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Estamos em tempo de 
celebrar um evento com 
história e emblemático 
no nosso clube, o desig-
nado PRO-AM da Ilha 
Terceira.
É o momento em os ama-
dores com experiência 
e os novatos jogam e 
confraternizam com os 
profissionais da modali-
dade.
O nosso torneio é único 
por transformar-se dum 
desportivo num aconte-
cimento tradicionalmen-
te social.
Visitam-nos profissio-
nais e seus acompanhan-
tes do topo do ranking e 
profissionais que desde 
sempre reservam parte 
das suas férias para mar-
car presença e rever ve-
lhos amigos.
Um abraço muito espe-
cial ao Espadinha e Cou-
to que conjuntamente 
com o Eduardo fazem a 
ponte passado e futuro.
Uma palavra de agradeci-
mento a todos os que nos 
visitam, aos vencedores 
e naturalmente aos parti-
cipantes que embora não 
ganhando interiorizaram 
uma nova dica que valo-
rizará o seu jogo.
Continue praticando 
golfe em espírito de fair 
play não esquecendo o 
nosso maravilhoso mar.
Bom Verão.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

ArlIndo CorreIA

O Brasileiro

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei a jogar em 1988, no entan-
to as primeiras vezes que vim aqui 
ao clube tinha 8 ou 9 anos, onde 
meu irmão Francisco era caddy. Em 
1981 estive aqui e mesmo incenti-
vado pelo meu irmão não liguei ne-
nhuma. Em 1988 voltei, já casado 
e comecei a ter aulas pela mão de 
Mestre Eduardo. Não parei desde 
então e o golfe é o meu desporto 
favorito, a minha paixão. Acho que 
é tudo. Caminha-se por este verde 
maravilhoso, as companhias e faz-
se ótimos amigos através do golfe.

Tipo dE CompETição prEfErida? 
O medal-play é o meu favorito. É 
justo contigo mesmo. Se você jogar 
mal é porque jogaste mal. É mais 
justo do que fazer dez num buraco 
e perder esse buraco e no buraco 
seguinte fazer um par e voltar a em-
patar.

o quE pEnSa do noSSo Campo? 
Acho fantástico em todos os sen-
tidos. Está muito bem cuidado, a 
natureza é fantástica, o campo é lin-
do. Não tem preço que pague você 
jogar golfe, escutar pássaros, a vaca 
a mugir, ver o homem a ordenhar as 

vacas e a fazer a mudança do gado 
enquanto se joga golfe. Acho isso 
arrepiante, fantástico!

o quE o moTiva no GolfE? 
O que me motiva mesmo são os 
amigos. Ás vezes até posso não ter 
muita vontade de ir jogar, mas pen-
so, vou estar com os meus amigos. 
Gosto muito do buraco 19, apesar 
de não ser de bebida, mas gosto de 
convívios. E também, claro, o desa-
fio.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Já teve mais crianças a jogar gol-
fe, mas agora com as Ilhas de Va-
lor pode ser que tenha um sentido 
maior. Ainda outro dia vi crianças a 
brincar, o que já dá uma entrada no 
golfe e acho isso muito importante.

quE ConSElhoS dariaS aoS maiS 
jovEnS?
Paciência e muita persistência por-
que o golfe no inicio é frustrante.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
Os fortes são os aprouches, os fracos 
o drive, abre muito, às vezes encaixa.

qual a Sua panCada prEfErida? 
A distância do sete de ferro. Sinto-
me confortável a bater com ele.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar? 
O da Terceira! O Gávea no Brasil 
é o mais bonito dos que já joguei, 
a seguir à Terceira. O de Búzios é 
muito desafiador.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar? 
Agora a moda no Brasil é o Campo 
Olímpico. Estou doido que acabem 
as Olimpíadas para poder ir lá jo-
gar!

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?
Tem uma recente. Estava a jogar 
com aquele moço da Agualva que 
corre, o João Valadão e ele deu 1, 
2, 3 putts  e virou para a bola e dis-
se: Não queres... há-de ser quando 
quiseres. Achei o termo muito en-
graçado.

