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Eduardo Maduro Correia

O Golfe como tradição
Caros Terceirenses,
O mundo em que actualmente nos
enquadramamos, envolvido por
economias progressivamente abertas, ambientalmente exposto às evidentes transformações climatéricas
e sempre vulnerável a mutações de
natureza política e de saúde pública, obriga a todos nós a uma atenção redobrada quanto ao futuro.
Tomar decisões estratégicas é cada
vez mais difícil.
O novo quadro comunitário de
apoio para o período de 2021 a
2017 encontra-se em fase de acerto
de políticas prioritárias e dotações
orçamentais entre os países aderentes sendo seguro a redução dos
recursos financeiros disponíveis e
das taxas de comparticipação bem
como da selectividade de opções de
investimento.
Não se deslumbra tempos fáceis
com a Europa nem tão pouco com o
Continente onde dossiês de interesse estratégico para a ilha parecem
ter difícil resolução.
Resta, como sempre, lutarmos pelo
que acreditamos e ajudarmos a
construir novos caminhos rumo ao
futuro.
O nosso clube de golfe procura e
merece novo caminho.
O anúncio de novas linhas aéreas
para a ilha Terceira são boa notícia
e medida necessária e urgente de
reanimação da economia local.
O melhoramento da condição técnica do nosso campo é um objetivo
permanente.
O encontro de uma solução de sustentabilidade futura para o Clube é
matéria urgente.
É tempo dos Terceirenses, se assim
o entenderem, envolverem-se de
forma mais ativa e participativa nos
projectos de interesse para a economia local.
Julgamos que Clube de Golfe da
Ilha Terceira é um desses projectos
e ao qual não falta história, nem
interesse para o denvolvimento regional para justificar a passagem a
outro nível de actuação.
Traga-nos novas ideias para podermos em conjunto desenharmos um
plano para os próximos anos.
Sempre disponíveis.
Carlos Raulino

Ficha Técnica
Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores:
Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo e Hildeberto Lobão.

Como começou a jogar Golfe?

Comecei por influência do meu pai,
ele tinha sido caddy aqui no golfe,
depois quando vínhamos cá de férias,
ele jogava e eu ia mais ele, comecei a
ter aulas com o sr. Eduardo e tomei
gosto, depois no Brasil, meu pai era
sócio do Clube de Golfe de Teresópolis e íamos ao fim de semana jogar.
Tipo de competição preferida?

Gosto de Stroke-play, acho mais
justa pois todos podem ganhar com
ajuda do handicap.
O que pensa do nosso campo?

É um belíssimo campo, difícil e
muito bom de se jogar.
O que o motiva no Golfe?

O convívio e a natureza.
Como vê o futuro da modalidade na
Terceira?

Vejo num bom caminho, tenho reparado em muitos jovens começando e antigos jogadores voltando a
praticar golfe.
Que conselhos daria aos mais jovens?

Para terem paciência e vontade de
aprender pois o golfe parece fácil mas
engana muito, mas depois de aprender e tomar gosto vira um vício.
Qual foi a competição que lhe deu
mais gozo participar?

Participo em poucas competições mas
gostei muito de jogar o Cardiangra 2016.

Quais são os seus pontos fortes e
fracos como jogador?

Tenho mais fracos do que fortes, mas
atualmente o mais fraco é o driver e
os mais fortes a aproximação e o putter.
Qual a sua pancada preferida?

O driver, quando sai bem.
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Nome: Eduardo Maduro Correia
Idade: 41
Profissão: Comerciante

Eduardo Maduro Correia, Dudu para os amigos, é

Naturalidade: Rio de Janeiro

mais um golfista que tem na sua génese os caddies

Residência: Lajes , Praia da Vitória

do Clube de Golfe da Ilha Terceira, não de modo

HCP: 14

direto, mas como segunda geração pois o pai é que

Família: Casado ,1 filho

tinha sido caddy no nosso clube. Apesar de ter começado a jogar aqui na ilha, dividiu a sua formação
entre os Açores e o Brasil, de onde é natural. De

Jogador(es) de Golfe favoritos: Tiger Woods e Bubba Watson
Prato(s) favorito(s): Churrasco

regresso com a família aos Açores joga sempre que

Hobbies: Golfe e ver filmes

pode e os afazeres profissionais o permitem. Não

Livro ou autores favoritos: Paulo Coelho

joga muitos torneios, mas quando joga é sempre

Filme, realizador ou actores preferidos: The Greatest Game

competitivo e um excelente companheiro.

