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José Adriano Silva

Golfista e Cantor
Caros golfistas
Como todos já percebemos,
percorrer 18 buracos mantendo a mesma concentração,
sentido de humor e prazer,
não é matéria ao alcance de
todos.
Não é por acaso que muitos
campeões tem o seu alicerce
no treino intenso, na preparação física e psíquica bem
como na forma descontraída
como encaram a competição.
Nós amadores, não dependendo das vitórias como os profissionais ao jogarmos relaxados
aumentamos a probabilidade
de jogar bem mantendo sempre o objectivo de não pagar
a cerveja ao companheiro de
jogo.
É com este espírito positivo
que devemos transmitir aos
principiantes o sentido deste
desporto preparando-os para
as más tacadas que em todos
os jogos aparecem.
O clube precisa de aumentar
o número de associados jogadores como forma de garantir
a trasição gestacional e dinamizar a actividade da restauração.
Aproveite a campanha promocional em curso de redução da sua quota anual através da angariação de um novo
praticante ou recuperação de
antigo associado.
O futuro do clube depende de
todos nós.
Vamos jogar individualmente
mas com espírito associativo.
Sempre disponíveis para novos desafios e ideias novas.
Não hesite em compartilhar
connosco uma boa jogada.
C. Raulino
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Artur Freitas e Michael Duarte.

Tem no Drive a sua grande arma e é um
jogador sempre competitivo. Frequenta
agora quase diariamente o nosso clube e o
seu handicap ficou só com um dígito. Joga
com alegria para no final, quando corre
bem, poder cantar a vitória entre os seus
parceiros habituais. E como cantor empresta a sua voz ao nosso folclore e aos nossos
bailinhos de carnaval. Um Agualvense que
cultiva as tradições da sua terra, onda a prática e o sentir do golfe é uma das marcas
distintivas da sua freguesia.

Como começou a jogar Golfe?

No início, na década de 70, comecei a ir para o Golf para fazer serviço de caddy. Isto é, levava os sacos
dos americanos e eles davam-me
uns trocos. Nessa altura, comecei
a gostar muito da modalidade, foi
aí que também comecei a jogar, até
hoje.
Tipo de competição preferida?

Gosto de jogar em torneios. A competição faz-nos sentir adrenalina e
dá-nos motivação. A modalidade
que gosto mais é Medal-play, pois
é a que exige mais do jogador.
O que pensa do nosso campo?

É um campo bonito.
O que o motiva no Golfe?

Estou aposentado, poderia dormir
e descansar até tarde. No entanto, o
golfe é um desporto que me faz levantar da cama quase todos os dias
às 7h15. Não só porque gosto de
praticar a modalidade em si, mas
também porque gosto do convívio
com os amigos e das picardias que
nos fazem rir e divertir bastante.

Além disso, no campo sentimos
uma tranquilidade que não sentimos em muitos sítios.

Diria que os pontos fortes são a
pancada de saída, o drive. Mais
fraco, talvez o jogo curto.

Como vê o futuro da modalidade
na Terceira?

Qual a sua pancada preferida?

Considero que há poucos jovens a
praticar golf na Terceira. Infelizmente, não há grandes apoios que
motivem os jovens a jogar golf durante muito tempo.
Que conselhos daria aos mais
jovens?

Diria para praticarem mais desporto em vez de estarem constantemente ligados aos telemóveis.
Convidaria também a experimentar o nosso campo de golf, quem
sabe poderia ser uma boa experiência.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

O Melhor dos Melhores, promovido pelo próprio Golf da ilha Terceira.
Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Aquela em que sou mais forte, o
drive, como seria de prever.
Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

No campo de Golf da ilha Terceira,
pois é o campo que frequento há
quase trinta anos.
Qual o(s) campo(s) de golfe que
mais gostaria de jogar?

Nos campos onde há jogos do PGA
nos Estados Unidos, onde jogam
os melhores do mundo e os mais
conhecidos internacionalmente.
Alguma estória que gostaria de
contar?

Há um motivo porque o torneio que
falei anteriormente fosse o meu
preferido. Nesse torneio, estava
em segundo lugar, com dois pontos de diferença. No último campo,
consegui empatar com o primeiro
lugar com o putter de oito metros.
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Palmarés (resumido)

Torneio da Agualva – 1.º lugar NET
Melhor dos Melhores – 2.º lugar Gross

Nome – José Adriano Duarte da Silva
Idade – 56 Anos.
Profissão – Aposentado.
Naturalidade – Agualva.
Residência – Agualva.
HCP – 7,5
Família – Tiger Woods, Rory McIlroy, Dustin Johnson.
Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory Mcllroy.
Prato(s) favorito(s) – Boca negra grelhada.
Hobbies: Jogar golf, ver futebol e cantar.
Filme, realizador ou actores preferidos – Bud Spencer e Trinitá.
Música Género cantor ou agrupamento – António Zambujo.
Tv Programas Favoritos – Futebol.
Clube(s) de Futebol – Sport Lisboa e Benfica.