Diz que foi “levado” para o Brasil, tinha 9 anos, fez 10 no na-
vio. Está no Rio de Janeiro há 49 anos onde desde os treze 
anos trabalha no ramo da carne e até hoje não parou. Adora 
o Rio de Janeiro, o seu povo que é fantástico. Considera que 
o Terceirense e o Carioca são muito parecidos, mesmo sem 
dinheiro, há sempre os amigos e uma cervejinha e é sem-
pre festa. Regressa habitualmente todos os anos, mas o seu 
sonho é nos visitar duas vezes por ano e por um período de 
dois meses de cada vez, no Carnaval e no Verão. No CGIT é 
um dos nossos.

O MEU SACO
Saco – Titleist

Driver – Ben Hogan Big Ben 10.5

Madeira 5  – Copper Head

Madeira 7  – Copper Head

Ferros (4 ao Sand-Wedge) – Ben Hogan Apex

Putter – Loy Mac Silver Special

Marca de Bolas - Titleist Pro-V1
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ArlIndo CorreIA

O Brasileiro
Nome – Arlindo Borges Correia

Idade-59 anos

Profissão - Empresário no ramo 

das carnes

Naturalidade-Fontinhas, Praia da 

Vitória

Residência - Rio de Janeiro, Bra-

sil

HCP- 14

Família - Casado, 1 Filho.

Jogador(es) de Golfe favoritos 

– Jason Day, Ernie Els, Jack Ni-

cklaus.

Prato(s) favorito(s) - Feijoada 

brasileira, Pata de vaca, dobradi-

nha, língua alcatra, sopa de lavra-

dor.

Hobbies – Andar de moto.

Filme, realizador ou actores pre-

feridos – Tudo o vento levou, Tita-

nic, Nicholas Cage, Harrison Ford.

Música Género cantor ou agru-

pamento – Samba com churras-

co, Sidney Magal, Caetano Veloso, 

Maria Bethania.

Tv Programas Favoritos - Golfe, 

Moto GP e filmes.

Internet/Consolas - Pesquisas e 

facebook.

Clube(s) de Futebol – Vasco da 

Gama e Sporting Club de Portu-

gal.

Com os troféus no 

Brasil, não é fácil 

enumerar, mas des-

taca os dois Frien-

dships disputados 

em 1988, ano que 

se iniciou na mo-

dalidade, e o de 

há dois anos, o pri-

meiro nas Furnas, 

o outra na Terceira 

onde também ven-

ceu a sua categoria 

individualmente. 

Do Brasil destaca 

o primeiro lugar al-

cançado o ano pas-

sado no Masters de 

Itanhangá.

Palmarés (Resumido)
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hUgO SAntOS/jOrgES SOArES  quartos hUgO SAntOS/jOãO pEdrO frEitAS  quintos
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XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA - Pro-Am

Carlota e Diogo vencem
Marcado para as 8h30 da manhã, o 
torneio que dá o nome à competi-
ção, o Pro-Am, prova em que cada 
amador joga com um profissional 
para uma classificação conjunta e 
que é a competição favorita de mui-
tos amadores que se deslocam pro-
positadamente a esta ilha, teve iní-
cio à hora marcada com a presença 
de dezanove profissionais e setenta 
amadores, que jogaram num campo 
bem preparado e com condições cli-
matéricas favoráveis.
Onze abaixo do par foi o score apre-
sentado pela melhor dupla em pro-
va. Sagrou-se vencedora a equipa 
liderada pelo profissional João Car-
lota que fazia dupla com o jovem 
amador terceirense (sub-16) Diogo 
Ávila que já no ano passado tinha 
recebido um troféu nesta compe-
tição, então quinto fazendo dupla 
com Hugo Santos. 
A duas pancadas de distância fi-
caram as restantes quatro duplas 
premiadas cuja classificação foi 
ordenada pelo método de desempa-
te regulamentar. Assim o segundo 
classificado foi o amador terceiren-
se Paulo Quadros que fazia dupla 
com o profissional João Ramos que 
se estreava na Ilha Terceira.
Gonçalo Pinto e o jovem (sub-12) 
Simão Barcelos que parece que quer 
seguir as pisadas do pai em termos 
de troféus foi terceiro.

jOãO rAMOS/pAUlO qUAdrOS  segundos gOnçAlO pintO/SiMãO bArCElOS  terceiros

dUplA CAMpEã, joão Carlota/diogo Ávila

Um dos profissionais mais expe-
riente no campo da ilha lilás é Hugo 
Santos, onde costuma passear a sua 
classe, fez equipa com os restan-
tes dois premiados, Jorge Soares, 
que já fez as vezes de profissional 
nesta prova e com o patrocinador 
principal do Melhor dos Melhores 
e apaixonado pelo golfe, João Pedro 
Freitas, que se classificaram por 
esta ordem.

