo estava encharcado e precisava, no mínimo, de duas horas sem
chuva para tornar-se jogável, preferiram não iniciar a prova, visto que só
iríamos fazer meia dúzia de buracos.
Por outro lado, a previsão do tempo
era favorável para os outros dois
dias, por isso decidiram assim».
«Esteve um pouco de vento e o campo esteve igual aos anos anteriores.
A maior dificuldade são os greens

por serem um pouco lentos e a relva
influenciar a linha da bola. Quem
não está habituado tem sempre
mais dificuldade».
«Senti-me bem durante o torneio.
Não tenho vindo a jogar muito bem
e por isso não criei muitas expectativas. Acho que isso tirou-me aquela
pressão de querer muito a vitória e
de ter de fazer bons resultados. Fui
aproveitando as minhas oportunidades e não deixei-me influenciar com
um mau shot ou um mau putt».
«Gosto muito deste torneio. Somos
sempre bem recebidos no Clube de
Golfe da Ilha Terceira. O staff e os
membros são simpáticos e acolhedores.

Hugo Santos

Terceiro classificado do Open da Ilha Terceira

Class.

Jogador

D1

D2

Total

1º

Tiago Cruz

68

66

134

2º

Miguel Gaspar

70

68

138

3º

Hugo Santos

69

73

142

4º

João Magalhães

75

70

145

4º
5º

João Ramos
Tiago Rodrigues

73
71

72
75

145
146

7º

Susana Ribeiro

74

74

148

7º

Tomás Bessa

73

75

148

9º

Tomás Melo Gouveia

75

74

149

10º

João Carlota

79

72

151
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XXXVIII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria B

Pedro Freitas e Fernando Vieira primeiros

Fernando Vieira

Pedro freitas

vencedor net

vencedor gross

Devido ao número insuficiente de
inscritos na Categoria A, a nossa
equipa representava os Açores no
Campeonato Nacional de Clubes,
estes foram integrados na categoria
B, sendo obviamente os principais
favoritos à vitória em Gross. Tal
como nas restantes categorias a
competição ficou reduzida a um dia
de competição devido à chuva que
tornou o campo impraticável na-

quele que seria o primeiro dia desta
competição em Medal-play.
Vitória natural para Pedro Freitas
com a vantagem de 5 pancadas sobre Pedro Fagundes. Terminaram
ainda na casa das setenta pancadas
Fernando Vieira e o campeão da categoria em 2018, Paulo Quadros.
Em Net a vitória foi Fernando Vieira
com uma pancada de avanço sobre
Alexandre Neves Paulo que obtém

Alexandre Neves Paulo

Segundo lugar net

quase sempre bons resultados nesta que é a sua prova preferida.
O top-5 ficou completo com João
Borges Aguiar, Pedro Fagundes e
Paulo Quadros, todos abaixo ou
igual ao par do campo net.
Classificaram-se vinte e quatro golfistas de quatro clubes diferentes.

Class.
Jogador
1º
Pedro Freitas

D1
71

1º

Fernando Vieira

68

2º
3º
4º
5º

Alexandre Neves Paulo
João Borges Lima Aguiar
Pedro Fagundes
Paulo Quadros

69
70
70
72

XXXVIII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria D

Padre Júlio e Fernando Santos vencem

Fernando Flores dos Santos

José Júlio Rocha

vencedor net

vencedor gross

Igualmente disputada Medalplay
devido à chuva que reduziu a prova
para um dia, esta categoria destinada aos jogadores de handicap mais
elevado contou com o maior número de participantes. Classificaramse 36 golfistas de nove clubes diferentes.
Em gross o Padre mais golfista de
Portugal não deu hipóteses à concorrência. Padre Júlio apresentou
um score de 90 pancadas, menos

quatro que o segundo classificado
que seria David Jenkins do Silver
Coat. Do Clube de Golfe dos Engenheiros veio o habitueé Fernando
Flores dos Santos, que terminou
à frente de Franco Costa da Verde
Golfe Country Club. Em quinto ficou Rui Faxuxa filiado pelo Clube
de Golfe dos Professores de Educação Física.
Em Net, Fernando Santos sagrou-se
vencedor com duas pancadas abai-

Franco Costa

segundo net

xo de par, Franco Costa dá-se bem
com o campo das Fajãs da Agualva
e foi segundo Pedro Lima ficou em
terceiro a duas pancadas. Seguiramse dois professores de educação física, mas que representam o CGIT,
João Ávila e Amílcar Melo.

Class.