O MEU SACO
Saco – TaylorMade
Driver – Ping i15 – 9,5º
Madeira 3 – KGZ 3
Híbrido – Ben Hogan Colonial 24º
Ferros (do 4 ao PW) – Ping G2
Sand-Wedge – TaylorMade Tour Perfomance
Lob-Wedge Professional Open Series 658
Putter – Nike OZ
Marca de Bolas - Titlleist
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Golfe –

Jorge Soares/Délio Soares Campeões Gross

Brás Linhares/ Jorge Barcelos

segundo classificados Gross

Hildeberto Rocha/José dos Reis
Mendes terceiros classificados Gross

O golfe é um desporto que prima
por valores e princípios. Este torneio pautou-se por isso e em modo
duplo.
Em primeiro lugar, o próprio torneio, é um torneio solidário que
visa a contribuição para a sociedade em que está inserido. Trata-se
da segunda iniciativa que tem como
“mordomo” João Manuel Brás Ferreira que foi vítima de cancro e que
tem esta forma de agradecimento
para quem o tratou. Mais uma vez o
“lucro” do torneio, proveniente das
inscrições dos jogadores e dos patrocínios angariados para este efeito destina-se à aquisição de bombas
infusoras que serão disponibilizadas ao Hospital de Santo Espírito
da Ilha Terceira.
Em segundo lugar os valores que
estão inerentes ao próprio jogo de

golfe, sendo um deles a honestidade, passo a contar um episódio
acontecido no torneio: A dupla Agnelo Ourique/José Carlos Azevedo
figurava na classificação como terceiros classificados gross. Não puderam estar presentes no almoço de
distribuição de prémios, ficando os
prémios reservados para eles. No
dia seguinte, quando foram informados, verificaram que o seu score
estava mal marcado, pois tinham
feito um ponto a menos. Não aceitando assim os troféus, o que resultou na classificação final que agora
apresentamos. No entanto a sua atitude merece o maior destaque pelo
carácter de integridade subjacente.
Irmãos Soares
vencem em gross

O regresso de Délio à ilha permitiu

Classificação Gross

Emanuel Monteiro closest to the

Francisco Dinis closest to the pin

pin #2

#18

Class.

Par

GROSS

1.º

Jorge Soares/Délio Soares

39

2.º

Brás Linhares/ Jorge Barcelos

36

3.º

Hildeberto Rocha/José dos Reis Mendes

35
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João Mendes/Francisco Godinho Campeões Net

a reconstituição de uma das duplas
mais temíveis do golfe terceirense.
Jorge e Délio Soares foram os únicos a bater o par do campo terminando isolados na primeira posição
com 39 pontos.
A três pontos de distância e no par
do campo ficou o experiente par
constituído por Brás Linhares e Jorge Barcelos.
A um ponto de distância ficou outra
dupla clássica: Hildeberto Rocha e
José dos Reis.
Mendes e Godinho
ganham em net

João Mendes e Francisco Godinho
tiraram proveito do seu elevado
handicap (17) e venceram destacadamente com 48 pontos distribuídos equitativamente pelas duas
metades do campo.

A cinco pontos de distância ficou a
dupla João Tomé/Pedro Fernandes
que superou por dois pontos o par
Paulo Silveira/Horácio Leal que lideraram o pelotão das duplas que
averbaram 41 pontos, mas foram a
melhor no back-nine (fator de desempate) com 22 pontos.
Outros prémios

O prémio da pancada mais longa no
buraco #9 foi para João Paulo Tomé
enquanto as pancadas mais perto
do buraco aos buracos #2 e #18 foram respetivamente para Emanuel
Monteiro e Francisco Dinis, tendo
este último efetuado mesmo um
hole-in-one objeto de notícia na página seguinte.
O torneio pautou-se pelas regras
FourBall Stableford e participaram
36 duplas.

João Paulo Tomé/Pedro Fernandes segundos classificados Net

Paulo Silveira/Horácio Leal ter-

ceiros classificados Net

Classificação net
Class.