Class. profissional/Amador total

1º João Carlota/ Diogo Ávila -11

2º João Ramos/Paulo Quadros -9

3º Gonçalo Pinto/ Simão Barcelos -9

4º Hugo Santos / Jorge Soares -9

5º Hugo Santos/ João Pedro Freitas -9
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O campo do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira parece que foi feito para 
Tiago Cruz. Três participações, três 
vitórias. O golfista do Estoril só não 
liderou esta prova na primeira vol-
ta do primeiro ano que participou. 
Leva sete voltas consecutivas no 
comando deste Open. Curiosamen-
te terminou este ano com o mesmo 
resultado agregado do ano passado, 
203 pancadas.
O escocês Jay Taylor, que disputa o 
circuito da PGA Portugal, foi segun-
do classificado em ano de estreia re-
alizando uma prova muito regular, 
sempre abaixo do par do campo.
Hugo Santos, já vencedor desta 
prova, foi terceiro pelo terceiro ano 
consecutivo, a três pancadas do es-
cocês.
Num ano de estreantes, outra gran-
de exibição foi a de João Ramos, 
que dividiu o terceiro lugar com 
Hugo Santos, tendo os dois realiza-
do uma prova em crescendo e com 
exatamente os mesmos scores nos 
três dias de prova.
Menção especial para Pedro Figuei-
redo, uma das grandes esperanças 
do golfe português, que teve que 
efetuar 5 viagens para poder estar 
na Ilha Terceira após ter competido 
em Espanha. Figgy não efetuou vol-
ta de treino, nem participou no Pro-
Am, jogando a primeira vez já em 
prova averbando um score de uma 
pancada acima do par, repetindo o 
resultado no segundo. No último 
dia de competição marcou a volta 
mais baixa da competição com 66 
pancadas subindo ao 5º lugar. 
Miguel Gaspar que fez a sua for-
mação de golfista na Terceira pelas 

mãos de Eduardo Correia foi o sex-
to.
A única senhora em prova, Susana 
Ribeiro, ficou em 11º lugar
O melhor dos seis Açorianos em 
prova foi o micaelense André Me-
deiros que terminou em décimo. 
Os restantes açorianos em prova 
terminaram pela seguinte ordem: 
José Nicolau Melo, Michael Duar-
te, Francisco Matos, Artur Freitas e 
Eduardo Correia.
Sete golfistas terminaram igual ou 
abaixo do par do campo o que con-
firmou a maior acessibilidade do 
mesmo.
Participaram neste evento 21 golfis-
tas profissionais, o maior número 
dos últimos anos.
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XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA – ProfIssIonAIs 

Tri-campeonato
para Tiago Cruz

tri CAMpEOnAtO para Tiago Cruz

Class. Jogador D1 D2 D3 Total
1º Tiago Cruz 67 69 67 203
2º Jay Taylor 70 69 69 208
3º Hugo Santos 72 70 69 211
4º João Ramos 72 70 69 211
5º Pedro Figueiredo 73 73 66 212
6º Miguel Gaspar 74 70 69 213
7º João Carlota 76 71 69 216
8º Gonçalo Pinto 76 75 72 223
9º Sérgio Ribeiro 73 77 74 224
10º André Medeiros 78 75 76 229

O qUE diSSE O CAMpEãO:

tiago Cruz (vencedor da prova profissional): 
À pergunta de qual o segredo para vencer três 
vezes seguidas, Tiago Cruz responde do seguinte 
modo: “acho que se deve à maravilha que esta ilha 
tem no seu todo, à hospitalidade das pessoas, que 
é sempre importante para uma pessoa se sentir 
bem. Três anos seguidos a vencer é um grande 
feito e estou muito feliz por isso. queria agradecer 
também à minha namorada que vem pela segun-
da vez e que gosta muito de cá vir, pois este é um 
torneio diferente dos outros todos, pelo ambiente em si, pelas pessoas à volta do torneio 
a ver, os almoços, os jantares, a festa.  É um excelente torneio e espero que se realize por 
muitos anos.
no torneio fui muito regular, acertando sempre os fairways, jogando com cabeça quando 
a bandeira estava um pouco mais escondida, arrisquei quando dava para arriscar, quando 
não, jogava pelo certo”.

