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Famílias dominam o pódio
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BOAS FESTAS
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ALEXANDRE AFONSO

Concentração competitiva

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Lembro-me muitas vezes que em 
miúdo, nas férias de verão frequen-
tava a praia de Miramar, em Vila 
Nova de Gaia, mesmo em frente ao 
campo de Golf que lá existe. Por 
vezes escapava-me dos meus pais 
e juntamente com os meus irmãos 
íamos para o campo procurar bolas 
de golfe perdidas no meio dos ar-
bustos e dos chorões. Quando en-
contrávamos alguma, guardávamos 
muito bem; era o nosso tesourinho. 
Chegando a casa arrancávamos o 
caule das couves e fazíamos uma 
brincadeira que de golfe só tinha 
mesmo a bola.
Mais tarde, durante a “ressaca” de 
deixar de ser jogador profissional de 
voleibol fui experimentando vários 
desportos. Quando em 2010 inicio 
uma aventura na Ilha Terceira, um 
grande amigo meu teve a ousadia 
de me oferecer um saco de golfe e 
algumas bolas usadas. Finalmente 
em Novembro de 2011 rendi-me a 
este desporto. 

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Competição de pares stableford. O 
desafio de fazer parte de uma equi-

pa, geralmente de bons amigos, 
estimula ainda mais as partidas de 
golfe.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Tem muitas árvores! Espectacular. 
Já joguei em cerca de dez campos, 
principalmente no Norte de Portu-
gal, e conheço alguns no Algarve. 
Quando estou alguns dias fora da 
ilha, fico sempre muito satisfeito 
quando volto ao campo. As pessoas 
neste clube (jogadores e funcioná-
rios) são extremamente simpáticas. 
A presença de coelhos nos finais de 
dia, a dos morcegos em plena luz do 
dia, as hortenses floridas e as boni-
tas vistas tanto para o mar como 
para a serra são um grande incenti-
vo para continuar.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE? 
O espaço; adoro o contacto com a 
natureza. Num campo de golfe se 
procurarmos o convívio ficamos 
mais perto do Clube House, mas 
se procuramos sossego, vamos so-
zinhos para o campo; o tee de saída 
do #7 é óptimo para contemplar a 
serra e o mar e respirar um pouco 
de ar puro. Também o facto de não 
me doerem nem os joelhos, nem as 

costas ajuda a andar motivado.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE 
NA TERCEIRA?
Fico muito satisfeito de ver vários 
jovens com valor no nosso campo. 
Um bom acompanhamento feito 
pelos formadores do clube e um 
compromisso a assumir por todos 
os agentes envolvidos nesta mesma 
formação, serão com toda a certeza 
imprescindíveis para que o futuro 
do golfe na Terceira continue de 
saúde. 

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS 
JOVENS?
Que se divirtam com o que fazem, 
e se for o caso de jogar golfe óp-
timo. Se querem mesmo apostar, 
invistam nesta modalidade, criem 
objectivos pessoais, assumam um 
compromisso. Não se esqueçam 
que nada se consegue sem sacrifí-
cio mas, se forem rigorosos e per-
sistentes, no fim vai sempre valer 
a pena.

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU 
MAIS GOZO PARTICIPAR?
O torneio das Sanjoaninas de 2013 
(stableford pares) com o meu ami-

Quando se joga golfe com 
Alexandre Afonso percebe-
se que estamos perante um 
atleta habituado à alta com-
petição. Sabe gerir bem o 
seu jogo jogando com inte-
ligência. A sua concentração 
competitiva já lhe garantiu 
algumas vitórias em net na 
modalidade. Só joga golfe há 
quatro anos, mas já granjeou 
a simpatia e a admiração de 
todos os seus parceiros de 
jogo. O timoneiro da equi-
pa de voleibol da Fonte do 
Bastardo terá ainda muito 
para evoluir no golfe, princi-
palmente quando decidir co-
locar um bom driver no seu 
saco, entretanto será sempre 
um dos candidatos aos tro-
féus em net.

