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RIcaRdo GaRcIa

fibra de campeão

Como ComEçaStE a joGar GolfE?
Comecei a jogar golfe com o meu pai, 
aos dez anos. O meu pai, depois, ins-
creveu-me na Escola de Golfe, ainda 

com o Sr. Eduardo.

o quE tE motiva no GolfE?
A concorrência, gosto de jogar com 

toda as pessoas, sou competitivo e 
gosto de ganhar.

qual o tEu tipo dE CompEtição prEfE-
rida?
Stroke-play, porque contam as pan-
cadas todas e porque se joga todos 
contra todos.

o quE pEnSaS do noSSo Campo?
É bom, tem muitas árvores o que di-
ficulta o jogo.

Como vêS o futuro da modalidadE na 
tErCEira?
Acho que vai ser bom. Temos mui-
tos jovens a praticar, com sete, oito 
anos e temos bons profissionais.

quE ConSElhoS daria aoS jovEnS?
Aos que já jogam que treinem para um 
dia serem campeões e aos que nunca 
jogaram golfe que experimentem pois 
vão achar um desporto divertido.

qual foi a CompEtição quE tE dEu 
maiS Gozo partiCipar?
Foi hoje (Domingo dia 21). Pensava 
que estava tudo perdido no primeiro 
dia e consegui recuperar muitas pan-
cadas e ficar em 6º gross e 3º net.

É com grande satisfação que te-

mos verificado a chegada a esta 

ilha de turistas com origem em 

Madrid e em Boston animando 

não só os operadores turísticos 

locais como as empresas e orga-

nizações componentes da oferta 

turística. Já se veem no nosso 

clube de golfe jogadores dessas 

origens bem como os seus acom-

panhantes.

Ocupar uma semana na nossa 

ilha não é tarefa fácil e só possí-

vel com a colaboração de todos 

e aproveitando e potenciando as 

infraestruturas existentes.

Temos feito um grande esfor-

ço de embelezamento do nosso 

campo e áreas sociais oferecendo 

a qualidade que os nossos visi-

tantes estão habituados.

Iremos melhorar as nossas áreas 

sociais oferecendo melhor aco-

lhimento e maior diversidade de 

ocupações, beneficiando os visi-

tantes e todos os nossos associa-

dos e respetivos convidados.

Lançamos uma campanha de 

angariação de novos associados 

com condições promocionais 

bastante atrativas.

Aproveite esta única unidade de 

desporto e lazer que a ilha Ter-

ceira contém e divulgue-a ao seu 

ciclo de amigos.

Vamos todos construir uma me-

lhor ilha Terceira aproveitando 

esta oportunidade de internacio-

nalização.

Boa Páscoa

Carlos Raulino

Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco 

Rodrigues, Aguinaldo Antunes e Roberto Martins. 

Ficha Técnica

Aos catorze anos, Ricardo Garcia, Xailinha para uns, Ri-
ckie para outros, é um jogador que tem evoluído muito 
nos poucos anos que ainda tem de competição, quer 
a nível técnico quer emocional. Hoje, já joga com uma 
maturidade assinalável para a idade e que contrasta for-
temente com os seus primeiros torneios. Ricardo é uma 
das grandes esperanças do golfe açoriano. Já se sagrou 
vice-campeão nacional de sub-12  o ano passado foi 
mesmo o melhor net na final nacional do projeto Drive. 
A nível local o seu maior feito foi a vitória em gross na 
fase final do Melhor dos Melhores, um feito a destacar 
em qualquer clube, pois é disputado em termos abso-
lutos numa prova aberta a todos os escalões. Herdou 
do pai, José Luís Garcia  a concentração competitiva e 
a vontade de ganhar que aliado à sua técnica e amor 
pelo treino fazem com que tenha uma verdadeira fibra 
de campeão.
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RIcaRdo GaRcIa

fibra de campeão

E também o melhor dos melhores 
que venci os últimos cinco buracos 
para ganhar o título de Melhor dos 
Melhores em Gross.
Esta vitória permitiu-te a participa-
ção no ano seguinte no circuito na-
cional.

quaiS São oS tEuS pontoS fortES E 
fraCoS Como joGador?
O meu ponto forte é o jogo curto e o 
meu ponto fraco é jogar para o green 
com ferros altos.
qual a tua panCada prEfErida?
As pancadas com back-spin que faço 

com o 54º.

qual o Campo dE GolfE quE GoStou 
maiS dE joGar?
O Montado, porque é difícil e por-
que achei os buracos engraçados, 
como o #18 que é uma ilha, rodeada 

de água.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE maiS 
GoStariaS dE joGar?
Augusta. Porque se eu jogar em Au-
gusta é sinal que eu joguei o Mas-
ters!