hUgO SAntOS  novamente terceiro

jAy tAylOr  estreia-se na Terceira com segundo lugar
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A competição Stableford teve lugar 
no último dia de prova e reuniu os 
participantes das categorias B, C e 
D, num total de 63 jogadores.
José Monteiro Pereira foi o vence-
dor incontestado da prova suceden-
do aos miúdos Simão Barcelos e 
Virgílio Ferreira que ganharam nos 
anos anteriores

VitóriA dEStACAdA COM 43 pOntOS
José Monteiro Pereira, talvez ins-
pirado pela companhia, jogou com 
duas senhoras, fez o seu melhor 
jogo em competição tendo termina-
do o front-nine a par do campo
O árbitro nacional Aguinaldo An-
tunes foi o vice-campeão, mas já a 

cinco pontos do vencedor e com os 
mesmos pontos que o “brasileiro” 
Arlindo Correia. 
António Gomes da Silva, emi-
grante no Luxemburgo e golfis-
ta do Miramar, é uma presença 
frequente no nosso Pro-Am e foi 
melhorando a sua prestação dia 
após dia culminando com o quar-
to lugar alcançado no último dia 
de prova.
O quinto lugar foi para João Pedro 
Freitas que sucedeu a seu irmão na 
mesma posição.
A melhor senhora nesta prova foi 
Maria Manuela Miranda do Clube 
de Golfe da Estela que ficou em sex-
to lugar e à beira dos troféus.

XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA – sTAbleford 

José Pereira convence

jOSé MOntEirO pErEirA  campeão Stableford

Cl. jogador total

1º José Monteiro Pereira 43

2º Aguinaldo Antunes 38

3º Arlindo Correia 38

4º António Gomes da Silva 37

5º João Pedro Freitas 37

jOãO pEdrO frEitAS  leva mais um troféu

gOLfe|VI|

AntóniO gOMES dA SilVA  quarto classificado

ArlindO COrrEiA  leva o terceiro prémio para o rio

AgUinAldO AntUnES vice-campeão
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A décima terceira edição do torneio 
das Empresas contou com a partici-
pação de 23 equipas e 92 jogadores, 
somente menos uma equipa do que 
em 2015, o que mostra o empenho 

das empresas e dos jogadores para 
alinharem neste conceituado torneio 
que desde há alguns anos tem o pa-
trocínio do Grupo EVT, agora atra-
vés da Car Gold. A prova decorreu 

nos dias 2 e 3 de Julho no campo do 
Clube de Golfe da Ilha Terceira.
Cada equipa era composta por dois 
pares cuja pontuação dos dois dias 
de competição é somada, tendo o 

torneio sido disputado no sistema 
Stableford, na sua variante Texas 
Scramble. Para os menos conhe-
cedores do sistema ele joga-se por 
pontos como qualquer outro tor-
neio Stableford, mas esta variante 
tem a particularidade de cada par 
poder escolher a bola melhor posi-
cionada (no mesmo par) para joga-
rem os dois desta posição. Repetem 
esta acção até chegar ao green. A 
partir daí jogam alternadamente. 
Cada jogador tinha que fazer no mí-
nimo oito saídas.

ElECtrO CrUzEirO COMAndOU
dESdE O priMEirO diA
A equipa vencedora foi das últimas 
a ser constituídas, mas isso não 
obstou a que sagrassem vencedores 
da prova. Um início de sonho com 
90 pontos alcançados e onde se des-
tacou a melhor dupla do primeiro 
dia, João Valadão/Bruno Tomé com 
47 pontos, cinco pontos de avanço 
sobre a campeã em título, Laborató-
rio Brum & Freitas e do team Ber-
bereia & Lourenço. No segundo dia 
só realizaram 78 pontos, mas foi 
o suficiente para se sagrar campeã 
com 3 pontos de avanço.
De trás para a frente vieram os se-
gundos classificados. A equipa Car 
Gold Motor 9 realizou a melhor 
pontuação do segundo dia benefi-
ciando do melhor score do dia da 
dupla pai e filho que vinha já roda-
da do Expresso-BPI, Carlos Rauli-
no/Jácome Peixoto.

