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TORNEIO DO PERU 2016 – TALHO A NOSSA CARNE

José Luís Garcia e José Carlos Vitória 
arrecadam os maiores perus

Paulo Barcelos – O melhor
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JOÃO VALADÃO

Atleta completo

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Foi uma vez que fui à Califórnia de 
férias com a família e como havia 
tempo disponível e um primo que 
gostava de golfe e passámos a ir a 

um driving-range duas a três vezes 
por semana. Quando regressei ins-
crevi-me no golfe. Já anteriormente 
tinha atração pelo golfe, mas como 
estava ligado a outras modalidades 

e o golfe requer tempo, fui sempre 
adiando. Comecei no ano 2000, 
nunca tinha sido caddy e nunca tive 
aulas. Fui diretamente para o cam-
po, vim jogar com os meus colegas 

Estamos na época do Natal.
Estamos em tempo de reflexão 
sobre o que de bom decorreu 
durante o ano e daquilo que 
procuraremos rapidamente 
esquecer.
É consensual considerar que 
o relógio parece cada vez 
mais acelerado independen-
temente do escalão etário em 
nos encontramos.
Esta velocidade leva- nos a 
pensar se somos efectivamen-
te racionais no consumo do 
tempo. O que é certo é que um 
terço de um dia é utilizado a 
dormir, um terço a trabalhar e 
apenas resta cerca de 8 horas 
diárias mais fins de semana 
para o designado tempo livre.
Torna-se cada vez mais difícil 
encaixar  desporto e lazer  no 
vasto portfólio de oferta de 
actividades desportivas ou de 
carácter social em conciliação 
com obrigações familiares.
Esta também é a altura de 
olharmos para nós próprios e 
dedicarmos algumas horas da 
semana ao bem estar do corpo 
e da alma.
Experimente a pedir ao Pai 
Natal uns tacos e  bolas de 
golfe e estou convicto que Ele  
não se esquecerá da sua cha-
miné.
Feliz Natal aos nossos asso-
ciados e a todos os que nos 
visitam.
Viva 2017

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco 

Rodrigues e Aguinaldo Antunes. 

Ficha Técnica

Apesar de ter nascido na 
Agualva não foi caddy nem 
aprendeu a jogar golfe em 
criança. Foi no entanto 
sempre um desportista de 
eleição em diversos des-
portos, com destaque para 
o atletismo. Nos torneios 
de golfe a sua concentra-
ção competitiva vem ao 
de cima permitindo-lhe 
alcançar excelentes resul-
tados. No golfe do dia a 
dia procura complemen-
tar a sua preparação física 
assim como passar tempo 
com amigos, conviver e re-
laxar.

Senhor Atletismo

Pratica atletismo com êxito desde 
os anos 80. A maior parte dos tro-
féus conquistados são nesta moda-
lidade, diz que só tem um “canti-
nho” para o golfe, BTT e triatlo. Só 
em medalhas são mais de 300 e já 
foi homenageado pelas autarquias 
da Praia da Vitória e da Agualva. 
Mantém desde essa época registos 
dos seus treinos, das competições 

que entra assim como recortes de 
imprensa e fotos das provas rea-
lizadas localmente ou mesmo no 
estrangeiro (já participou na Mara-
tona de Nova Iorque). Fotos com 
os craques da modalidade como 
Rosa Mota, Carlos Lopes, Francis 
Obikuelo entre outros fazem tam-
bém parte do seu espólio. Mas de 
entre todas as suas recordações, 

não é das taças ou medalhas que 
tem mais orgulho, mas sim de uma 
“fitinha” do seu primeiro Regional 
disputado na Horta onde foi ter-
ceiro. Uma coisa nos parece certa: 
continuaremos a saber pelos jor-
nais das vitórias ou classificações 
honrosas nas provas que vai dispu-
tando por este mundo fora.
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dos Bombeiros que era o melhor 
que havia aqui em cima.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA? 
Stableford. Como sou um jogador 
inconstante se tiver um ou outro 
buraco mau não me estraga o jogo 
todo, permitindo que se vá até ao 
fim com entusiasmo.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO? 
É um bom campo. Só joguei aqui e na 
Batalha. O nosso campo é muito mais 
trabalhoso a nível de manutenção.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
É mesmo passar o tempo. Vir aqui, 
conversar com alguém, não ando 
chateado, não atiro tacos. É um 
bom passatempo.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?
Acho que se vai manter mais ou me-
nos igual. Não estou a ver grandes 
melhorias.