Par

Net

1.º

João Mendes/Francisco Godinho

48

2.º

João Paulo Tomé/Pedro Fernandes

43

3.º

Paulo Silveira/Horácio Leal

41

João Manuel Brás Ferreira orgaJoão Paulo Tomé longest drive #9

nizador
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The Pairs

Nunes/Lemos de volta à Escócia
O torneio The Pairs parece ter sido
feito à medida para Paulo Miguel Nunes e Nuno Lemos. Há dois anos que
são vitoriosos neste torneio, tanto
nas qualificações regionais como nas
competições nacionais.
Com a vitória alcançada em Net voltarão a pisar terras escocesas em 2020
onde vão defender o título alcançado
este ano onde derrotaram outros sete
pares no denominado Circuit Masters
que reúne os vencedores dos circuitos nacionais Abreu e Solverde, para
além do The Pairs.
Paulo Miguel Nunes e Nuno Lemos voltaram a passear a sua classe averbando
45 pontos no seu cartão mais dois que
a concorrência mais próxima.
Na classificação Gross terminaram empatados com os vencedores, Afonso Girão e Miguel Valença, a dupla de mais
baixo handicap de jogo em prova.
Outro grande destaque terceirense
deste torneio foi a classificação do
par mais jovem em prova constituído
pelo campeão nacional de 2018 de
Sub-18, Ricardo Garcia e por Martim
Ávila, ainda sub-12.
A nossa dupla jovem trouxe para a
ilha os troféus destinados aos segun-

paulo nunes/nuno lemos Campeões Gross

do lugares gross, após terminarem o
seu percurso no par do campo gross,
somando os 36 pontos. Recorde-se
que este torneio dá “prioridade” às
classificações net e como não existe
acumulação de troféus o seu terceiro lugar passou automaticamente

Ricardo garcia/martim ávila Vice-Campeões Gross

para segundo. Uma proeza para uma
dupla tão jovem.
O outro par, representante da Terceira, presente foi o formado pelo nosso
árbitro nacional Aguinaldo Antunes e
por João Pedro Sequeira. A prova não
correu tão bem a este nosso par, que

Campeonato Nacional de Golfe das Forças Armadas

Hole–in-One

Fausto Santos
na equipa vencedora

Francisco Dinis

Realizou-se no final do mês de
Setembro no Pestana Sintra Golf
Resort o Campeonato Nacional de
Golfe das Forças Armadas, competição onde estão representados
os seus três ramos: Exército, Força Aérea e Marinha.
A competição foi disputada em stableford contando para cada equipa
os 10 melhores resultados.
A vitória foi pela segunda vez

consecutiva para o team da Força
Aérea que somou 333 pontos tendo o nosso sócio, capitão na Base
Aérea nº 4, contribuindo com 37
pontos.
Fausto Santos foi o melhor jogador em campo com uma volta de
78 pancadas gross a que corresponderam 37 pontos, número de
pontos também alcançados por
mais dois companheiros da equipa da Força Aérea.
Recorde-se que já este Verão este
nosso golfista já tinha representado a seleção militar portuguesa
no Campeonato da Europa Militar
disputado em França. Fausto Santos tem assim contribuído para
que o nome do nosso clube chegue
mais além despertando o interesse
de outros golfistas em virem jogar
à Terceira.
Por sua influência prevê-se que
seja realizado aqui na ilha uma
prova pontuável para a ordem de
Mérito do Clube da Força Aérea e
do Clube de Golfe do Exército.

Há jogadores que ao longo da sua
“carreira” nunca puderam festejar um Ás. Este foi o segundo de
Francisco Dinis! Como foi obtido
num torneio, de certo saiu mais
caro...
Durante o Torneio Solidário realizado no passado dia 26 de Outubro
Francisco Dinis encaminhou-se
para o tee do buraco #18 na com-

nunca conseguiu encontrar o seu jogo
terminando em penúltimo lugar em
ambas as classificações.
A final Nacional do The Pairs foi disputada no Montado Hotel & Golf Resort e contou com a presence de 29
pares.

panhia dos seus parceiros na competição: Rui Dinis, Manuel Enes e
Paulo Barcelos que pouco depois
puderam assistir ao vivo e a cores
a este feito!
No tee Francisco Dinis bateu um
ferro 8 e a bola bateu a uns dois,
três metros acima da bandeira, que
estava em baixo, depois foi ver a
bola descer e entrar no buraco.
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Rankings Nacionais

Ricki no Top-10 em quase todos
os rankings nacionais
Com a realização da Grande Final do
Drive Tour – Campeonato Nacional
de Jovens e da última volta do circuito
Cashback World disputada na Quinta
do Peru, chegou ao fim a participação
de golfistas Açorianos em provas federativas em 2019. Vamos aqui fazer
um balanço da participação dos nossos jovens golfistas Açorianos.

em termos e jogo e handicap, foram
respectivamente 25º e 28º no seu escalão. Para o ano subirão certamente
no “escalafon”.
Martim Ávila (CGIT)

É o benjamim da nossa representação e realizou uma prestação muito
interessante nesta sua primeira época
completa em território nacional. Conquistou com mérito a sua presença
na Grande Final e foi 13º no ranking
Sub-12.