XIII TorneIo dAs emPresAs – CAr Gold 

Electro Cruzeiro campeã

Classificação Empresa pontos dia 1 dia 2

1º Electro Cruzeiro 168 90 78

Paulo Pinto/Rui Tomé 82 43 39

João Valadão/Bruno Tomé 86 47 39

2º Car Gold Motor 9 165 78 87

Carlos Raulino/Jácome Peixoto 85 39 46

José Silva/Paulo Rocha 80 39 41

3º M. Moniz Construções 161 83 78

Flávio Barcelos/Roberto Gomes 82 39 43

Marco Moniz/Miguel Sousa 79 44 35

4º InforAlfa 160 79 81

João Ferreira/José dos Reis Mendes 79 38 41

Hildeberto Rocha/José Freitas 81 41 40

5º Farmácia S. Bento 160 80 80

Paulo Barcelos/João Tomé 85 41 44

Fernando Natal Silva/Pedro Lima 75 39 36

ElECtrO CrUzEirO  vencedora da edição de 2016 do Torneio das Empresas

CAr gOld MOtOr 9  vice-campeã do Torneio das Empresas

M. MOniz COnStrUçõES  equipa terceira classificada do Torneio das Empresas
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XIII TorneIo dAs emPresAs – CAr Gold 

Electro Cruzeiro campeã
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XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA – CATeGorIA A

Joge Soares repete vitória 

Se o ano passado Jorge Soares 
venceu sem contestação a mais 
importante categoria amadora do 
programa do Pro-Am da Terceira 
com 10 pancadas de avanço sobre 
o segundo, este ano só conseguiu 
revalidar o título após o primeiro 
buraco do play-off disputado com 
o miúdo micaelense Tiago Nunes 
de 15 anos que se tem afirmado 
como um dos melhores golfistas 
açorianos.
Délio Soares repetiu o terceiro lu-

gar do ano passado, após ter sido 
campeão em 2014. Ficou a seis pan-
cadas dos primeiros.
O terceirense radicado em S. Mi-
guel filiado pela VerdeGolf, Paulo 
Santos foi o primeiro líder da pro-
va, mas uma prova em decrescendo 
atirou-o para o quarto lugar e para 
fora dos prémios.
Outro golfista de 15 anos, o tercei-
rense Ricardo Garcia, foi quinto
Participaram nesta categoria 9 gol-
fistas.

tiAgO nUnES  vice-campeão

déliO SOArES  completa pódio

jOrgE SOArES  campeão

XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA – CATeGorIA b

Adelino Silva e João Tomé primeiros 

Adelino Silva voltou ao Pro-Am 
após alguns anos de afastamento 
da competição para vencer a cate-
goria B em gross, numa prova de 
dois dias, disputada em stroke-
play. 
Em Net a vitória foi para o jovem 
João Paulo Tomé, com três panca-
das de avanço sobre João Silva Fer-
nandes

O habitué dos greens da Terceira, 
Manuel Fernandes inscrito pelos 
Amigos do Jamor subiu uma posi-
ção em relação a 2015 alcançando 
o pódio. 
O jovem Diogo Ávila, vencedor 
do Pro-Am deste ano foi quarto à 
frente de Alexandre Neves Paulo 
Inscreveram-se nesta categoria 18 
golfistas. 

jOãO tOMé  vitória em net

jOãO fErnAndES  segundo classificado net

AdElinO SilVA  vitória em gross

Class. Jogador D1 D2 D3 Total
1º Jorge Soares * 79 71 76 226
2º Tiago Nunes 76 75 75 226
3º Délio Soares 75 77 80 232
4º Paulo Santos 74 79 81 239
5º Ricardo Garcia 82 83 77 242

Class. Jogador D1 D2 Total
1º Adelino Silva 80 80 160
1º João Tomé 74 69 143
2º João Fernandes 75 71 146
3º Manuel Fernandes 76 71 147
4º Diogo Ávila 76 72 148
5º Alexandre Neves Paulo 74 74 148

* após play-off
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XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA – CATeGorIA C 

José Magalhães e Ana Rego ganham

A prova disputou-se no sistema Me-
dalplay Eccletic, que permite aos gol-
fistas melhorem a sua prestação bura-
co a buraco escolhendo para o score o 
melhor resultado dos dois dias.
José Luís Magalhães foi o destaca-
do vencedor gross fazendo o par do 
campo. 
Ana Rego foi a primeira na classi-

ficação net beneficiando do fator 
de desempate. Lourenço Fagundes 
também terminou com 62 pontos e 
levou o último troféu em disputa.
Júlia Lima foi terceiro isolado, Rui 
Fonseca desceu uma posição este 
ano e foi quarto com os mesmos 
pontos de João Pedro Sequeira.
Classificaram-se 26 golfistas.