QUE CONSELHOS DARIAS AOS MAIS
JOVENS?
É uma modalidade como as outras, 
por isso quanto mais cedo se come-
ça mais resultados se tem. Isso tem 
que ser como faço no Atletismo, 
quanto mais se treina, melhores re-
sultados se obtém.

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
Foi o único Pro-Am que entrei, onde 
fiz dois grandes jogos e na recente 
Taça Ibérica em S. Miguel, pois foi 
uma competição diferente, num 
campo diferente e com gente dife-
rente. Como só havia uma dupla 
micaelense estávamos quase todos 
em pé de igualdade, mas acabei por 
fazer uma grande dupla com o João 
Ferreira e trouxemos a taça para a 
Terceira.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Depende muito, é golfe. Mas em 
torneios foco-me muito mais e con-
sigo melhores resultados que fora 
deles.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA? 
É o drive. É a pancada mais longa e 
a que jogo mais relaxado.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?
Só joguei na Batalha e gostei muito, 
mas prefiro o nosso.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Já vi alguns campos interessantes 
no Algarve onde gostaria de jo-
gar.

Nome – João Henrique Pereira Valadão

Idade – 52 anos

Profissão – Reformado Ex-Bombeiro Profissional

Naturalidade – Agualva, Praia da Vitória

Residência – Agualva, Praia da Vitória

HCP – 9,7

Família –  Casado, 1 filha

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Tiger Woods e Phil Michaelson.

Prato(s) favorito(s): Piza

Hobbies: Atletismo, BTT, Pesca submarina, trilhos, etc..

Livros - Subida ao Evereste de João Garcia

Filme, realizador ou actores preferidos: Taken; Mel Gibson, Sean Connery e Angelina Jolie.

Música Género cantor ou agrupamento: Pop/rock; Foreigner, Scorpions e Eagles.

Tv Programas Favoritos: Documentários, filmes, futebol e notícias.

Internet/Consolas: Facebook, e-mail e You-tube.

Clube(s) de Futebol: Sport Lisboa e Benfica.

O MEU SACO
Saco – Top-Flight
Driver – Callaway Big Bertha XR 10,5º
Madeira  3 e 5  – Taylor-Made R7
Ferros (5 ao Pitch) – Titleist AP2
Sand-Wedge – Cleaveland Tour Action 900
Lob-Wedge (64º) – Bite-n-spin O...
Putter – Carbite Polar Balance B
Marca de Bolas- Titleist Pro-V

Palmarés

2000 - Torneio Amizade 
– Orfeão da Praia – 2º net
2001 - Torneio CCAH – 7º
O melhor dos melhores – 3º 
net
2003 - Torneio da Agualva 
– 1º Gross (com Agnelo Ou-
rique)
2006 - Pro-Am Ecletic Cat. 
C – 1º Gross
Torneio das Empresas – 2º 
lugar (AçorPrédios)
2010 - Torneio da Praia – 2º 
net

2011 - Torneio das Empre-
sas – 3º lugar (Agência Teles)
2012 - Sanjoaninas/Inter-
Pairs – 2º net (com José P. 
Cardoso)
2016 - Torneio das Empre-
sas – 1º lugar (Electro-Cru-
zeiro)
Torneio da Agualva - 2º Net
Torneio Eduardo Correia 
– 1º gross (com Paulo e Si-
mão Barcelos)
Torneio Ibérico de Clubes - 
1º (com João Ferreira)