Nome – Ricardo Neves Garcia

idade – 14 anos

Profissão – Estudante

Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória

Residência – Agualva, Praia da Vitória

hcp – 7,1

família –  Solteiro, vive com os pais

Jogador(es) de Golfe favoritos: Tiger Woods

Prato(s) favorito(s): Hamburger com batatas

Hobbies – Jogar futebol

Tv Programas Favoritos: Golfe, futebol e notícias

Internet/Consolas: Facebook

Clube(s) de Futebol: Sporting Club de Portugal

palmarés (resumido)

2011
Cardiangra – 4º net

festas da praia - 4º net
 ( com joão tomé)

2012
rotary – 1º net

agualva - 3º net Cat. B
Club Championship – 1º net Cat. C

2013
vice- Campeão nacional sub-12

2014
melhor dos melhores (fase regular) 

– 5º Gross

melhor dos melhores (fase final) – 1º 
Gross

Eduardo Correia – 1º net (com josé 
luís Garcia e diogo Costa)

2015
agualva – 5º Gross

drive (final nacional) – 1º net
taça de portugal – vice campeão 

(Equipa das ilhas)
Sical – 1º Gross (com diogo Costa)

festas da praia - 5º Gross (com diogo 
Costa

2016
terceira open – 3º net

O MEU SACO
saco – taylorMade

Driver – titleist 910 DZ 9,5º

Madeira 3 – titleist 910f 13,5º

Madeira 5 – KZg

ferros (4 - pW) – taylorMade 

icW11

Wedges (54º e 60º) – precision ii 

e cleveland 900

putter – odyssey White hot #7

Marca de Bolas- titleist pro-v1
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Class. Jogador Gross Dia 1 Dia 2

1.º Paulo Barcelos 147 71 76

2.º Jorge Soares 149 75 74

3.º Pedro Freitas 154 75 79

4.º Brás Linhares 157 80 77

5.º José Henrique Cardoso 160 81 79

TeRceIRa open 2016 - vIpaçoR

Paulo Barcelos e Paula Mendes vencem 

O Terceira Open é uma competição 
disputada em 2 dias no sistema de 
Medal-play (contam todas as pan-
cadas dos dois dias) e que por isso 
premeia o mais regular ao longo 
dos dois dias de competição.
Cinquenta e sete jogadores partici-

param nesta prova que se disputou 
num campo em ótimas condições e 
com a meteorologia a ajudar.

PAUlO BARCElOS CONqUISTA 
MAIS UM TERCEIRA OPEN
Campeão em 2014, segundo o ano 

passado, Paulo Barcelos conquis-
ta mais uma vez o título gross. O 
seu domínio foi estabelecido logo 
no primeiro dia com o resultado de 
uma pancada abaixo do par do cam-
po, que lhe dava quatro pancadas 
de avanço sobre o segundo classi-

ficado, o que lhe permitiu controlar 
a prova no segundo dia terminando 
com duas pancadas de vantagem.
Jorge Soares foi segundo ex aquo 
no primeiro dia, tendo realizado 
no domingo a melhor volta do dia 
numa prova muito regular que lhe 

ClASSIFICAçãO  GROSS

PAUlO BARCElOS  campeão Gross

PREMIAdOS GROSS  
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ClASSIFICAçãO  NET

garantiu a vice liderança.
Pelo segundo ano consecutivo, Pe-
dro Freitas fechou o pódio deste 
Open. Era segundo empatado no 
sábado, mas uma prestação menos 
conseguida no domingo só lhe per-
mitiu alcançar, isolado o terceiro 
lugar.
Brás Linhares subiu um lugar em 
relação ao ano passado, enquanto 
José Henrique Cardoso numa pro-

va de trás para a frente ficou com o 
último troféu.

