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pela margem mínima

tORNeIO SANjOANINAS 2017

paulo barcelos/Simão barcelos e 
josé vitória/Luís gomes vencem 
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joão Artur lImA

“Provar, gostar e continuar”

Como ComEçou a joGar GolfE?
Não me lembro bem de quem me 
levou a primeira vez mas sei que 
foi do tipo “provar, gostar e conti-
nuar”.

Tipo dE CompETição prEfErida?
Acho que o Match Play é especial 
mas sem dúvidas de que Medal Play 
é a verdade pelo que gosto de todas 
as competições que sejam jogadas 
num destes dois géneros.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
Eu diria “Quem o viu e quem o vê”. 
De facto, o nosso campo evoluiu 
muito em qualidade, onde se pode 
incluir o seu tratamento e embeleza-
mento. Contudo, acho que há ainda 
margem para melhoramentos, como 
o aumento do seu tamanho, alguma 
desmatação pontual ou um percur-
so lateral para buggies/troleys.

o quE o moTiva no GolfE?
Fundamentalmente o facto de ser 
um desporto dependente do joga-
dor e apenas dele. Se jogar bem 
e não errar, fará certamente bom 
score. Se jogar mal, acarreterá com 
as consequências, ou seja, com um 
score elevado. É, basicamente, uma 

luta constante entre o jogador e o 
campo. Por outro lado há o aspec-
to ambiental e da saúde. Passar 3 
ou 4 horas a andar num local tão 
aprazível é um privilégio com bene-
fícios enormes para a saúde, física 
e mental.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Sinceramente espero que todo o 
trabalho que o clube e os seus pro-
fissionais realizam, nomeadamente 
com as escolinhas de golfe, tragam 
mais jogadores. Mas não basta fazer 
número. É preciso que os mais no-
vos aprendam e que toda a atenção 
seja apontada para os “craques”, 
os que têm jeito natural para jogar 
golfe e que poderão vir a ser futu-
ros campeões. Mas que não se es-
queçam dos mais velhos pois estes 
também precisam de apoio para po-
derem evoluir. Conjugados todos 
estes esforços, de certo que o futu-
ro do golfe na Ilha Terceira estará 
garantido.

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Que experimentem a modalidade 
e depois continuem, não desistam. 

As condições para os mais novos 
são excepcionais e com professores 
da modalidade bem preparados ve-
rão que vale a pena todo o esforço 
dispendido.

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
Quando entro num Torneio é por-

É assim que João Artur Lima 

escreve sobre a sua entrada 

no mundo do golfe. A entre-

vista não podia vir em me-

lhor altura, efetuada durante 

o XXXVI Pro-AM da Ilha Ter-

ceira, a um jogador que tem 

como competição favorita 

precisamente este torneio e 

que teve o prazer de partici-

par na sua primeira edição há 

35 anos atrás. É também um 

dos muitos que considera o 

golfe como uma modalidade 

que traz enormes benefícios 

para a saúde física e mental.

A história deste clube de golfe 
leva já no seu inventário a rea-
lização de 36 torneios de âmbito 
Pro-Am.
Não se trata de um mero registo 
contabilistico mas sim da conti-
nuidade de um evento que tem 
levado a nossa ilha a muitos can-
tos do mundo.
O nosso obrigado aos participan-
tes e aos profissionais actuais 
e passados que reconhecem na 
nossa casa um centro de bom 
convívio e uma oportunidade de 
promoção.
O sucesso do turismo português, 
fruto duma conjuntura interna-
cional muito favorável e da imple-
mentação de políticas nacionais 
e regionais  acertivas, também se 
deve a todos  aqueles que persis-
tentemente trabalharam nas suas 
empresas ou organizações acre-
ditando na importância que este 
sector assumiria no crescimento 
da nossa economia.
Os Açores precisam de se abrir 
mais ao mundo procurando no-
vas parcerias que tragam novos 
mercados e possibilitem uma 
consolidação do sector turístico 
numa base mais diversificada.
A internacionalização é o único 
caminho que permite atingir esse 
objectivo. Certamente tarefa di-
fícil e honorosa mas necessária.
O período de férias é bom para 
relaxar e reflectir.
Aproveitemo-lo para construir 
ideias inovadoras que bem parti-
lhadas poderão ser exequíveis e 
potenciadoras de riqueza.
Desejo-lhes a continuação de um 
bom verão com elevada presta-
ção desportiva.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaborado-

res: Alvarino Pinheiro, Francisco Rodrigues, Aguinaldo 

Antunes e Paula Mendes. 

