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MÁRIO SILVEIRA

Golfista Jorgense
Caros Associados,
Ao aproximar-se o final de
mais um ano, que esperamos
tenha corrido bem para todos,
é tempo de reflexão natalícia
e preparação de novo ano.
Como direção procurámos
oferecer um bom serviço e
manter as nossas instalações
em condições operacionais.
Desportivamente cumprimos
com o nosso calendário de
torneios e colaborámos com o
nosso parceiro Ilhas de Valor
na procura de melhoramentos
no compo e no seu funcionamento.
Parece claro que a Terceira
precisa e merece novas formas de dinamização turística,
único caminho de inverter
os indicadores de estagnação
que por aí pairam.
Vamos todos fazer votos para
que os sinais de abrandamento económico sejam notícias
falsas.
Temos sim que contar com
nós próprios.
O ano de 2020 assume-se
como um ano de transição
no sentido da elaboração de
um novo quadro comunitário
de apoio em termos da União
Europeia.
Esperamos que os decidores
políticos europeus, nacionais
e regionais entendam que o
paradigma mudou sendo tempo de procurar novos caminhos para o desenvolvimento.
Regiões como a nossa tem
de se reinventar, criando de
forma imaginativa soluções
sustentáveis na perspectiva
econômica e social.
O nosso clube precisa também de novas soluções.
Que o Ano Novo seja de boas
notícias para todos.
Bom Natal
A Direção
Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Artur Freitas e Michael Duarte.

Nasceu e viveu em S. Jorge, onde não existe golfe. Veio, como
há época muitos dos seus conterrâneos, fazer o secundário
para a Terceira e aí acompanhava seu tio durante os fins de semana no golfe. Entretanto licenciou-se em veterinária na UTAD
e após um ano a exercer na sua ilha, acedeu a um convite para
vir trabalhar para a Unicol onde ainda hoje permanece. As recordações do campo de golfe, que tinha do tempo de estudante na Terceira fizeram-se sentir e há uns dez anos teve aulas de
golfe e fez-se sócio do clube. Não é assíduo em competições
mas disfruta com regularidade da “imponência das vistas” e do
” prazer de bater uma bola inesquecível”.

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?

Pela mão do meu Tio, António José
Coelho. Comecei a acompanhá-lo
durante a minha juventude aos fins
de semana. Depois, mais tarde,
quando vim morar para a Terceira
foi com ele que comecei a dar as
primeiras tacadas.
TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?

Gosto de jogar em equipa. As qualidades de um jogador colmatam
os pontos menos fortes do outro.
O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?

O nosso campo é de uma enorme
beleza. Mesmo sendo açoriano, habituado às nossas paisagens, nunca deixo de sentir a imponência
das vistas e dos nossos campos.
Em termos de golfe, penso que é
um campo difícil, com muitos obstáculos! É bom para a alma e para
o golfe!

bola inesquecível e pelo desafio
constante de melhorar o meu jogo.
Além disso, o golfe funciona como
uma espécie de terapia para mim.
Adoro a caminhada pelos campos
e todo o ritual do jogo.
COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?

Penso que o número de jogadores
está com tendência para diminuir,
por isso, infelizmente, vejo o futuro com alguma apreensão. É uma
pena, uma vez que as condições

que temos na Terceira para a prática de golfe são excelentes.
QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?

Que venham experimentar! Que é
um desporto fabuloso, em que temos contacto direto com a natureza e que nos desenvolve a muitos
níveis, físicos e mentais! Além disso o convívio é muitíssimo bom!
QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?

O torneio das Sanjoaninas! Adorei
o ambiente de festa! A presença de
emigrantes e visitantes dá um brilho especial a este evento.
QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?

Penso que sou um pouco melhor
no green do que fora dele. Sou
muito inconstante a jogar!

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?

Costumo dizer que se não querem
ficar com o bichinho do golfe, o
melhor é não experimentarem este
jogo! Jogo pelo prazer de bater uma

Gosto muito dos shots para o green! É um prazer enorme ver a bola
a voar até “aterrar” no green, de
preferência ao pé da bandeira!
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Nome - Mário Jorge Fontes da Silveira
Idade - 44
Profissão - Médico Veterinário
Naturalidade - Calheta - Ilha de S. Jorge
Residência - Santa Luzia - Angra do Heroísmo

O MEU SACO

HCP - 21
Família – casado, 2 filhos

Saco - Ping

Jogador(es) de Golfe favoritos - Tiger Woods

Driver - Cobra S2 Max

Prato(s) favorito(s) - Polvo à lagareiro.