Com o Novo Ano à porta, é tem-
po de rever em perspetiva um 
2014 prestes a findar; é este o 
momento para reformular obje-
tivos traçados bem como definir 
novos projetos e estabelecer 
novas metas. É um momento de 
reflexão e de esperança…
Poderemos dizer que o ano de 
2014 é um ano de transição. 
Estudos recentes indicam uma 
evolução favorável da economia 
Portuguesa, substanciada nos in-
dicadores com desenvolvimento 
positivo, como as exportações, 
a empregabilidade e o consumo 
privado, permitindo deste modo 
ambicionar um Novo Ano com 
maior tranquilidade ao nível 
económico e social.
Ainda assim 2014 é um ano 
marcado por grandes dificulda-
des, tanto para as instituições 
como para as famílias, e por 
esse motivo é com o maior reco-
nhecimento que o Clube de Gol-
fe da Ilha Terceira assinala aqui 
a perseverança dos seus sócios, 
patrocinadores, funcionários e 
visitantes em geral, que fruto do 
seu altruísmo tem mantido esta 
Instituição num nível de quali-
dade assinalável.
É com esta qualidade reconhe-
cida, mantida ao longo dos seus 
60 anos celebrados este mês, 
que o Clube de Golfe da Ilha 
Terceira renova o convite de nos 
visitar, para um evento familiar 
ou social, e caso deseje porque 
não experimentar este despor-
to tão completo que associa o 
exercício físico ao relaxamento 
intelectual.
Sendo este o mês em que se ce-
lebra o Natal, fazemos votos de 
Festas muito Felizes, anuncian-
do a tacada final ao ano velho e 
desejando um Ano Novo cheio 
de Swing.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colabora-

dores: Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, 

Francisco Rodrigues e Nuno Cabral. 

Ficha Técnica
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go Paulo Pinto onde conquistamos 
um “brilhante” terceiro lugar net e 
onde esteve sempre presente um 
excelente espírito de camarada-
gem.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E 
FRACOS COMO JOGADOR?
Jogo à muito pouco tempo para ter 
pontos fortes, no entanto, como 
gosto do treino de curta distância, 
acabo por ter bastante confiança 
nas pancadas dentro dos 50m. Vá-
rias vezes consigo defender o par 
do campo com um bom chip. 
As maiores dificuldades: segunda 

pancada (ferros longos), controlo 
da bola na saída do bunker. 

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
Tee de saída, com a minha madei-
ra #3; Ainda não tenho habilidade 
suficiente para colocar o Drive no 
saco. 

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU 
MAIS DE JOGAR? 
Vidago.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE 
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Augusta National GC.

Nome – Alexandre da Silva Afonso 

Idade – 46 anos

Profissão – Professor de Educação Física e Treinador de Voleibol

Naturalidade – Freguesia de Pedroso, Vila Nova de Gaia

Residência –  Praia da Vitória

HCP – 15,8

Família – Mulher, um filho maior de idade a estudar em S. Miguel e mais dois rapazes.

Jogador(es) de Golfe favoritos – Tiger Woods.

Marca de Bolas  – Callaway - HEX Black Tour X-Out.

Prato(s) favorito(s) – Cozido à portuguesa (em casa da minha mãe).

Hobbies – futebol com os amigos e andar de bicicleta.

Livro ou autores favoritos –“O padrinho” e “Papillon”.

Filme, realizador ou actores preferidos  – Filme: “A lista de Schindler”, “A vida é bela”. Actor preferido: 

Morgan Freeman e Julia Roberts. 

Música Género cantor ou agrupamento:  Rui Veloso e Queen.

Tv Programas Favoritos – Programas desportivos; canal Odisseia.

Clube(s) de Futebol–  Futebol Clube do Porto.

O MEU SACO
Saco – Nike Sasquatch
Madeira 3  – Tour Edge Exo-
tics 13º
Híbrido 2 – Ben Ross Veloct 
Escape 17º
Ferros (4 ao Pitch-Wedge) 
– Ping  i10
Wedges (52º) – Ping Tour W
Putter – Taylor-Made Rosa
Marca de Bolas - Callaway 

HEX Black Tour X-Out

3º net – torneio das Sanjoaninas 2013 – Stableford pares

1ºnet – III torneio Cardiangra 2013 

1ºnet – Club Open 2014

4ºnet – Torneio das Castanhas 2014

1º lugar equipas – Friendship 2014 Terceira

Palmarés (resumido)

Um Homem de Sorte
Diz-se um homem de sorte. No entanto a sua car-

reira de voleibolista teve início devido a um azar. 

Tinha partido uma clavícula a jogar futebol e seu 

pai proibiu de o continuar a fazê-lo. Mas como 

Alexandre era desportista levou-o a Espinho onde 

já tarde, com 16 anos, se iniciou no voleibol. Diz 

que aí encontrou o seu anjo da guarda, um polaco 

de nome Vladislav Kustra, que o fez um jogador 

de volei. Como jogador ganhou três campeonatos 

nacionais, três taças de Portugal e três Super-ta-

ças. Como treinador rendeu na Fonte do Bastardo 

um antigo treinador seu, Luís Resende e o seu per-

curso é desde então conhecido de todos aqueles 

que se interessam por Desporto na ilha Terceira. 