Ever Played
Música Género cantor ou agrupamento: Fado, Eagles
Tv Programas Favoritos: Documentários
Internet/Consolas: Noticias e desporto
Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal

Qual o campo de golfe que gostou
mais de jogar?

O MEU SACO

Não joguei em muitos, mas gostei
muito de jogar no Son Antem em
Palma de Maiorca.

Driver - Taylor Made M1
Madeira 3 - Taylor Made M2

Qual o(s) campo(s) de golfe que mais
gostaria de jogar?

Hibrido - Cobra AMP Cell
Ferros (do 5 ao PW) - Taylor Made

Augusta National Golf Club.

M6
Sand-Wedge - Callaway M.Daddy
Putter - Ping Sigma
Marca de Bolas - Titleist

Palmarés (resumido)
IV Torneio Cardiangra 2014
- 3º lugar net
IV Torneio Academia do Bacalhau
- 2º lugar Gross ( pares)
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Terceira Open – Construtora

Ricardo Garcia e Miguel Farto
O Terceira Open realizado no último
sábado contou, pelo terceiro ano consecutivo, com o patrocínio da Construtora representada por João Ávila. A prova
teve a participação de sessenta e três jogadores, mais oito do que em 2019.
Ricky vence após play-off

Renhida foi a disputa do título gross
obrigando a um play-off entre os dois
primeiros classificados, Ricardo Garcia
e José Henrique Cardoso que terminaram os dezoito buracos três pancadas
acima do par. No play-off Cardoso falhou o fairway à direita e não conseguiu
entrar no green in regulation fazendo
um boguey. Ricky fez o que se lhe pedia e com um par sagrava-se campeão
logo no primeiro buraco extra.
Brás Linhares, sempre um feroz competidor, terminou em terceiro com 77
pancadas, as mesmas de Samuel Pamplona mas o pior back-nine do último
afastou-o dos troféus.
Um pódio completamente renovado
em relação ao ano anterior.
Miguel Farto vence em net
ricardo garcia Campeão Gross

José Henrique Cardoso Vice-Campeão Gross

closest to the pin #2, #14 e #18 (Rogério Ourique, João Ribeiro e Roberto Gomes)

Miguel Farto estreou-se a vencer em

Brás Linhares terceiro classificado Gross
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Campeões
competições absolutas ao terminar isolado a sua ronda de golfe três pancadas
abaixo de par net. É sempre motivador
ver mais um jovem nos prémios.
Carlos Rocha e Francisco Nogueira
ficaram a uma pancada do campeão,
terminando por esta ordem tendo em
conta o factor de desempate. Nogueira
dá-se bem com esta prova que venceu
em net o ano passado.
João Silva Fernandes foi quarto isolado,
também abaixo do par do campo net.
João Ribeiro com o par do campo net
levou o último prémio de classificação
para casa, um troféu merecido pelo
seu empenho.
O Terceira Open foi a prova do quase
para Samuel Pamplona. Terminou em
4º gross com o mesmo número de pancadas do 3º e em net foi 6º com as mesmas pancadas do 5º, falhando os troféus
por uma unha negra. Há dias assim...
Outros Troféus

Os troféus em disputa para as bolas
mais próximas do buraco nos pares 3,
dois, catorze e dezoito foram respectivamente para Rogério Ourique, João
Ribeiro e Roberto Gomes.

Miguel Farto Campeão Net

Carlos Rocha Vice-Campeão Net

Francisco Raul Nogueira terceiro classificado Net

João Silva Fernandes quarto classificado Net

João Ribeiro quinto classificado Net

Classificação Gross

Classificação net

Class.

Jogador

GROSS

1.º

Ricardo Garcia*

75

2.º

José Henrique Cardoso

75

3.º

Brás Linhares

77

*após play-off

Class.