Madeira 3 - Cobra S2 Max
Híbridos (3, 4 e 5) - Cobra S2 Max
Ferros (6 ao PW) - Cobra S2 Max
Sand-Wedge – Cleveland 52 º
Lob Wedge - Ping 58 º

Livro - O amor nos tempos de cólera.
Autores favoritos - Gabriel García Márquez
Filme - África Minha

Putter - Odissey White Ice 2

Realizador - Ridley Scott

Marca de Bolas - Titleist

Actores preferidos - Robert Redford, Meryl Streep, Clint Eastwood
Música - U2, Bruce Springsteen, Seu Jorge
Clube(s) de Futebol - Sport Lisboa e Benfica

|IV| GOLFE
|IV|GOLFE

16.DEZ.2019 DIÁRIO INSULAR

TORNEIO DAS CASTANHAS 2019 – OURIVESARIA TELES

Ricki e Roberto Martins começam a época a vencer
Soares, mas fez mais uma pancada
no back-nine, o que determinou a
sua queda para o terceiro lugar.
Fora dos troféus, em quarto e quinto lugar respetivamente, ficaram o
vencedor de 2016 Paulo Barcelos e o
bicampeão em título Paulo Nunes.
ROBERTO MARTINS CAMPEÃO NET

RICARDO GARCIA Campeão Gross

Com o Torneio das Castanhas teve
início a época 2019/2020. Esta é a
primeira prova que conta para as ordens de mérito do clube e que são a
base para a seleção dos golfistas que
representam o clube nas provas regionais e nacionais. A prova contou
com a participação de 72 golfistas,

mais vinte que em 2018 e foi influenciada pelo vento que se fazia sentir.
RICARDO GARCIA CAMPEÃO GROSS

Depois do grande resultado alcançado na Taça da Federação, Ricki
mantém o pico de forma e dominou
o campo e a concorrência terminan-

JOSÉ LUIÍS GARCIA segundo classificado Gross

PARA JOSÉ DOS REIS MENDES closest to the pin #3

do com duas pancadas abaixo de par
apesar das duas bolas que enviou
para fora!
Seu pai, José Luís Garcia terminou
logo de seguida, subindo um lugar
na classificação em relação ao ano
anterior. Com o mesmo número de
pancadas de Xaila terminou Jorge

Roberto Martins continua a evoluir o
seu jogo e apresentou um score final
que lhe daria um top-10 em gross,
mas deduzindo o handicap lhe deu
a vitória isolado na classificação Net
com quatro pancadas abaixo do par
do campo Net e uma de avanço em
relação a Manuel Enes autor de uma
excelente prestação.
Com o mesmo número de pancadas terminaram, por esta ordem,
Joaquim do Carmo, que desta vez
terminou a prova, o ator Pedro Cravo Fernandes e Carlos Rocha. Acabaram a prova com duas pancadas
abaixo do seu handicap.
A bola mais perto do buraco ao #3
foi para José dos Reis Mendes, ao
#14 para Hildeberto Rocha e ao #18
para Carlos Neves, que curiosamente pertencia ao primeiro grupo que
jogou neste buraco.
De salientar a associação deste torneio, pela quinta vez consecutiva, ao
patrocínio da firma Ourivesaria Teles representada por Miguel e Adriana Teles.

JORGE SOARES terceiro classificado Gross

HILDEBERTO ROCHA closest to the pin #14

CARLOS NEVES closest to the pin #18
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ROBERTO MARTINS Campeão Net

MANUEL ENES segundo classificado Net

JOAQUIM DO CARMO terceiro classificado Net

PEDRO CRAVO FERNANDES quarto classificado Net

CARLOS ROCHA quinto classificado Net

CLASSIFICAÇÃO GROSS

CLASSIFICAÇÃO NET

Class.

Jogador

Gross

Class.