PAUlA MENdES vENCE EM NET
Paula Mendes, à semelhança de 
Paulo Barcelos, ambos campeões 
do clube em 2015, dominou desde 
o dia 1. O resultado de três panca-
das abaixo do par net permitiu-lhe 
encarar a segunda volta com mais 
tranquilidade e o par do campo net 

no Domingo foi o bastante para 
vencer.
Paulo Quadros a atravessar um bom 
momento de forma foi segundo 
igualando no segundo dia o resul-
tado de Paula Mendes do primeiro 
dia, mas no acumulado ficou a duas 
pancadas da vencedora.
O jovem Ricardo Garcia fez uma 
prova de trás para a frente recupe-
rando cinco pancadas e o fixou no 

terceiro lugar.
Ana Rego também melhorou em 
relação ao primeiro dia e ficou em 
quarto, enquanto Pedro Xavie,r 
que no fim do primeiro dia discu-
tia os primeiros lugares gross, teve 
que se contentar com o quinto lu-
gar net.
O Terceira Open continua a ter o 
apoio da Vipaçor representada atra-
vés de David Cota.

PAUlA MENdES  campeã net

PREMIAdOS NET  

Class. Jogador Net Dia 1 Dia 2

1.º Paula Mendes 141 69 72

2.º Paulo Quadros 143 74 69

3.º Ricardo Garcia 149 77 72

4.º Ana Rego 149 76 73

5.º Pedro Xavier 149 71 78
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Taça MaTch-play 2015

pedro Xavier campeão

A modalidade de Mach-Play é 
um dos sistemas de jogo preferi-
do de muitos golfistas. Consiste 
num “confronto” directo com um 
só opositor e disputado buraco a 
buraco. Trata-se de uma forma de 
jogo que para alem da fundamen-
tal capacidade técnica é necessá-
rio também muita frieza e uma 

forte capacidade psicológica.
A competição de Match-Play do 
CGIT realiza-se ao longo do ano 
sendo as datas limites para a reali-
zação das eliminatórias marcadas 
pela comissão de torneios combi-
nando cada parelha os jogos entre 
si. Este ano, para além dos atrasos 
habituais, as condições meteoro-

lógicas e de saúde de um dos con-
tendores fizeram com que a prova 
só se concluísse em 2016.
Mantendo a filosofia golfista em 
que todos podem jogar e ganhar 
contra todos a competição é dis-
putada num sistema em que o 
jogador de handicap mais baixo 
dá ao outro jogador o número de 

pontos equivalentes a três quartos 
da diferença de handicap entre 
ambos.
A final foi ganha por Pedro Xavier 
que se superiorizou a Alexandre 
Neves Paulo. O  terceiro classifi-
cado foi o campeão do ano tran-
sacto Rodrigo Rodrigues.
A prova é limitada a 64 jogadores.
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Após a realização  do seu torneio 
de Inverno o Grupo das Nove anun-
ciou os vencedor da sua ordem de 
mérito 2015, para a qual conta-
ram as classificações obtidas nos 
torneios internos do grupo, assim 
como as provas pontuáveis para as 
ordens de mérito do Clube de Golfe 
da Ilha Terceira.
O grande vencedor da ordem de 
mérito g foi Paulo Barcelos que as-
sim arrecada mais um troféu para 

o seu grande espólio. Em segundo 
lugar classificou-se Samuel Pam-
plona.
O torneio de inverno teve em Paulo 
Quadros, a atravessar um grande 
momento de forma, o seu grande 
vencedor em gross logo seguido 
pelo árbitro nacional Aguinaldo 
Antunes. Em net, Adriano Pontes 
venceu seguido de Roberto Gomes. 
Entre os convidados Rogério Ouri-
que arrecadou o troféu net.

GRupo das nove 

paulo Barcelos vence
ordem de Mérito Tiger Woods vs Augusta National.  

Quem vencerá!?

HOLe 19 - COM ALvARINO PINHeIRO

Hoje o tema no clubhouse circula à 
volta do possível regresso de Tiger 
Woods aos grandes palcos do golfe 
mundial e de como se apresentará, 
caso jogue no primeiro Major do 
ano, o Masters. 
O Masters dos Estados Unidos 
joga-se entre os dias 7 e 10 de Abril 
como sempre no Augusta National 
Golf Club na Florida. 
Foi jogado pela 1ª vez em 1934, 
sendo o vencedor Horton Smith. 
Desde 1949 a cerimónia final inclui 
a entrega do famoso “green jacket” 
ao vencedor do torneio. 
Em 1997 com apenas 21 anos, Tiger 
Woods ganhou com 12 pancadas de 
diferença, tornando-se assim no 
jogador a ganhar o Masters com o 
maior número de pancadas de dife-
rença. Ao mesmo tempo foi o mais 