19.DEZ.2016 DIÁRIO INSULARGOLFE|IV| 19.DEZ.2016 DIÁRIO INSULARGOLFE|IV|

TORNEIO DO PERU 2016 – TALHO A NOSSA CARNE

José Luís Garcia e José Carlos Vitória arrecadam os maiores perus
A edição de 2016 do Torneio do 
Peru fica marcada pela quebra de 
uma tradição. Os perus deixaram 
de ser da Base. A ligação deste clu-
be, que conta como sócios funda-
dores as forças aéreas portuguesa 
e americana, à base aérea sempre 
foi muito grande e este torneio cujo 
número de edições já se perdeu no 
tempo premiava sempre os vence-
dores com perus vindos do “cerra-
do grande”. Mas como este clube 
conta sempre com a generosidade 
dos seus associados Horácio Leal 
assumiu-se como patrocinador atra-
vés do seu talho que forneceu as 
aves tão tradicionais nesta época.
A prova disputou-se com condições 
climatéricas que não possibilitaram 
a nenhum golfista culpar o tempo 
pelo seu mau desempenho e contou 
com 85 inscritos, mais quatro que 
em 2015.

JOSÉ LUÍS GARCIA CAMPEÃO GROSS
O trabalhador do nosso clube José 
Luís Garcia, conhecido da maioria 
como Xailinha, foi o único jogador 
dos dez premiados de 2015 que este 
ano continuou a levar um peru para 
casa. Desta vez foi um mais pesa-
do pois passou de quinto para pri-
meiro nesta categoria. Um score de 
uma pancada acima do par deu-lhe 
a vitória isolado com uma vantagem 
de uma pancada sobre o vendedor 
da ordem de mérito desta categoria, 
Paulo Barcelos.
Este ano não vai faltar peru em casa 
dos Garcia pois o filho do campeão, 

JOSÉ LUÍS GARCIA Campeão Gross

DÉLIO SOARES bola mais perto do buraco #2 FRANCISCO NOGUEIRA closest to the pin #18AMÍLCAR MELO bola mais perto do buraco #14

PAULO BARCELOS vice-campeão Gross RICARDO GARCIA terceiro classificado Gross

PAULO MIGUEL NUNES quarto lugar Gross PEDRO XAVIER quinto classificado Gross
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José Luís Garcia e José Carlos Vitória arrecadam os maiores perus

Class. Jogador Net

1.º José Carlos Vitória 59

2.º Álvaro Silva 69

3.º João Valadão 70

4.º Luís Elmiro Mendes 71

5.º Hildeberto Rocha 71

CLASSIFICAÇÃO NETCLASSIFICAÇÃO GROSS

Ricardo, foi terceiro levando mais 
um peru para casa.
Ricardo Garcia fez parte de um trio 
que terminou com 75 pancadas 
tendo o back-nine determinado a 
ordem da classificação. Assim o jo-
vem de 15 anos foi terceiro, Paulo 
Miguel Nunes regressado da Uni-
versidade após completar o seu 
curso foi quarto e Pedro Xavier que 
começa a traduzir o seu potencial 
em resultados foi o quinto.

JOSÉ CARLOS VITÓRIA
LEVA A MELHOR EM NET
Cinquenta e nove pancadas num 
torneio é sempre motivo de notícia 
em todo o mundo quando é feito em 
gross. José Carlos Vitória não é um 
“habituée” dos torneios e com um 
handicap de 24 entregou um score 
de 83 pancadas cilindrando a con-
corrência em mais de 10 pancadas. 
O resultado, para além do prémio, 
também lhe deu uma descida auto-
mática de handicap EGA para 18,4.
O segundo classificado foi Álvaro 
Silva com um score de três panca-
das net abaixo do par.
O atual e o ex vice-presidente do 
clube, respectivamente Luís Elmiro 
Mendes e Hildeberto Rocha foram 
quarto e quinto classificados bene-
ficiando o primeiro de um melhor 
resultado nos últimos nove bura-
cos.
As bolas mais perto do buraco nos 
pares 3 foram para Délio Soares, 
Amílcar Melo e Francisco Nogueira 
na ordem do percurso.