Jogador

Net

1.º

Ricardo Garcia

35*

1.º

Roberto Martins

68

2.º

José Luís Garcia

35

2.º

Manuel Enes

69

3.º

Jorge Soares

33

3.º

Joaquim do Carmo

70

4.º

Pedro Cravo Fernandes

70

5.º

Carlos Rocha

70
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1953 – 2019

António Pedro Borba da Rocha
Foi com enorme pesar que soubemos do falecimento do nosso associado António Pedro Borba da Rocha no passado dia 9, após doença
prolongada. 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, tendo feito parte de diversos órgãos sociais e ainda como
patrocinador.
Em Maio de 2015 o Azores in One
escrevia assim sobre António Pedro: “Começou a jogar golfe tarde e como muitos outros tinha
uma ideia errada da modalidade
tendo pena de não ter começado
mais cedo e com aulas de modo a
hoje(então) poder ter um handicap
mais baixo. Mas a paixão pelo golfe
bateu forte e depressa ao ponto de
conjuntamente com o seu sócio Roberto Aguiar patrocinar há uma dúzia de anos (então) um dos torneios
mais importantes do clube, aquele
que atribui os títulos de campeões.
Diz que o patrocínio deve-se a dois

factores principais: a divulgação da
sua empresa pois como diz quem
não aparece esquece, mas também pelo desejo de colaborar com
o clube. Este desejo de ajudar as
instituições locais levou-o também
a assumir os destinos de outra organização de prestígio na ilha Terceira: o Rádio Clube de Angra, que
(então) preside, curiosamente, desde que começou a jogar golfe mais
assiduamente”.
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FINAL NACIONAL DRIVE CHALLENGE - JAMOR

Diogo Ávila -Campeão Nacional Sub-18
A Final Nacional Drive Challenge realizou-se no Centro Nacional de Formação de Golfe do Jamor, numa volta
de 18 buracos stableford e com a participação dos vencedores do Ranking
Gross de cada escalão etário (Sub10,
Sub12, Sub14 e Sub18) e respetivas
regiões em competição, num total de
24 jogadores.
AÇORES EM QUINTO

A região Tejo foi a grande vencedora coletiva. Num formato de jogo em
que se somavam os três melhores resultados de cada quarteto, o conjunto
liderado pelo capitão André Serra Carvalho totalizou 109 pontos, ganhando
por três pontos de vantagem sobre o
Sul, comandado por Carlos Gomes.
As outras regiões em prova foram o
Norte (3.º, 103 pontos), com Miguel
Valença a capitão, Centro (4.º, 90 pontos), com Tiago Jacob, Açores (5.º, 85
pontos), com Michael Duarte, e Madeira (6.º, 82 pontos), com Andrew
Oliveira.
A equipa dos açores foi inteiramente
constituída por golfistas do Clube de
Golfe da Ilha Terceira.
DIOGO ÁVILA VENCE SUB-18

A nível individual destaque óbvio para

DIOGO ÁVILA - CAMPEÃO NACIONAL SUB-18

Diogo Ávila que foi primeiro no seu
escalão tanto na classificação gross,
como na net. Como quase sempre a
classificação gross sobrepõe-se à net e
o título maior do escalão foi seu contribuindo para a equipa com 28 pontos.
Martim Ávila foi o segundo maior contribuidor de pontos para a equipa (25)

terminando em 4º Gross.
O sub-14 Simão Magalhães e o sub-10
Tomás Valadão tiveram provas meritórias conquistando 22 e 14 pontos
gross respetivamente não indo, no
entanto, além da 6ª posição nos seus
escalões.
O Drive Challenge destina-se aos jo-

vens atletas que procuram jogar as
suas primeiras competições, o circuito
divide-se neste escalões etários e integra torneios de 6 regiões (Norte, Centro, Tejo, Sul, Madeira e Açores). Os
torneios são organizados pelos campos/clubes das 6 regiões com o apoio
da Federação Portuguesa de Golfe.
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (56) – As Regras de golfe através de diagramas

Os diagramas que se
fazem parte da Edição
gador das Regras de
O primeiro diagrama é

seguem
do JoGolfe.
relati-

vo à regra nº 16.3a: quando uma
bola está cravada. No diagrama 1
está definido quando uma bola se
considera cravada, no percurso.

O segundo diagrama é relativo à
regra nº 16.3b: alívio sem penalidade para bola cravada. No diagrama 2 refere-se o procedimento a

FIRMAS QUE APOIAM O GOLFE JOVEM DO CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA

realizar quando a bola se encontra
cravada no percurso. No green e o
alívio é permitido sem penalidade.
Aguinaldo Antunes – Árbitro Nacional de Golfe