Ficha Técnica



DIÁRIO INSULAR 31.jul.2017 gOLfe |III|

joão Artur lImA

“Provar, gostar e continuar”

o MEU SACo
Drive: Titleist 910D2 9,5

Madeira 3: Titleist 910

Madeira 5: TaylorMade RBZ

3 híbridos da Adams

Ferros 7 a LW sem marca

Putter TaylorMade

Marca de Bolas: Titleist

nome – João Artur Lima

Idade – 59 anos

Profissão – Técnico Superior de Saúde Ambiental

naturalidade – Angra do Heroísmo

Residência – Angra do Heroísmo

HCP – 14

Família –  Apenas o filho mais velho joga golfe

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Rory McIlroy, Justin Rose, Sergio Garcia (e muitos mais)

Prato(s) favorito(s): Filetes de Abrótea fritos e Morcela

Hobbies: Radioamadorismo

Livro ou autores favoritos:  Sem preferências

Filme, realizador ou atores preferidos: Mel Gibson e Sean Connery.

Música Género cantor ou agrupamento: Ouço de tudo mas tenho um fraquinho por Metal/Heavy 

Metal e Classic Rock

Tv Programas Favoritos: Desporto em geral e golfe em particular

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

Palmarés (resumido)

que espero ter um bom desempe-
nho, o que nem sempre acontece, 
pelo que todas as competições 
dão-me imenso gozo. Os PRO-AM 
são, sem dúvida, uma das melhores 
competições organizadas no nosso 
clube, pelo contacto com outras 
gentes e outros profissionais. É 
uma semana excelente.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
Não colocaria nada como forte ou 
fraco. Mas julgo que a distância 
será o pior aspecto e a aproximação 
ao green e o putting como os me-
lhores.

qual a Sua panCada prEfErida?
Aquela onde haverá menos diferen-
ça para um BOM jogador é o put-
ting. Diria que será a parte do jogo 
onde o meu handicap será mais bai-
xinho.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Felizmente conheço vários campos 
em Portugal e é difícil fazer uma 
escolha pois cada um tem as suas 
características, boas ou más. Mas 
o meu campo de golfe é talvez o 

que mais me tem proporcionado 
melhores momentos, quer ao nível 
do jogo, quer ao nível da camarada-
gem.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Todos os campos icónicos como os 
bonitos campos do European Tour 
ou PGA Tour.

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?
Todas dariam muitas horas mas há 
uma que particularmente me tocou. 
No 1º PRO-AM, precisamente há 36 
anos, a minha mulher vinha a pu-
xar-me o troley e, ao acabarmos o 
buraco 8, ao sairmos do green, ou-
vimos um estrondo e ao olharmos, 
só a vimos caída . Tinha levado com 
uma bola que um profissional (???) 
algarvio bateu indevidamente. Fe-
lizmente não aconteceu mais nada 
de grave após a ida urgente para o 
hospital e uma bateria de exames e 
RX. Apenas não quis mais saber de 
golfe e ainda hoje tem esse trauma. 
Para quem tinha casado para me 
acompanhar nessa competição foi 
como um tiro pela culatra. A ironia 
do destino.