Juntou os títulos de campeão nacional na época 

de 2010/11 e o da Taça de Portugal em 2012/13 

à sua primeira conquista como treinador o da 

Taça de Portugal ao serviço do Castelo da Maia.

Diz-se um homem de sorte pelo seu percur-

so desportivo e familiar e por estar num clu-

be que lhe permite desenvolver a sua ativi-

dade oferecendo-lhe as melhores condições.
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Délio Soares e Rui Massa Andrade vitoriosos
IV TORNEIO DO CORAÇÃO - CARDIANGRA

Cento e onze golfistas participaram numa prova 
que se tornou um fenómeno de popularidade en-
tre os golfistas terceirenses. O cuidado especial 
que a equipa do patrocinador liderada pela Dr.ª 
Rute Garcia Couto é certamente a pedra de toque 
para que tal aconteça.
Esta prova, de 36 buracos foi disputada na moda-
lidade stableford ecletic (a pontos e com a possi-
bilidade de melhorar o score na 2ª volta). 

O tempo foi no entanto um fator decisivo no de-
senrolar da prova. O primeiro dia foi disputado 
com bom tempo tendo-se registado desde logo 
grandes resultados. A chuva foi uma constante 
na etapa final e não deixou que ninguém chegas-
se ao fim seco.

DÉLIO SOARES DESTACADO
Fim de semana perfeito para Délio Soares que 

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD GROSS ECLETIC

Class. Jogador Pontos

1.º Délio Soares 46

2.º José Rocha 39

3.º Paulo Barcelos 38

4.º Brás Linhares 41

DÉLIO SOARES  Campeão gross

JOSÉ ROCHA  segundo gross

PAULO BARCELOS  terceiro gross

BRÁS LINHARES  quarto gross
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Délio Soares e Rui Massa Andrade vitoriosos

JOÃO MENDES  segundo Net

EDUARDO MADURO CORREIA  terceiro Net

esmagou a concorrência com o extraordinário 
resultado de 46 pontos e que assim sucedeu a 
Pedro Freitas na lista de vencedores da prova.
Se o primeiro lugar foi incontestado a luta para os 
restantes lugares premiáveis foi renhida. Com 39 
pontos terminou o melhor sénior, José Azevedo 
Rocha. O campeão Paulo Barcelos amealhou me-
nos um ponto e foi terceiro com a mesma pontua-
ção do homem de St. Andrews, Brás Linhares.

RUI MASSA ANDRADE 
ESTREIA-SE A VENCER EM NET
A realizar um excelente final de época, fruto da 
evolução do seu golfe, Rui Massa Andrade foi 
igualmente um vencedor claro na categoria net. 
O segundo classificado, João Mendes ficou a três 
pontos e com mais um do que Eduardo Maduro 
Correia, líder no final do primeiro dia e Paulo 
Jorge Silveira. PAULO JORGE SILVEIRA  quarto Net

CLASSIFICAÇÃO STABLEFORD NET ECLETIC

Class. Jogador Pontos

1.º Rui Massa Andrade 52

2.º João Mendes 49

3.º Eduardo Maduro Correia 48

4.º Paulo Jorge Silveira 48

RUI MASSA ANDRANDE  Campeão net
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TORNEIO DO PERU

Pedros levam os maiores perus

Tempo frio, mas convidativo ao jogo 
num campo em ótimas condições, pro-
porcionou aos sessenta e sete golfistas 
que marcaram presença no campo das 
Fajãs da Agualva uma boa razão para 
festejarem o último torneio de 2014. 
Com peru como manda a tradição 
aqui da terra.

PEDRO FREITAS VENCE
Pedro Freitas realizou em 2014 o seu 
melhor ano de golfe que culminou com 
a vitória no torneio do Peru com um 
score de duas pancadas acima do par.
José Luís Garcia garantiu mais um 
peru, repetindo a classificação do ano 
passado, terminando em segundo a 
duas pancadas de Bola.
O veterano José Carlos Azevedo con-
tinua a amealhar troféus e ocupou o 
último lugar do pódio.
Ainda com direito a peru terminaram 
Vítor Costa, um regresso que se aplau-
de e Délio Soares.

PEDRO XAVIER LEVA A MELHOR EM NET
Depois de algum tempo afastado da 
modalidade Pedro Xavier regressou 
há alguns meses e já demonstra nova-
mente a sua classe ao vencer em net.
Alexandre Neves foi segundo a duas 
pancadas, enquanto Paulo Jorge Sil-
veira avezou na conquista de troféus 
levando o segundo seguido. Mário Va-
ladão que também terminou abaixo de 
par foi quarto, enquanto Alvarino Pi-
nheiro que igualou o seu handicap le-
vou para casa o último peru em disputa.
Os troféus para as bolas mais perto 
do buraco foram para Délio Soares, 
Marco Monteiro e João Pedro Montal-
verne.