Jogador

NET

1.º

Miguel Farto

69

2.º

Carlos Rocha

70

3.º

Francisco Raul Nogueira

70

4.º

João Silva Fernandes

71

5.º

João Ribeiro

72
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Club Open 2020 – Escritório Digital

À terceira foi de vez

Desta vez o mau tempo fez das
suas… Na data prevista os jogadores apresentaram-se em campo e tinham esperança em concluir a primeira prova oficial dos anos vinte.
No entanto uma chuva persistente
tornou o campo impraticável após
meia dúzia de buracos jogados.
Adiado para o fim de semana seguinte, mais uma vez o tempo não
permitiu que se jogasse e desta vez
os jogadores nem sequer saíram da
Club House. Mais uma semana para
a frente e tivemos torneio! Compareceram 62 golfistas, mais 10 do
que em 2019.
O torneio de Paulo Barcelos

Sexta vitória em nove edições para
Paulo Barcelos e três para Jorge Soares. Eles foram primeiro e segundo
classificados, respetivamente, em
2020.
Paulo Barcelos só perdeu uma pancada para o campo, mas foi campeão
isolado com menos uma pancada do
que Jorge Soares.
José Henrique Cardoso, Nuno Lemos e José Luís Garcia terminaram
todos com 77 pancadas, mas o único a levar um troféu para a estante
de casa foi o primeiro, fruto de ter
feito menos duas pancadas no back-

Paulo barceclos Campeão Gross

jorge soares Vice-Campeão Gross

José Henrique Cardoso terceiro classificado Gross

closest to the pin #2, #14 e #18 (John Hammer, Pedro Xavier e Carlos Neves)
Classificação Gross
Class.

Jogador

Gross

1.º

Paulo Barcelos

73

2.º

Jorge Soares

74

3.º

José Henrique Cardoso

77
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nine do que os oponentes.
Pedro Fernandes
com grande atuação

Num ano que julgamos de evolução
para Pedro Fernandes este foi em
conjunto com Carlos Rocha o melhor golfista net em campo. Também por duas pancadas a menos
nos últimos nove buracos, beneficiou da regra regulamentar de desempate para se sagrar campeão.
Carlos Rocha tem estado muito seguro nos últimos tempos, mas desta vez teve que se contentar com o
segundo lugar. Francisco Nogueira,
também em foco nos últimos tempos, ficou a uma pancada dos primeiros.
Três jogadores terminaram com 73
pancadas net: Fernando Vieira, Pedro Xavier e Rogério Aguiar, tendo
este último sido o único que não
juntou um troféu à sua coleção.
Outros Prémios

Os troféus em disputa para as bolas
mais próximas do buraco nos pares 3, dois, catorze e dezoito foram
respetivamente para John Hammer,
Pedro Xavier e Carlos Neves.
Este torneio foi patrocinado pelo
Escritório Digital.

Pedro Fernandes Campeão Net

Carlos Rocha Vice-Campeão Net

Francisco Nogueira terceiro classificado Net

Fernando Vieira quarto classificado Net

Pedro Xavier quinto classificado Net

Classificação Net
Class.

Jogador

Gross

1.º

Pedro Fernandes

70

2.º

Carlos Rocha

70

3.º

Francisco Nogueira

71

4.º

Fernando Vieira

73

5.º

Pedro Xavier

73
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um copo de regras por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (58) – As Regras de golfe através de diagramas
Os diagramas que se seguem fazem parte da Edição do Jogador das Regras de Golfe.
O diagrama 1, é relativo regra nº 17.2a: bola jogada de área de penalidade fica em repouso na
mesma área de penalidade.
No diagrama 1 estão definidas as opções de alívio,
com uma pancada de penalidade, para bola jogada de área de penalidade e que fica em repouso na
mesma área de penalidade.
O diagrama 2 é relativo regra nº 17.2a: bola jogada de área de penalidade fica em repouso na mesma área de penalidade, tendo saído e reentrado.
No diagrama 2 estão definidas as opções de alívio, com uma pancada de penalidade, para as situações em que a bola sai da área de penalidade e
volta a entrar na mesma ou em outra.
Aguinaldo Antunes
– Árbitro Nacional de Golfe

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