JOSÉ CARLOS VITÓRIA Campeão Net

Class. Jogador Gross

1.º José Luís Garcia 73

2.º Paulo Barcelos 74

3.º Ricardo Garcia 75

4.º Paulo Nunes 75

5.º Pedro Xavier 75

ÁLVARO SILVA vice-campeão Net JOÃO VALADÃO terceiro classificado Net

LUÍS ELMIRO MENDES quarto lugar Net HILDEBERTO ROCHA quinto classificado Net
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Bacalhau à Chef

ESPECIAL
DE JANEIRO

13e
Naco de filet à chef Toledo com batata assada recheada 
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13e
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DE JANEIRO

4e

Green Bar

Caipirinha
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DE DEZEMBRO

4e
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ORDENS DE MÉRITO “OCULISTA CABRAL” 2015/16

Paulo Barcelos – O melhor
Depois de  Jorge Soares ter liderado 
esta lista, este ano o vencedor da Or-
dem de Mérito Gross,  o mais presti-
giado ranking do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira, foi Paulo Barcelos que 
efetuou uma excelente época quer a 
nível interno como externo.
O segundo classificado foi Jorge So-
ares à frente de um duo de vetera-
nos, José Adriano Godinho e Brás 
Linhares. O top-5 deste ranking fe-
chou com o sub-16 Ricardo Garcia.
A vitória na Ordem de Mérito Net 
foi para a revelação desta época, 

João Ferreira, que encontrou no 
golfe a catarse para lidar com a do-
ença que o acompanha.  O segun-
do classificado seria o vencedor 
da Ordem de Mérito Gross, Paulo 
Barcelos, mas como os regulamen-
tos não permitem a acumulação dos 
prémios gross com os net, dando 
prioridade aos primeiros, o prémio 
de 2º classificado foi concedido a 
Roberto Martins. Atrás deste figu-
raram na lista dos cinco primeiros 
Paulo Quadros e novamente o jo-
vem Ricardo Garcia. PAULO BARCELOS recupera título

JORGE SOARES segundo lugar Gross JOÃO FERREIRA melhor Net ROBERTO MARTINS segundo lugar Net
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raram na lista dos cinco primeiros 
Paulo Quadros e novamente o jo-
vem Ricardo Garcia. PAULO BARCELOS recupera título

JORGE SOARES segundo lugar Gross JOÃO FERREIRA melhor Net ROBERTO MARTINS segundo lugar Net
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As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

DÊ UM APERTO DE MÃO AO ALVO

2) Faça movimentos de half-swing (até aproximadamente à altura das ancas de 
cada lado do swing) com o braço direito. O segredo deste exercício é sentir que 
está a “dar um aperto de mão” ao alvo à medida que faz o swing do braço direito 
através da zona de impacto.

1) Adote a sua postura habitual, mas sem um taco nas mãos. Deixe o braço direito 
cair de forma natural, mas coloque o esquerdo atrás das costas (em alternativa, 
ponha a mão esquerda no bolço de trás).

Um bom libertar da cabeça do taco através do impacto é parte inte-
grante de um swing poderoso. Indica um swing livre do taco e uma 
velocidade máxima da cabeça do taco. Contudo, alguns jogadores ama-
dores tentam guiar o taco ou dar “colheradas” na bola, em vez de li-
bertarem a cabeça do taco. Da próxima vez que estivar a treinar, use o 
exercício seguinte para se certificar de que este movimento essencial 
é feito corretamente.

UM COPO DE REGRAS
por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (21)  

– Nova Regra Local – Movimento acidental da bola no green

Ano Novo Vida Nova

HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

A partir de janeiro de 2017 as Comis-
sões Técnicas dos clubes, têm à sua 
disposição uma nova Regra Local que 
deixa de penalizar o jogador que aci-
dentalmente provoque movimento na 
bola, ou no equipamento (moeda, ball 
marker, etc) que marca a bola no green.
Esta decisão é da responsabilidade 
das duas entidades que administram 
o golfe em termos de regras a nível 
mundial – R&A Rules Limited e Uni-
ted States Golf Association, e visa 
responder a inúmeras reclamações, 
de forma a tornar o jogo de golfe e 
as suas regras mais acessíveis e prá-
ticas.
No essencial, esta regra local permite 
que o jogador não seja penalizado, 
quando:
- ao preparar a pancada no green, o 

jogador move acidentalmente a bola 
com o “putt”, a bola tem de ser reco-
locada;
- a bola a ser levantada ou colocada 
move acidentalmente o objeto que 
marcava a posição da bola no green, o 
objeto tem de ser recolocado;
- ao marcar a posição da bola, com um 
objeto pequeno, “ball marker”, a bola 
desloca-se acidentalmente e a mesma 
tem de ser recolocada;
- o jogador acidentalmente desloca a 
bola com o pé, a bola tem de ser reco-
locada onde se encontrava.
Com esta Regra Local os jogadores 
de golfe irão com certeza abaixar os 
seus resultados e desta forma, o ano 
de 2017 será, talvez, o melhor ano de 
golfe de sempre. Desejos das melho-
res tacadas em 2017. 