CLASSIFICAÇÃO  GROSS

Class. Jogador Gross

1.º Pedro Freitas 74

2.º José Luís Garcia 76

3.º José Carlos Azevedo 77

4.º Vítor Costa 79

5.º Délio Soares 79

CLASSIFICAÇÃO NET

Class. Jogador Net

1.º Pedro Xavier 68

2.º Alexandre Neves Paulo 70

3.º Paulo Jorge Silveira 71

4.º Mário Valadão 71

5.º Alvarino Pinheiro 72

JOSÉ LUÍS GARCIA  segundo Gross JOSÉ CARLOS AZEVEDO  terceiro lugar Gross

VITOR COSTA  quarto classificado Gross DÉLIO SOARES  quinto lugar Gross

PEDRO FREITAS  Campeão Gross 
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A história do Clube de Golfe da Ilha Ter-
ceira não poderia no entanto ser feita sem 
os sus funcionários. Do mais humilde o 
mais qualificado. Fica aqui, em jeito de 
homenagem, uma listagem de antigos 
funcionários deste clube que de um modo 
ou outro marcaram as gerações de sócios, 
jogadores ou não, ao longo das seis déca-
das de funcionamento desta importante 
instituição.
A inexistência de registos adequados dei-
xarão alguns nomes de fora que certamen-
te mereciam ser referenciados e por este 
motivo queríamos antecipadamente pedir 
as nossas desculpas. Queremos deixar no 
entanto uma palavra de gratidão a todos 
aqueles que trabalharam no clube ao lon-
go destas seis décadas.

Alberto Dutra - Gerente
Alberto Manuel Lima Monteiro (Proshop/profissional)
António Amorim - Gerente
António Fonseca Carvão Paim Da Câmara (Director)
António Luciano Felix Pires (Aux. Linpeza)
Domingos Manuel Freitas Soares (Contabilidade)
Eduardo Correia (Proshop/profissional)
Eduardo Leal Luis (Manut. Campo)
Eleutério Rufino De Gouveia (Caixa Resp.)
Elias Dutra De Sousa (Snackbar)
Fernando Homm Simões (Aux. Limpeza)
Francisco Norberto Martins Rodrugues (Serralheiro Mecâ-
nico)
Hélio Salvador Pereira (Storage)
Henrique Jorge Vaz Rodrigues (Caixa)
Hildeberto Angelo Alamo Rocha - Contabilista
Januário Martinho Correia (Proshop/storage)
José Francisco Corvelo Andrade (Pedreiro - Manutenção 
Clube)
José Henrique Da Silva (Cozinheiro)
José Manuel Dias Vieira ( Mecânico)
José Nemésio De Melo (Motorista Compras)
Leonel Toste Rocha (Pedreiro - Manutenção Clube)
Luciano Cardoso Pires (Motorista Compras)
Manuel Ávila Mendes (Manut. Campo)
Manuel Cardoso Pires (Manuel Patinho) Chefe Manut. 
Campo)
Manuel Da Costa Rocha - Manuel Caçatinho (Manut. 
Campo)
Manuel Especial
Manuel Gonçalves Areias Leonardo - Manuel Da Ana (Ma-
nut. Campo)
Manuel Martins Borges - Serreta (Snackbar)
Paulo José Dinis Melo (Aux. Limpeza / Caixa / Loja)
Ramiro Areias Da Costa (Limpeza Manut. Clube)
Roberto Carlos Felix Pires (Aux. Limpeza / Snackbar)
Rui Manuel Vieira Monteiro (Aux. Limpeza / Snackbar)
Sérgio Fernando Da Silva Mendes (Caixa / Resp. Restauração)

Uma palavra de agradecimento também 
a todos os que atualmente permanecem 
ligados profissionalmente ao clube con-
tribuindo para a sua perpetuação, mesmo 
em tempos difíceis.