novo jogador de sempre a ganhar o 
torneio.
Em 1986, Jack Nicklaus tornou-se 
no mais velho jogador a ganhar em 
Augusta, com a idade de 46 anos. 
No total é o jogador com mais vitó-
rias no Masters com 6 triunfos, a 1ª 
aconteceu em 1963 (Tiger Woods e 
Arnold Palmer têm 4 vitórias). 
Apenas 3 jogadores conseguiram 
ganhar o torneio em dois anos 
consecutivos: Jack Nicklaus, Tiger 
Woods e Nick Faldo.
Tiger não ganha o Masters desde 
2005. Agora com 40 anos consegui-
rá alguma vez atingir os 6 triunfos 
de Nicklaus em Augusta!? 
Acreditamos que sim, mas será ne-
cessário começar a “jogar o jogo” 
novamente… Nem que para isso te-
nha que o reinventar mais uma vez!

UM COPO De ReGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (11) 

Obstáculo de areia – água casual

Numa situação de jogo e na sequên-
cia de uma pancada, a bola de um 
jogador, rola para dentro de um 
obstáculo de areia. Ao chegar próxi-
mo do obstáculo de areia, o jogador 
verifica que a sua bola se encontra 
dentro de água existente no obstá-
culo de areia e questiona-se como 
resolver a situação.
Importa dizer antes de mais, que 
o jogador poderá jogar a bola tal 
como ela se encontra.
A água no obstáculo de areia é con-
siderada água casual e portanto 
considera-se que a bola está numa 
condição anormal do terreno e o jo-
gador pode de acordo com a regra 
nº 25 - 1b(ii) evitar a interferência 
sem penalidade, para isso, tem de 
levantar a  e deixá-la cair sem pena-
lidade dentro da distância dum taco 
não mais perto do buraco do que 
o ponto mais próximo da não inter-

ferência. Neste caso como a bola se 
encontra num obstáculo de areia, o 
ponto mais próximo de não interfe-
rência tem de estar dentro do obstá-
culo de areia ou se não for possível 
evitar por completo a interferência, 
tão próximo quanto possível do 
ponto onde a bola estava mas não 
mais perto do buraco.

No exemplo referido, o jogador ve-
rificou que não era possível de acor-
do com as regras evitar a interferên-
cia da água casual sem penalidade 
e optou por jogar fora do obstáculo 
de areia, com uma pancada de pe-
nalidade, mantendo o ponto onde a 
bola estava no alinhamento entre o 
buraco e o ponto onde a bola vai ser 
deixada cair, sem limite para a dis-
tância onde, atrás do obstáculo de 
areia, a bola pode ser deixada cair. 
(Regra nº 25 – 1b (ii) (b)).

as dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

Distribuição Do Peso

Num bom Swing, o peso do corpo 
passa do pé de trás (backswing) 
para o da frente (downswing) para 
aumentar o equilíbrio. Porém, não 
usufruirá destes benefícios se o 
peso não for bem distribuído no 
address. O que a maioria dos joga-
dores de golfe não sabe é que a dis-
tribuição ideal do peso varia para 
cada taco e de acordo com a pan-
cada que quer bater. O driver, por 
exemplo, funciona melhor quando 
acerta na bola com uma pancada 

com uma curva ampla. Distribuir 
o peso no address de forma a favo-
recer levemente o lado direito do 
corpo encoraja este ângulo de ata-
que. O princípio é o mesmo para 
as madeiras com loft e os ferros 
compridos.
 Mas não acontece com os ferros 
médios e curtos. Um swing com-
pleto com estes tacos requer que 
o peso esteja bem distribuído, já 
que isto ajuda a promover o ângu-
lo de ataque descendente.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira para aulas ou qual-

quer esclarecimento sobre a modalidade.

Madeiras e Ferros Compridos
Se cerca de 60% do seu peso favo-
recer o pé de trás no address, isto 
encorajá-lo-á a deslocar o peso jun-
tamente com o taco no topo do ba-
ckswing. Isto é fundamental para 
que o taco acerte na bola com a 
curva ampla necessária.

Ferros Médios e Curtos
Com tacos mais curtos, deve distri-
buir o peso uniformemente: 50% 
em cada pé. Esta posição equili-
brada promove o ângulo de ataque 
certo, que, ao contrário do das ma-
deiras e dos ferros compridos, é 
ligeiramente descendente.