Jogador

Total

1º

José Júlio Rocha

90

1º

Fernando Flores dos Santos 70

2º
3º
4º
5º

Franco Costa
Pedro Pedroso Lima
João Ávila
Amílcar Melo

72
74
75
75
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XXXVIII Pro-Am da Ilha Terceira – Categoria C

Vasco Costa e Miguel Sousa ganham

Miguel Sousa

vitória em net

Vasco Costa vitória em gross

A prova previa disputar-se no sistema Medalplay Eccletic, que permite
aos golfistas melhorem a sua prestação buraco a buraco escolhendo
para o score o melhor resultado dos
dois dias., no entanto a chuva tirou
um dia à prova, convertendo-a automaticamente em medal-play, ou
seja, todas as pancadas contaram.
Vasco Costa e Miguel Sousa terminaram a prova empatados com 83
pancadas, Miguel Sousa prescindiu
da disputa do play-off regulamentar
entregando com fair-play a vitória a

Vascão tendo em conta o seu handicap mais baixo. Logo a seguir a
estes classificou-se Paula Mendes
que superou o marido Luís Elmiro
em uma pancada. Atrás deste ficou
Lourenço Fagundes que terminou
com 89 pancadas como outros 3 jogadores.
Não venceu em gross, mas a vitória
foi sua em net. Miguel Sousa teve
nesta prova a sua melhor prestação
de sempre e venceu destacado com
65 pancadas net. Luís Elmiro Mendes foi segundo mas já na casa das

Luís Elmiro Mendes

segundo classificado net

setenta pancadas
Logo a seguir ficou o sempre muito regular Jorge Ávila com 72 pancadas, assim como Paula Mendes,
agora atrás do marido, e o jovem
Sub-14 Afonso Sousa.
Classificaram-se 34 golfistas de sete
clubes diferentes.

Class.

Jogador

Pancadas

1º

Vasco Costa

1º

Miguel Sousa

65

2º
3º
4º
5º

Luís Elmiro Mendes
Jorge Ávila
Paula Mendes
Afonso Sousa

71
72
72
72

XXXVIII Pro-Am da Ilha Terceira
Agradece os apoios de

83
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Hole in One

Dois históricos alcançam
o seu primeiro hole in one
Meter uma bola com uma só pancada a partir do tee é sempre um
feito a recordar. Não é fácil de
concretizar e são muitos aqueles
jogadores assíduos que passam
uma “carreira” de golfe sem o conseguirem. Pedro Fagundes e Alexandre Neves Paulo somam entre
eles mais de um século de golfe e
até este ano nunca tinham tido o
sabor de ter a bola dentro do copo
à primeira!
O primeiro a fazê-lo, a 29 de junho, foi Alexandre Neves Paulo,
que ao acabar a sua volta de golfe,
chegou ao buraco #18. Eis o relato
do acontecido por parte de um dos
seus parceiros de jogo, Amílcar
Melo, na sua página de facebook:
“Sábado 29JUN2019 tive a oportunidade de ver um incrível HOLE
IN ONE no buraco do Campo nº.18
do Clube de Golfe da Ilha Terceira.
O tee estava recuado até aos limites, quase encostado á parede.

ves está nas comemorações dos
seus 50 anos como jogador de golfe e é a primeira vez que consegue
um feito destes)”.
Para além de Amílcar Melo testemunharam este feito José Henrique Costa e João Victor Oliveira.

O Alexandre Neves bateu do tee
um “Ferro 6” em Draw e “o prof.
José Henrique diz: “Boa bola”! Eu
olho e … TAU!!! Ouvimos a bola
bater na vareta da bandeira e …

dissemos logo: “Já está”!!! A bola
foi direta do tee ao buraco sem bater em mais nada! Incrível!!! PARABÉNS ALEXANDRE!!!
(É de realçar que o Alexandre Ne-

7º Campeonato Europeu Militar de Golfe

José Félix de Brito

Presença de Fausto Santos

1932 – 2019

Disputou-se no Clube de Golfe de
Château de Celly entre 25 e 29 de
Agosto o 7º Campeonato Europeu
Militar de Golfe em que Portugal
esteve representado pela primeira
vez.
Na representação portuguesa esteve
presente o capitão da Força Aérea
Fausto Santos que presentemente
está colocado na Base Aérea nº 4
nas Lajes, naquela que é a sua segunda colocação na Ilha Terceira.
Fausto Santos é sócio do Clube de
Golfe da Ilha Terceira e foi o nos-

Foi com enorme pesar que soubemos do falecimento do nosso associado José Félix Brito no passado dia XX. A direção do Clube de
Golfe da Ilha Terceira vem por este
meio apresentar as condolências à
família enlutada pelo falecimento do seu ente querido, um sócio
sempre disponível a colaborar com
o seu clube nas diversas manifestações desportivas.
Em Novembro de 2012 o Azores
in One escrevia assim sobre Félix:
“Faz 81 anos em Janeiro (agora faria 88 anos), mas podemos encontrá-lo quase todos os dias no clube
para jogar os seus nove buracos durante os mais de seis meses por ano

so entrevistado do mês de Junho e
para além de ser um praticante assíduo conquistou os sócios do Clube com a sua simpatia e tem na sua
filha Carolina uma seguidora tendo
a mesma já representado o nosso
clube no Campeonato Nacional
sub-10.
Durante a sua estada em França
fez questão de publicitar o nosso
campo tendo feito contactos que se
poderão materializar num futuro
próximo.
Obrigado e parabéns!