AnA rEgO  vence net na categoria C

lOUrEnçO fAgUndES  terceiro classificado

jOSé lUíS MAgAlhãES  vitória em gross

XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA – CATeGorIA d 

Berto Cabral e João Rodrigues vencem

Igualmente  disputada Medalplay 
Eccletic, esta categoria destinada 
aos jogadores de handicap mais 
elevado.  Classificaram-se 19 gol-
fistas.
Em gross o regressado Berto Ca-
bral superou a concorrência aca-
bando a prova com uma pancada 
de vantagem sobre Maria Fernan-
da Morais e Tiago Costa.
Em Net, João Rodrigues., em par-

ticular forma este ano, venceu 
também com a vantagem de uma 
pancada sobre o grande despor-
tista e já septuagenário, Eduardo 
Faria Martins.
Maria Manuela Martins (Estela) e 
Maria Fernanda Morais (Vale Pi-
são) terminaram respectivamente 
em terceiro e quinto, ficando a 
quarta posição pertença de Rui 
Farto.

jOãO rOdrigUES ganha net

EdUArdO fAriA MArtinS  nos troféus aos 74 anos

bErtO CAbrAl  vence em gross a categoria d

Class. Jogador Total
1º José Luís Magalhães 72
1º Ana Rego 62
2º Lourenço Fagundes 62
3º Júlio Lima 63
4º Rui Fonseca 64
5º João Pedro Sequeira 64

Class. Jogador Total
1º Berto Cabral 85
1º João Rodrigues 65
2º Eduardo Faria Martins 66
3º Maria Manuela Miranda 66
4º Rui Farto 67
5º Maria Fernanda Morais 67
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Tradição, animação e alegria
XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA
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XXXV Pro-Am dA IlhA TerCeIrA

Os Profissionais
em acção
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Bons resultados em S. Miguel
Golfe joVem

Simão Barcelos, filho do campeão 
Paulo Barcelos, foi o terceirense 
em maior destaque nos três dias 
de provas realizados na ilha ver-
de, vencendo com naturalidade to-
das as competições no seu escalão. 
Destaque ainda para as prestações 
de Ricardo Garcia, Afonso Sousa e 
Martim Ávila.

driVE dA fpg
Depois do primeiro Drive da Fede-
ração Portuguesa de Golfe, realiza-
do na Terceira, ter sido interrompi-
do e adiado, o segundo realizou-se 
no percurso A+B da Batalha.
No escalão principal, os sub-16, 
vitória natural em gross de Tiago 
Nunes(VGCC) com 77 pancadas 
menos 6 do que Ricardo Garcia 
(CGIT) que vencia em net. Prova 
regular de Diogo Ávila.
Em Sub-14 domínio da menina Ive-
te Rodrigues (VGCC), que após le-
são, regressa com uma vitória sobre 
os rapazes em gross. O melhor net 
foi Luís Índio (VGCC).
Vitória destacada dos representan-
tes da ilha lilás, Simão Barcelos em 
gross e Afonso Sousa em net, nos 
Sub-12
Miguel Pavão e Tomás Melo, am-
bos do VGCC, dividiram os títulos 
gross e net nos Sub-10 que contou 
com a presença do terceirense Mar-
tim Ávila.

CAMpEOnAtO rEgiOnAl jOVEM
Sobre a égide da Associação de Gol-
fe dos Açores realizou-se também 
na Batalha, mas agora nos percur-
sos B + C, o Regional Jovem.
Em Sub-18 Miguel Rodrigues 
(VGCC) não teve opositores e por 
isso sagrou-se campeão, apesar de 
uma prestação menos conseguida 
no segundo dia o ter atirado para 
trás dos primeiros Sub-16.
Mais uma vez a categoria Sub–16 
foi a mais competitiva, mas teve 

o mesmo vencedor, Tiago Nunes 
(VGCC) que superou Ricardo Gar-
cia (VGCC) por duas pancadas.  
Ricky igualou no segundo dia a 
melhor volta do campeonato (79 
pancadas), também obtida por Mi-
guel Rodrigues no primeiro dia e 
por um surpreendente João Gou-
veia, também no segundo dia após 
ter registado 93 pancadas no pri-
meiro. Diogo Ávila melhorou a sua 
prestação ao longo dos três dias de 
provas realizados na ilha verde.