Tenho mais de 40 troféus ganhos em competiçoes de golfe, em vários 
flights e em gross e net. 
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Green Bar

Polvo  panado

ESPECIAL 
dE AGoSTo

12 e

ESPECIAL 
dE AGoSTo

Margarita

CAmpeonAto regIonAl de Clubes - Absoluto 

Terceira vence em S. Miguel 
pela margem mínima

CLUbE dE GoLFE dA ILHA TERCEIRA  Campeão regional absoluto

VERdEGoLF CoUnTRy CLUb  equipa vencida

VerdeGolf Country Club Resultado Clube de Golfe da Ilha Terceira

 Foursomes  

 manhã  

Paulo Santos/Tiago Nunes 1 Up Paulo Barcelos/Délio Soares

Bruno Mendes/João Gouveia 3&2 Jorge Soares/ Ricardo Garcia

Luís Índio/Miguel Rodrigues 19 José Luís Garcia/Pedro Xavier

 1-2  

 Foursomes  

 tarde  

Tiago Nunes/João Gouveia 1 Up Jorge Soares/Ricardo Garcia

Paulo Santos/Luís Figueiredo Índio 1 Up Paulo Barcelos/Délio Soares

 2-3  

 Singles  

Tiago Nunes 4&3 Jorge Soares

Paulo Santos 1 Up José Luís Garcia

João Gouveia 5&4 Paulo Barcelos

Bruno Mendes 2&1 Pedro Xavier

Luís Figueiredo Índio 2&1 Ricardo Garcia

Miguel Rodrigues 2Up Délio Soares

 Resultado Final  

 5-6  

As Furnas acolheram a edição de 
2017 do CR de Clubes, prova venci-
da pela equipa forasteira pela margem 
mínima.
Nos  foursome da manhã a Terceira 
adquiriu então a vantagem que se ia 
revelar determinante no final da pro-
va, mas mesmo aí foi necessário um 
buraco extra para a dupla Garcia/Xa-
vier conquistar o 2-1 para o CGIT. Da 

parte da tarde as duas equipas dividi-
ram os pontos.
No Domingo com 6 encontros de sin-
gles tudo poderia acontecer. A VGCC 
entrou melhor passando a ter a vanta-
gem de 1 ponto terminada a 4ª partida, 
mas os da ilha lilás reagiram, primei-
ro por Ricardo Garcia que empatava 
a contenda e depois por Délio Soares 
que garantiu a vitória terceirense.

ESPECIAL 
dE JULHo

Sangria branca

JARRo 8e
3eCoPo

bochechas de porco regional com migas

ESPECIAL 
dE JULHo

12,5e

4 e
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XXXVI pro-Am dA IlhA terCeIrA – stAbleford  

Simão Barcelos voltou a ganhar
A competição Stableford teve 
lugar no último dia de prova e 
reuniu os participantes das cate-
gorias B, C e D, num total de 63 
jogadores.
Simão Barcelos voltou a vencer 
esta prova repetindo o êxito de 
2015. Simão Barcelos, ainda sub-
12, é uma das maiores promessas 
do golfe açoriano.

VITóRIA dECIdIdA PELo 
dESEMPATE REGULAMEnTAR
Acabados os 18 buracos Simão 
Barcelos e o médico Almerindo 
Rego foram os mais pontuados, 
tinham alcançado 40 pontos e 
foi necessário recorrer ao regu-
lamento para coroar o vencedor. 
Os 21 pontos de Simão, no back-
nine, sobrepuseram-se aos 16 de 
Rego, sendo o título do miúdo.
Franco Costa veio à Terceira 
buscar o seu segundo troféu nes-
te evento. Foi o melhor dos que 

obtiveram 38 pontos. Os restan-
tes foram: Bruno Tomé, José dos 
Reis Mendes, Fernando Vieira e 

Alvarino Pinheiro, que termina-
ram por esta ordem.
A melhor senhora nesta prova foi 

Paula Mendes com 35 pontos que 
assim levava para casa o seu se-
gundo troféu neste Pro-Am.