Apontamentos da História

BOLA MAIS PERTO DO BURACO  Délio Soares ao #2, Marco Monteiro ao #14 e João Sequeira (representado por Alexandre Neves)  ao #18

ALEXANDRE NEVES PAULO  segundo Net PAULO JORGE SILVEIRA  terceiro lugar Net

MÁRIO VALADÃO  quarto classificado Net ALVARINO PINHEIRO  quinto lugar Net

PEDRO XAVIER  Campeão Net
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Disputou-se no último fim de sema-
na de Novembro no campo de golfe 
da Batalha na ilha de S. Miguel o 2º 
Encontro de Escolas de Golfe dos 
Açores, com natural domínio dos 
atletas da casa que venceram todas as 
provas em disputa exceto a destinada 
aos sub-14 que foi ganha pelo antigo 
vice-campeão nacional de sub-12 Ri-
cardo Garcia.
Em sub-18 e sub-16 venceu com na-
turalidade o melhor golfista Açoriano 
destes escalões o canhoto Miguel Ro-

drigues. O representante da Ilha de 
Jesus Cristo, Diogo Costa, com pou-
ca experiência regional pagou pelo 
desconhecimento do campo.
O escalão mais disputado foi como se 
previa o de sub-14 devido fundamen-
talmente à disputa entre os amigos 
Tiago Nunes e Ricardo Garcia. No 
final do primeiro dia o micaelense 
instalava-se no comando com um 
resultado de 79 pancadas tendo Ri-
cardo efectuado somente mais duas 
pancadas. O Terceirense melhorou o 

seu resultado uma pancada no segun-
do dia enquanto Tiago averbava um 
resultado menos conseguido de 86 
pancadas conquistando assim Ricar-
do “Xailinha” o título regional. Prova 
interessante de Diogo Ávila.
No escalão mais baixo os melhores 
resultados foram para as meninas 
tendo Ivete conquistado mais um tí-
tulo para a família Rodrigues enquan-
to a Agualvense Sofia Nunes ficava a 
3 pontos superando os outros dois 
golfistas da ilha verde em prova.

GOLFE DE FORMAÇÃO

2º Encontro de Escolas

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

IMPEDIMENTOS SOLTOS (R23)
Folhas, gravilha, pedras, pedaços de relva, etc, podem  ser retiradas 
sem penalidade. Se a bola se desloca em  consequência desta ação 
recoloque, com uma pancada de penalidade.

NOTA: Areia e solo solto, podem apenas ser removidas no green 
e não no percurso (2 pancadas de penalidade). 

OBSTRUÇÕES MÓVEIS (R 24)
Garrafas, latas, sinais, estacas (amarelas, encarnadas, azuis) ou ou-
tros objetos artificiais podem ser removidas sem penalidade. Se a 
bola se deslocar em consequência desta ação volte a coloca-la sem 
penalidade.
Mesmo que a bola esteja dentro ou em cima da obstrução, a obs-
trução  pode ser removida. A bola é então dropada na posição ori-
ginal.

NOTA: A remoção de estacas de fora dos limites nunca é permi-
tida (2 pancadas de penalidade). 

OBSTRUÇÕES FIXAS (R 24)
Estradas, caminhos com uma superfície artificial, ou outros objetos 
artificiais fixos permitem um free-brop se interferirem com a posi-
ção da bola, O seu stance ou movimento  (não, se interferem só com 
a linha de jogo). Para ter alivio, encontre o ponto mais próximo 
onde possa fazer o stance e o swing.
Sem interferência da obstrução e drop a bola dentro de 1 taco de 
distância.

NOTA: que – é possível que o ponto mais próximo seja um ar-
busto,  no rough, ou numa encosta. Pode ser aconselhável jogar 
a bola tal como está.  

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe 

da Ilha Terceira para aulas ou qualquer esclarecimento sobre a modalidade.

 O meu 
hole-in-one

 Pancadas
incríveis

PAULO
OLIVEIRA               
HCP: 28,2
“Ando aqui há pou-
co tempo, talvez uns 
quatro anos e foi 
logo do principio. 
Estava no buraco 
seis, saí com o dri-
ver e depois joguei o 

ferro 7 para o green, mas ela ficou na 
areia. Daí fiz um chip-in e fiz birdie.”

 

JORGE
NUNES              
HCP:  20,2
““ Foi um grande 
Drive aqui ao buraco 
seis. Coloquei a bola 
a mais ou menos 
cinquenta metros do 
green. Depois foi só 
uma “chipazinha” 

dois puts e um parzinho fácil.”

A minha 
melhor pancada

JOSÉ 
CARLOS
FAGUNDES
HCP:  5,0
“Estava a jogar com 
o Cardoso e com o 
João Ávila e utilizei o 
mesmo taco(Madeira 
5), no mesmo buraco 

(o 14), onde já tinha feito outro hole-in 
One. Só que desta vez a bola bateu curto 
e rolou para o buraco.”

Este hobby 
está a tornar-se 
uma obsessão!

GOLFISTAS DO CGIT  em S. Miguel