Nos sub-14 a classificação inverteu-
se em relação ao Drive, agora com 
Luís Índio a tomar a dianteira sobre 
Ivete Rodrigues. Neste escalão par-
ticipou ainda Sofia Paulino (CGIT) 
que se estreava nestas andanças.
Prova sem história foi a de sub-12 
com domínio avassalador de Simão 
Barcelos (CGIT) com mais de 70 
pancadas de avanço sobre os res-
tantes competidores. A comitiva 
terceirense foi acompanhada pelo 
profissional Artur Freitas.

 O meu 
hole-in-one

JÁCOme peIXOtO   HCp: 17,4
Fiz o meu hole-in-one no torneio do Ex-
presso-BPI realizado este ano nas Fur-
nas, no buraco #11 Estava para jogar o 
ferro 5, mas para bater de forma mais 
suave, troquei para o ferro 4, o swing 
saiu perfeito, a bola entrou pela direita 
no green, bateu uns dois metros antes 
do buraco e de repente desapareceu. 
Sabia que tinha shot pelo menos para 
birdie, mas um fotógrafo que estava no 
green começou a fazer sinal que a bola 
tinha entrado. Foi espetacular e ainda 
para mais não tínhamos que jogar o 
putter!!!
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O fator casa é normalmente deter-
minante nas competições entre es-
tes dois clubes açorianos. A edição 
de 2016 não fugiu à regra tendo a 
equipa terceirense vencido com cla-
reza, dominando a prova desde a 
primeira série de foursomes.
Na manhã do primeiro dia de pro-
va o CGIT tomou a dianteira ven-
cendo os dois primeiros encontros 

através dos irmãos Soares, Jorge e 
Délio e por Pedro Freitas/Ricardo 
Garcia. O único ponto do dia em 
foursomes para os micaelenses veio 
da dupla mais jovem do torneio Mi-
guel Rodrigues/Tiago Nunes que 
curiosamente defrontaram a dupla 
com mais idade Brás Linhares/José 
Adriano Godinho.
À tarde os terceirenses capitane-
ados por Francisco Botelho apre-
sentaram em competição as duas 
duplas que venceram de manhã 
enquanto Luís Índio, capitão dos 
micaelenses, apresentava duas du-
plas diferentes tentado assim, sem 
sucesso, dar a volta ao resultado.
No Domingo jogavam-se as parti-
das de Singles estando ainda tudo 
em jogo pois disputavam-se seis 
pontos. Os micaelenses começaram 
bem vencendo o primeiro jogo atra-
vés de Nico sobre “Chocolatinho”.
A segunda partida disputada entre 
veteranos, Brás Linhares levou a 
melhor sobre Luís Índio, enquanto 
na seguinte o jovem Tiago Nunes 

empatava com o terceirense Jorge 
Soares, ficando a equipa da ilha li-
lás a um ponto da vitória. Esta foi 
alcançada por outro jovem, Ricardo 
Garcia, também com 15 anos, mas 
da ilha Terceira que triunfou sobre 
o também terceirense Paulo Santos, 
mas radicado em S. Miguel e repre-
sentando a Verdegolf.
Os restantes jogos foram conce-

didos como é usual no golfe de 
equipas disputado em match-play, 
considerando-se o empate entre os 
intervenientes.
Tendo-se sagrado campeã, a equipa 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
representará os Açores no Campeo-
nato Nacional de Clubes, a disputar 
no Montado Golf, entre 1 e 4 de Se-
tembro.

CGIT vence em casa
CAmPeonATo reGIonAl de Clubes dos Açores 

ClUbE dE gOlfE dA ilhA tErCEirA  Campeão regional de Clubes

VErdEgOlf COUntry ClUb  a equipa vencida
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As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

Faça experiências com o ritmo e a linha (putts)

2) tente embocar 3 ou 4 putts do mesmo sítio, batendo cada bola numa linha diferente e variando a 
velocidade da pancada. por exemplo, na primeira bola, tente “endireitar “ o putt, batendo-o de forma 
firme para que tenha muito pouco break. no putt seguinte, bata a bola de modo que quase só a em-
purre para dentro do buraco, tendo em conta que terá muito mais break do que o putt anterior. 