SIMão bARCELoS  campeão Stableford

ALMERIndo REGo  2º classificado

PAULA MEndES  venceu entre as s enhoras

FRAnCo CoSTA  veio de S. miguel para ocupar o último lugar do pódio

class. jOgADOR tOtAL

1º Simão Barcelos 40

2º Almerindo Rego 40

3º Franco Costa 38

4º Bruno Tomé 38

5º José dos Reis Mendes 38
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pro-Am 2017 

Medeiros e Vob vencem
Teve início pelas 8h30 da manhã a prova 
que dá o nome à competição, o Pro-Am, 
prova em que cada amador joga com 
um profissional para uma classificação 
conjunta e que é a competição favorita 
de muitos amadores que se deslocam 
propositadamente a esta ilha, contou 
com a presença de doze profissionais 
e setenta amadores, que jogaram num 
campo bem preparado e com condições 
climatéricas favoráveis.
Treze abaixo do par foi o score apresen-
tado pela dupla que veio de S. Miguel 
constituída pelo profissional André 
Medeiros e pela polaca Wioletta Wob. 
A senhora com um handicap de jogo de 
30 combinou muito bem com o seu pro-
fissional e juntos terminaram com treze 
pancadas abaixo do par do campo. Com 
o mesmo resultado classificou-se a du-
pla Hugo Santos/Adelino Silva (hcp=6). 
O algarvio fez a volta do dia com nove 
birdies e outros tantos pares, o tercei-
rense completou-o quase na perfeição, 
pois só perderam o título pelo fator de 
desempate: a dupla vencedora realizou 
menos uma pancada nos últimos nove 
buracos.
A uma pancada de distância ficaram cin-
co duplas premiadas cuja classificação 
foi ordenada pelo método de desempate 
regulamentar. Assim o terceiro classifi-
cado foi o amador continental com uma 
presença assídua na nossa ilha João Mar-
celino (hcp=16). que fazia dupla com o 

AndRé MEdEIRoS/WIoLETTA Vob  dupla campeã

profissional João Ramos que jogava pela 
segunda vez na Ilha Terceira.
Nas restantes posições premiáveis fica-
ram os terceirenses João Pedro Freitas 
(hcp=14).  e Rogério Ourique (hcp=14). 
Ambos fizeram parceria com o tri-cam-
peão da competição profissional, Tiago 
Cruz.
A Paula Mendes (hcp=13) que fazia 
equipa com Hugo Santos saiu-lhe a fava, 
pois apesar das mesmas 60 pancadas 
dos terceiros ficou fora dos troféus.

HUGo SAnToS/AdELIno SILVA  segundos classificados João RAMoS/João MARCELIno  terceiros classificados

TIAGo CRUz/ João PEdRo FREITAS  quartos classificados TIAGo CRUz/RoGéRIo oURIqUE  quintos classificados

class. profissional/Amador total

1.º André medeiros/ Wioletta vob -13

2.º hugo Santos / Adelino Silva -13

3.º joão Ramos/joão marcelino -12

4.º tiago cruz/joão pedro freitas -12

5.º tiago cruz/Rogério Ourique -12
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XXXVI pro-Am dA IlhA terCeIrA – profIssIonAIs 