A 11 de Agosto foi a vez de Pedro
Fagundes que tinha pegado nuns
tacos pela primeira vez há 56 anos
e que é sócio-jogador há 41 anos.
Bateu um Driving Iron do tee do
buraco #14, “a bola bateu antes do
green e deixei de a ver. O Délio
disse-me: Essa bola só pode estar
dentro do buraco. Eu não acreditei
e dei uma gaitada. O Délio depois
foi junto ao buraco, olhou, sorriu
e voltou para trás sem dizer nada.
Só quando fui lá é que acreditei
que a bola estava mesmo dentro.
Para além do Délio estavam comigo o seu irmão Jorge Soares e o
Agnelo Ourique.

que passa na sua ilha. O resto do
ano passa-o no Canadá onde trabalhou e tem a maior parte da família
com destaque para os netos e bisnetos que requerem sempre a sua
presença.
Agora joga golfe pela sua saúde e vê
com maus olhos aqueles, que após
atingirem a reforma, se deixam ficar por casa “à espera da morte” só
saindo quando arrastados e que por
isso veem a sua condição física deteriorar-se.
Félix como é conhecido é igualmente um colaborador assíduo do clube
com acções de voluntariado exemplares, principalmente nos Pro-Am’s,
a sua competição do coração”.
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Campeonato Nacional de Clubes – Solverde 2019

CGIT em 13º lugar
Depois de em 2018 a equipa do
Clube de Golfe da Ilha Terceira,
campeã regional, ter alcançado o 4º
lugar, o seu melhor resultado das
últimas duas décadas era com algumas espectativas que a equipa da
Ilha Lilás se deslocava ao continente, embora consciente que ia algo
desfalcada pela impossibilidade de
deslocação de alguns jogadores importantes.
A equipa campeã regional açoriana foi novamente capitaneada por
José Henrique Cardoso e para além
do seu capitão alinhou com Ricardo Garcia, José Luís Garcia, Diogo
Ávila, Jorge Soares e Pedro Xavier.
A prova decorreu entre os dias 5 e
8 de Setembro na Quinta do Peru
e teve a participação de 15 clubes,
mais dois do que em 2018.
O primeiro dia de prova, disputado
em strokeplay é essencial, pois define quais as equipas que vão jogar
no Flight A e assim lutar pelo título
e aquelas que são relegadas para o

grupo B e que poderão aspirar no
máximo ao nono lugar.
E o primeiro dia não correu bem,
pois só o campeão nacional sub-18,
Ricardo Garcia, esteve bem ao apresentar um score final de uma panca-

da abaixo de par. O segundo melhor
da equipa foi seu pai José Luís mas
já a dez pancadas de distância e só
menos uma do que o jovem sub-18
Diogo Ávila. Para a classificação da
equipa contavam os melhores 5 re-

sultados e a classificação desta fase
ficou-se pelo 12º lugar.
Nos encontros “mano a mano” a
equipa do Clube de Golfe da Ilha
Terceira perdeu o seu primeiro confronto com a equipa B da casa por
3,5-1,5, com os pontos da Terceira
conquistados pela vitória expressiva de Ricky e pelo empate de Diogo.
Ficou isenta do 2º match. No terceiro venceu a Juvegolfe por 3-2 com
os pontos novamente conquistados
pelos dois jovens e por José Luís.
Assim a nossa equipa classificou-se
em 13º lugar.
No flight A chegavam à final as duas
equipas favoritas: Miramar, campeã
em título e Vilamoura, campeã em
2017. Miramar, com uma equipa
muito jovem, revalidou o título
alcançado o ano passado com uns
expressivos 5-2, com a curiosidade
dos 5 pontos terem sido alcançados
nos singles enquanto os dois pontos de Vilamoura foram conquistados nos pares.

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

PROCURA UMA PICK UP
INCANSÁVEL?
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (53) – As Regras de golfe através de diagramas (3)

Os diagramas que se seguem fazem
parte da Edição do Jogador das Regras de Golfe.
O primeiro diagrama é relativo à regra nº 15.2a: bola move-se quando

obstrução móvel é removida (exceto
quando bola dentro ou sobre obstrução). No diagrama 1 está referido o
procedimento a efetuar, quando a
bola se move ao retirar obstrução

móvel.
O segundo diagrama é relativo à regra
nº 15.2a: bola dentro ou sobre obstrução móvel. Este diagrama explicita
o procedimento a realizar quando a

bola se encontra dentro ou sobre uma
obstrução móvel.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