1) encontre um putt de 4 metros onde haja um break óbvio da esquerda para a direita 
ou vice-versa.

3) continue desta maneira o máximo de tempo possível. enquanto treina, continue a 
tentar embocar putts à medida que vai experimentando velocidades e linhas diferentes.

Ricardo Garcia, Simão Barcelos 
e Martim Ávila foram os golfistas 
terceirenses que integraram a re-
presentação açoriana aos nacionais 
jovens, nas categorias de sub-16, 
sub-12 e sub-10, tendo em comum 
estarem no primeiro ano do respeti-
vo escalão e por isso num processo 
evolutivo.
Ricky foi 12º entre 48 participan-
tes, Simão foi 9º entre 27 golfistas e 
Martim 26º entre 35 atletas.
Boa prestação também dos micae-
lenses Tiago Nunes (sub-16) e Ivete 
Rodrigues (Sub-14- fem.) ambos na 
quinta posição.

nACIonAl de joVens

Classificações 
meritórias

Avaliar putts com inclinações laterais não é uma ciência exata. Há sem-
pre mais do que uma linha até ao buraco, e o caminho que escolher de-
pende sempre da quantidade de velocidade que passar para a bola (um 
putt batido suavemente tem mais break do que um batido com firmeza). 
Este exercício útil revelará a relação entre o ritmo e a linha, aumentando 
a sua visualização e o seu touch em putts com inclinações laterais. 

Um COpO De RegRAS - por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

golfe – Um “copo” de Regras (16)  – Handicap (2)

o principal objetivo do sistema de 
handicap eGa é efetuar uma ges-
tão de handicap justa e uniforme 
de forma a permitir que jogadores 
de golfe de diferentes níveis de ha-
bilidade possam competir, entre 
si, numa contexto de igualdade e 
equidade. 
para que o sistema funcione é 
necessário que os jogadores cum-
pram os seguintes pressupostos
- serem honestos, conhecer e res-
peitar as regras de golfe e jogarem 
com fair play;
- Fazerem sempre o melhor resul-
tado possível em cada buraco de 
cada volta;
- apresentarem o maior número de 
resultados válidos para a gestão de 
handicap, que são utilizados para 
atualizar o handicap.
para se obter um handicap eGa 
oficial, o jogador de golfe, “deve 
entregar no mínimo três resultados 
“Stableford”, jogados em 18 ou 9 
buracos”. 

o handicap eGa máximo que 
pode ser atribuído é de 36,0, tanto 
para homens como para senhoras.

para ser considerado válido um 
resultado entregue, a volta de golfe 
deve ser jogada, nas seguintes con-
dições:
- campo de golfe classificado e com 
course rating válido;
- de acordo com as regras de Golfe 
e as regras locais;
- o resultado tem de ser marcado 
por um marcador
a comissão de handicap e course 
rating do cGit, realiza no final de 
cada ano civil, a revisão anual de 
handicap (rah) a qual é obrigató-
ria para todos os jogadores.
nessa rah, a comissão de han-
dicap, irá ajustar o handicap de 
todos os jogadores e verificar o es-
tado do handicap de cada um.
o handicap pode estar numa das 
seguintes condições:
handicap ativo – para manter o 

handicap ativo o jogador terá de 
entregar no mínimo 4 resultados 
válidos por ano. 
handicap inativo – caducado ou 
perdido.
handicap inativo caducado - quan-
do no ano civil anterior o jogador 
entregou três ou menos resultados 
válidos. os jogadores com han-
dicap inativo caducado poderão 
participar em competições, desde 
que não contem para a classifica-
ção “net”. para passar a handicap 
ativo o jogador terá de entregar o 
número de resultados necessários 
para perfazer quatro resultados.
handicap inativo perdido – quan-
do o handicap se encontra caduca-
do por um período superior a 12 
meses, ou seja, até dezembro do 
ano seguinte. para passar a handi-
cap ativo o jogador tem de entregar 
no mínimo 3 resultados e terá de se 
levar em consideração o último va-
lor de handicap do jogador e a sua 
capacidade de jogo em geral.

Semelhanças ou diferanças

HOLe 19 - COm ALvARINO pINHeIRO

pro-am e masters - compare as semelhanças e as diferenças.