Hugo Santos 
novamente campeão

class. jOgADOR D1 D2 D3 tOtAL

1º Hugo Santos 69 67 71 207

2º Tomás Bessa 68 74 67 209

3º Tomás Silva 71 72 68 211

4º Tiago Cruz 71 71 70 212

5º João Ramos 72 69 74 215

5º João Carlota 72 67 76 215

7º Miguel Gaspar 78 73 70 221

8º André Medeiros 77 77 72 226

9º Sérgio Ribeiro 73 79 83 235

10º Luís Franco 79 78 83 229

HUGo SAnToS  novamente campeão

ToMáS bESSA  ainda com o estatuto de amador foi segundo

ToMáS SILVA  fecha o pódio

Depois de três anos consecuti-
vos em que Tiago Cruz se sagrou 
vencedor, o campeão de 2017 foi 
outro golfista que já venceu na 
Terceira, Hugo Santos. O algarvio 
já tinha dado boas indicações no 
Pro-Am onde efetuou nove birdies 
e nove pares!
No Open, Hugo Santos ocupava a 
segunda posição após o primeiro 
dia a uma pancada do líder. No 
“moving day” fez, a par de João 
Carlota 67 pancadas, colocando-se 
na liderança da prova. No último 
dia de prova começou de forma ti-
tubeante mas recuperou ao longo 
da tarde garantindo a vitória com 
duas pancadas de avanço.
Tomás Bessa, ainda amador, im-
pressionou pelas suas pancadas 
longas, mas também pela quali-
dade do seu jogo. Foi mesmo lí-
der da prova no final do primeiro 
dia. Na sexta-feira as coisas cor-
reram menos bem ao averbar um 
score de 74 pancadas. No último 
dia igualou o melhor score diário 
do torneio e ascendeu ao segundo 
lugar.
Tomás Santos Silva começou a vir 
à Terceira como amador e dá-se 
bem com o nosso campo. Este ano 
foi terceiro.
O tricampeão em título, o recém 
papá Tiago Cruz fez uma prova 
muito regular, realizando as três 
rondas com resultados abaixo de 
par, o único a consegui-lo para 
além do vencedor da prova, mas 
que foi só suficiente para alcançar 
a quarta posição.
João Ramos que o ano passado fi-

cou empatado em terceiro não foi 
este ano além da quinta posição. 
João Carlota teve uma prestação 
irregular e foi também quinto.
Miguel Gaspar que fez a sua for-
mação de golfista na Terceira des-
ceu um lugar na classificação em 
relação a 2016.
O melhor dos três Açorianos em 
prova foi o micaelense André Me-
deiros que terminou em oitavo. 
Os restantes açorianos em prova 
Michael Duarte e Artur Freitas 
decepcionaram e terminaram nos 
últimos lugares.
Participaram neste evento 11 gol-
fistas profissionais e um amador o 
menor número dos últimos anos.

o qUE dISSE o CAMPEão:

Hugo Santos 
(vencedor da prova profissional): 
À pergunta se a vitória tinha sido 
dura hugo Santos responde do se-
guinte modo: “acho que todas as vi-
tórias são duras, pois a concorrência 
está cada vez mais forte. foi duro, 
mas desta vez a vitória caiu para o 
meu lado. hoje a primeira volta foi 
muito má, depois consegui recuperar 
e equilibrar o resultado de forma po-
sitiva, mas na prática não foi o jogo 
que eu mais desejava, mas o resul-
tado foi positivo”.
no jantar de entrega de prémios hugo Santos agradeceu aos patrocinadores e aos organi-
zadores da prova realçando a qualidade do torneio.
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XXXVI pro-Am dA IlhA terCeIrA – CAtegorIA A 

Joge Soares faz o tri 

XXXVI pro-Am dA IlhA terCeIrA – CAtegorIA b

Nuno Lemos Diogo Ávila primeiros 

class. jOgADOR D1 D2 D3 tOtAL
1º Jorge Soares * 74 81 71 226
2º Ricardo Garcia 77 73 76 226
3º Manuel Fernandes 80 80 84 244
4º Pedro Fagundes 80 83 85 248
5º Pedro Freitas 89 88 77 254

226 parece ser o número de pancadas 
que permite discutir a vitória nes-
ta categoria. Se Jorge Soares no ano 
transato teve que ir a play-off com o 
miúdo micaelense Tiago Nunes, este 
ano foi outro miúdo do mesmo esca-
lão, o terceirense Ricardo Garcia que 
o obrigou a ir novamente disputar a 
negra exatamente com o mesmo nú-
mero de pancadas.
Ricardo Garcia recebeu a ovação do 
dia. apesar de ter perdido. Não terá 
resistido à maior experiencia do cam-

peão em título que recuperou cinco 
pancadas na última ronda. A vitória 
só se decidiu no segundo buraco de 
play-off após ambos terem efetuado 
birdie no #1. Ricky ultrapassou o gre-
en no par 3 e só conseguiu um bogey  
contra o par do “pechinchinho”.
 Manuel Fernandes, filiado pelo Cam-
po Real mas uma presença assídua 
nesta competição foi o terceiro já a 
18 pancadas dos primeiros .
Participaram nesta categoria 8 gol-
fistas.