Ricardo Garcia (CGIT)

2018 foi a época de ouro deste jovem
golfista Terceirense que culminou
com o título Nacional no escalão de
Sub-18. Este título permitiu-lhe a obtenção do estatuto de Jovem Talento
Regional, e que implicou a existência
de verbas adicionais e assim a possibilidade de participação num maior
número de provas.
Embora não tenha revalidado o seu
título nacional esta época, esta foi a
sua melhor época de sempre no que
diz respeito ao seu posicionamento
nos rankings nacionais. Os resultados
poderiam ter sido ainda melhores não
fosse a SATA ter impedido a sua participação em mais duas provas.
Os seus grandes destaques da época
foram: O vice-campeonato na Taça da
Federação (absoluto) e as suas duas
internacionalizações, uma em Portugal contra a seleção profissional e outra em França pelos Sub-18.
Em Termos de Rankings foi 10º no
Nacional Absoluto-BPI, 8º na Ordem
de Mérito, 4º no Sub-18 e 22º no Cir-

Balanço muito positivo

Ricardo Garcia (CGIT)

cuito Cashback.
Tiago Nunes (VGCC)
e Diogo Ávila (CGIT)

Os outros dois participantes açorianos no escalão sub-18 foram o micaelense Tiago Nunes que se exibiu
aquém das suas expectativas e Diogo
Ávila que nesse seu ano pré-universitário continuou a evoluir.
Tiago Nunes - 60º no Nacional Absoluto-BPI, 52º na Ordem de Mérito,
12º no Sub-18.
Diogo Ávila - 24º no Sub-18.
Ivete Rodrigues (VGCC)

A micaelense Ivete Rodrigues é a úni-

ca menina da comitiva Açoriana competindo no escalão Sub-16. Apesar de
não ter alcançado, por muito pouco,
a Grande Final, consegui resultados
de relevo o que lhe permitiu manter
pelo terceiro ano consecutivo o estatuto de Jovem Talento Regional. O
próximo ano será certamente um ano
de afirmação.
Foi 7ª no Nacional Absoluto-BPI, 7ª
na Ordem de Mérito, 4ª no Sub-16 e
6ª no Circuito Cashback.
Simão Magalhães (CGIT) e Afonso
Sousa (CGIT)

Fazendo a sua primeira época em provas nacionais, mostraram evolução

Perante os resultados alcançados
Luís Elmiro Mendes, Presidente da
Associação de Golfe dos Açores,
mostrou-se satisfeito mas chamou
ainda a atenção a dirigentes, treinadores e atletas para uma análise
cuidada dos resultados: “Há que saber ler os resultados e quem vá ao
site da FPG facilmente reparará nos
resultados do Clube de Golfe de Miramar, campeão nacional em todos
os escalões masculinos e com uma
elevada participação de golfistas
com muito bons resultados. Há que
aprender com os melhores para podermos continuar a evoluir.” Também alertou “é necessário adaptar
os apoios da DRD ao novo modelo
competitivo das provas jovens, pois
só assim é que os Açores poderão
manter a sua tradição na formação
de golfistas”.

Tiago Nunes (VGCC)

Ivete Rodrigues (VGCC)

Afonso Sousa (CGIT)

Diogo Ávila (CGIT)

Simão Magalhães (CGIT)

Martim Ávila (CGIT)
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (55) – As Regras de golfe através de diagramas

Os diagramas que se seguem
fazem parte da Edição do Jogador das Regras de Golfe.
O primeiro diagrama é relativo à
regra nº 16.1c: Alívio para Bola em

Bunker. No diagrama 1 está referido o procedimento a efetuar, quando a bola se encontra num bunker,
em condição anormal do percurso.
O segundo diagrama é relativo à re-

gra nº 16.1d: alívio sem penalidade
de condição anormal do percurso
no green. No diagrama 2 refere-se
o procedimento a realizar quando a bola se encontra em condição

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

anormal do percurso, no green e o
alívio é permitido sem penalidade.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