3) Quando estiver habituado ao movimento da mão descrito no passo 2, treine 
alguns swings com o driver. Agora faça o swing em camara lenta, parando quando 
o braço direito estiver paralelo ao solo no follow-through. Neste ponto, a sua mão 
direita deve estar alinhada com o alvo, pronta a dar um aperto de mão. Se a mão 
estiver a apontar para a esquerda ou para a direita do alvo, ou se a palma da mão 
estiver voltada para o céu ou o solo, tem de fazer alguns ajustes: tente repetir os 
passos 1 e 2.

Com a chegada de um novo movi-
mento de translação à volta da es-
trela central do nosso sistema solar 
é natural que germine em nós desa-
fios que gostaríamos de conseguir 
alcançar durante esta cósmica, ex-
periencial e civilizacional viagem.
Como o caminho é longo e sem 
querer influenciar os vossos dese-
jos e ambições, deixo aqui 17 ra-
zões para iniciarem um grande de-
safio nas vossas vidas, começarem 
ou recomeçarem a praticar Golfe!
1- A idade não é problema.
2- A natureza será o seu mais segu-
ro e fiel companheiro.
3- Pode ser jogado a qualquer hora 
do dia, sozinho ou bem acompa-
nhado. 
4- Pode jogar 2, 3, 4, 9, 12, (…) ou 
19 campos.
5- Joga-se de 1 de janeiro a 31 de 
dezembro.
6- Proporciona novas amizades e 
grandes convívios. 
7- Depois de uma partida de golfe 
perceberá o real valor de uma cer-
veja fresca. 
8- Se gosta de apostar está no lugar 
certo.
9- Garantidamente que não terá 
dois dias iguais no CGIT.
10- Terá a oportunidade de por 
momentos jogar tão bem como o 

Tiger Woods.
11- O sistema de handicaps permi-
te-lhe competir de forma justa com 
o campo e parceiros, independen-
temente do seu nível de jogo.
12- Material não será problema, o 
mercado é livre. 
13- A evolução e melhoria do seu 
jogo será um desafio diário, que 
englobará a vertente física, técnica, 
táctica e mental.
14- Existem livros interessante 
acerca do jogo e das suas diferentes 
abordagens. 
15- A internet nunca mais será a 
mesma, nem a sua lista de favoritos.
16- Jogar golfe é bom para a sua 
saúde e poderá promovê-la pelo 
mundo inteiro.  
17- Na nossa ilha existe um campo 
de golfe magnífico, num sítio espe-
cial, com excelentes condições para 
aprender, treinar e jogar golfe.
Convencidos!? Falamos em 2018 e 
já me dizem se tinha razão. Jogan-
do golfe ou não, desejo a todos um 
ano de 2017 com saúde, esperança, 
amizade, sucessos e alegria! Por-
que a vida não começa nem acaba 
numa partida de golfe ou de fute-
bol, muito menos nas trincheiras 
de qualquer partido politico, cultu-
ra, crença ou religião. 
Bom Ano Novo!

O meu hole-in-one

FRANCISCO DINIS     HCP:  11,2

Um ano depois Francisco Dinis repetiu a graça no mesmo buraco, o número 2 do 
CGIT. Agora, dia 24 de Novembro, jogando com o Horácio Leal e o Avelino Bar-
celos, “o vento estava de frente, bati um 5 de ferro, a bola bateu no green e eles 
começaram a dizer está dentro. Chegando lá foi o Avelino que foi verificar que a 
bola estava dentro e a tirou. É sempre uma alegria fazer um hole-in-one!”

1) 2) 3)