JoRGE SoARES  tri-campeão

RICARdo GARCIA  vice-campeão

MAnUEL FERnAndES  completa pódio

Nuno Lemos dominou esta catego-
ria desde o primeiro dia. O score 
de 75 pancadas, três acima de par, 
dava-lhe uma vantagem de quatro 
pancadas sobre a concorrência. No 
segundo dia realizou somente mais 
uma pancada mas manteve a distân-
cia em relação ao segundo. 
Em Net a vitória foi para o jovem 
Diogo Ávila que o ano passado tinha 
sido quarto e que mostra que conti-

nua evoluindo. A segunda volta deste 
sub-16 foi brilhante com só mais qua-
tro pancadas do que o par do campo.
Já a oito pancadas de distância fi-
cou o carismático Alexandre Neves 
Paulo que subiu também este ano 
de quinto para segundo. 
O top-5 ficou completo com José 
dos Reis Mendes, Fernando Vieira 
e Aguinaldo Antunes. Competiram 
nesta categoria 21 golfistas. 

nUno LEMoS  vencedor gross

dIoGo áVILA  vencedor net

 ALExAndRE nEVES PAULo  segundo net 

* após play-off

class. jOgADOR D1 D2 tOtAL

1º Nuno Lemos 75 76 151

1º Diogo Ávila 69 66 135

2º Alexandre Neves Paulo 69 74 143

3º José dos Reis Mendes 70 74 144

4º Fernando Vieira 73 72 145

5º Bernardo Chaves 74 76 150
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XXXVI pro-Am dA IlhA terCeIrA – CAtegorIA C 

Berto Cabral e Paulo Pinto ganham 

A prova disputou-se no sistema Medal-
play Eccletic, que permite aos golfistas 
melhorem a sua prestação buraco a bu-
raco escolhendo para o score o melhor 
resultado dos dois dias.
Berto Cabral tinha vencido em 2016 a 
categoria D em gross, repetiu agora a 
“brincadeira” um escalão acima. Não 
foi no entanto uma vitória fácil. Empa-
tado com Paula Mendes no primeiro 
dia, os dois recuperaram seis pancadas  
no segundo, sendo necessário recorrer 
a play-off para decidir o vencedor. No 
segundo buraco o putt de Paula fez 

uma gravata enquanto Berto fazia um 
sandy-par que lhe garantiu a vitória.
Paula Mendes não se saiu bem nos de-
sempates pois foi novamente segunda 
em net, tendo-se sagrado campeão Pau-
lo Pinto que recuperou muitas panca-
das no derradeiro dia e beneficiou das 
regras de desempate.
Simão Barcelos foi terceiro com o mes-
mo número de pancadas do que os pri-
meiros e e com uma vantagem de uma 
pancada sobre todos os que se classifi-
caram entre o quarto e o décimo lugar.
Classificaram-se 24 golfistas.

bERTo CAbRAL  vitória em gross

PAULo PInTo  vitória em net

PAULA MEndES  segunda classificada net

XXXVI pro-Am dA IlhA terCeIrA – CAtegorIA d 

Bruno Tomé e Franco Costa vencem

FRAnCo CoSTA  vencedor net

FRAnCISCo boTELHo  segundo net 
bRUno ToMé  vencedor gross

Igualmente  disputada em Medal-
play Eccletic, esta categoria des-
tinada aos jogadores de handicap 
mais elevado.  Classificaram-se 20 
golfistas.
Em gross o Bruno Tomé não deu 
hipóteses à concorrência vencendo 
com seis pancadas de avanço.

Em Net, venceu o micaelense Fran-
co Costa que levou a melhor sobre 
o Capitão de equipa do CGI, Fran-
cisco Botelho., Victor Cardoso filia-
do pela Força Aérea foi terceiro e 
João Ávila terminou em quarto e do 
Paço do Lumiar veio o quinto clas-
sificado, Bernardo Chaves.

class. jOgADOR tOtAL

1º Bruno Tomé 79

1º Franco Costa 62

2º Francisco Botelho 66

3º Victor Ribeiro Cardoso 67

4º João Ávila 70

5º Bernardo Chaves 70

class. jOgADOR tOtAL
1º Berto Cabral* 80
1º Paulo Pinto 67
2º Paula Mendes 67
3º Simão Barcelos 67
4º João Artur Lima 68
5º João Pedro Freitas 68

* após play-off



31.jul.2017 DIÁRIO INSULARgOLfe|X|

torneIo sAnjoAnInAs 2017 

Paulo Barcelos/Simão Barcelos e 
Bom tempo para a disputa no campo 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
do torneio integrado no programa 
oficial das Sanjoaninas 2017, e que 
contou com a presença da rainha das 
festas, Rute Moniz e do seu chefe de 
protocolo José Luís Parreira.
Como habitualmente a prova foi 
disputada no sistema modalidade 
“Pares Texas Scramble (melhor 
bola até ao buraco)” com handicap 
de jogo de ¾ sobre a média de han-
dicaps de jogo de cada par.
Marcaram presença 55 pares, 110 
jogadores que jogaram num campo 
em óptimas condições.

GRoSS
Depois da segunda posição alcança-
da o ano passado Paulo Barcelos e 
seu filho Simão de apenas 12 anos 
sagraram-se campeões com uma 
pancada de avanço sobre os segun-
dos. E se em 2016 dizíamos que 
esta era uma dupla em afirmação, 
este ano temos que dizer que é uma 
dupla em consagração!
Os irmãos Jorge e Délio Soares cam-
peões em título desceram este ano 
uma posição, “provando” assim os 
três lugares do pódio em três anos 
consecutivos visto terem sido ter-
ceiros em 2015.
Isolados em terceiro lugar ficaram 
Francisco Raposo e o canhoto Rui 
Lourenço.

Terminaram cinco equipas com 68 
pancadas gross, mas só as duplas 
dos primos Dinis e as do nadador 
de fundo Rodrigo Rodrigues e do 
jovem Ricardo Garcia lograram 
chegar aos troféus. O desempate 
não foi favorável aos pares Pedro 
Freitas/ José Luís Garcia e irmãos 
Tomé, Bruno e João Paulo.

nET
Pontuação “canhão” foi a obtida pe-
los vencedores, José Carlos Vitória e 
Luís Gomes com 54 pancadas net.
A três de distância ficou João Paulo 
Tomé que este ano “trocou” de ir-
mão e subiu um lugar no pódio.
Os professores de educação física 
Aguinaldo Antunes e Paulo Pinto 

foram terceiros  com o mesmo nú-
mero de pancadas do par clássico 
Paulo Quadros e Alvarino Pinheiro. 
O último troféu foi para a dupla Li-
suarte Mendonça/ Tiago Rocha
José Luís Garcia, Simão Barcelos 
e Diogo Costa colocaram as bolas 
mais perto do buraco ao 2, 14 e 18 
respectivamente.

PAULo bARCELoS/SIMão bARCELoS  vencedores Gross

JoRGE SoARES/déLIo SoARES  segundos Gross FRAnCISCo RAPoSo/RUI LoUREnço  terceiros Gross RUI dInIS/FRAnCISCo dInIS  quartos Gross

RICARdo GARCIA/RodRIGo RodRIGUES  quintos Gross
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José Vitória/Luís Gomes vencem

class. jogadores Net

1.º paulo barcelos/Simão barcelos 65

2.º jorge Soares/Délio Soares 66

3.º francisco Raposo/Rui Lourenço 67

4.º Rui Dinis/francisco Dinis 68

5.º Ricardo garcia/Rodrigo Rodrigues 68

CLASSIFICAção GRoSS

class. jogadores Net

1.º josé carlos vitória/Luís gomes 54

2.º joão paulo tomé/bruno tomé 57

3.º Aguinaldo Antunes/paulo pinto 59

4.º paulo Quadros/Alvarino pinheiro 59

5.º Lisuarte mendonça/tiago Rocha 61

CLASSIFICAção nET

JoSé CARLoS VITóRIA/LUíS GoMES  vencedores net

João PAULo ToMé/bRUno ToMé  segundos net AGUInALdo AnTUnES/PAULo PInTo  terceiros net PAULo qUAdRoS/ALVARIno PInHEIRo  quartos net

LISUARTE MEndonçA/TIAGo RoCHA  quintos net
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XXXVI Pro-Am da Ilha Terceira
Golfe de qualidade


