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DércIo BrasIl

o golfe é o meu único vício

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei a jogar, em 2010, por in-
fluência do meu irmão, o Márcio 
Brasil que, depois de passar umas 
férias no Canadá onde aprendeu a 
jogar com o meu Padrinho, António 
Sousa, veio de lá com um set de ta-
cos e convidou-me a experimentar. 
Desde então, nunca mais larguei o 
golfe. É realmente, o meu único ví-
cio. Só tenho pena de não ter come-
çado mais cedo. 

Tipo dE CompETição prEfErida?
Stableford, porque acaba por ser 
uma boa competição para quem 
tem um handicap alto e um jogo 
inconstante, assim, mesmo perante 
um jogo mau num buraco, há sem-
pre a possibilidade de melhorar no 
próximo.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
Considero ser um campo muito 
bonito, com uma linda paisagem e 
desafiante. A existência de muitas 
árvores faz com que, à mínima fa-
lha, estas tornem-se num obstácu-
lo, por vezes, complicado a ter em 
conta no jogo. 

o quE o moTiva no GolfE?
Sobretudo o desafio que o campo 
nos coloca em cada tacada; a cons-
tante luta para melhorar o handi-
cap; o querer fazer sempre melhor; 
e, claro, o convívio que nasce e per-
dura entre os amigos que se fazem 
no golfe.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Com preocupação. É preciso incen-
tivar principalmente os pais a traze-
rem os filhos, porque esta é, creio, 
uma modalidade que pode ser pra-
ticada entre familiares. Infelizmen-
te, o golfe ainda é visto como um 
desporto para “velhos” e de elite. 
Há que desfazer esta ideia. 

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Aos que jogam, que não desistam à 
mínima dificuldade, que continuem 
a treinar porque mais tarde os re-
sultados irão aparecer. Aos que não 
jogam, que venham experimentar, 
tragam amigos e familiares para 
passarem bons momentos de ativi-
dade física e lazer e usufruírem da 

natureza que rodeia os campos.

inTEGra um Grupo dE joGadorES 
quE promovE um TornEio dE GolfE 
Solidário. Como naSCEu ESTa voSSa 
ação?
O Torneio de Golfe Solidário sur-
giu em 2016. Sempre tive esta von-
tade de realizar algo com o obje-
tivo de angariar bens alimentares 
para doarmos a uma família. Nes-
se sentido, propus ao grupo com 
quem jogo regularmente golfe, que 
tem por nome “O Novo Grupo” 
– um grupo informal de amigos 
e que tem uma paixão pelo golfe 
–  um Torneio de Convívio Soli-
dário. A ideia foi aceite por todos 
e, logo na primeira edição, angari-
ámos um bom cabaz de alimentos 
que acabou por ser entregue a três 
famílias. Dado o sucesso da inicia-
tiva, repetimos este ano o Torneio 
de Convívio Solidário e juntámos 
algo um pouco diferente, em ter-
mos de indumentária, em jeito de 
homenagem ao Clube de Golfe da 
Ilha Terceira. Como o Clube nas-
ceu em dezembro de 1954, há 63 
anos, decidimos que o vestuário 

Estimados frequentadores do nosso 
clube.
Aproxima-se o terminus de mais um 
ano vivido na velocidade dos tempos 
modernos e enquadrado num mun-
do envolto em tantas incertezas.
A alta tensão internacional vivida 
não perspectiva sinais de  desano-
viamento e incorpora sim uma in-
tuição carregada de pessimismo.
Paralelamente tardam a aconte-
cer consensos alargados no todo 
nacional adiando a concretização 
de novas reformas estruturais que 
poderiam mitigar o meio ambiente 
externo.
O bom desempenho da economia 
regional muito suportado na per-
formance do sector turístico não 
permitiu ainda reforçar as verbas 
destinados à consolidação do Golfe 
Açores como segmento relevante da 
oferta turística regional.
Pensamos que o trabalho desenvol-
vido em 2017 pelos agentes activos 
do negócio turístico regional, em 
parceria com as entidades públicas, 
confirmarão em números o turismo 
como a principal alavanca do cres-
cimento económico regional, aliás 
como acontecerá no todo nacional.
Esta realidade proporcianará à so-
ciedade novas formas de entendi-
mento do turismo como sector de 
coesão social, de criação de empre-
go e produção de receita fiscal.
Natal e Passagem de Ano é tempo 
de festa familiar e de abraço a mais 
um novo ano, seguramente diferen-
te, mas esperançosamente melhor.
A quem infelizmente o destino 
lhe condiciona esta época festiva a 
nossa palavra de força, e a todos os 
outros o desejo de um ano cheio de 
bons dias.
Ao abrirem a sua garrafa de cham-
panhe ou saborear as doze passas, 
não esqueça os bons momentos pas-
sados no ano findo
no nosso clube , quer na óptica da 
convivência como da salutar pratica 
desportiva.
Ofereça no sapatinho de um familiar 
ou amigo uma iniciação ao golfe.
Cá o esperamos em 2018 com ener-
gias renovadas.
Bom Natal e Ano Novo são os votos 
da direção.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes e João Luís Araújo. 

ficha Técnica

É mais um daqueles jo-
gadores que tem pena 
de não ter começado 
mais cedo, mas des-
de que começou está 
“agarrado” ao mesmo. 
Para além dos desafios 
que este desporto pro-
porciona e do convívio 
com os amigos, Dércio 
tem também uma ação 
solidária. Com o seu gru-
po de amigos jogadores 
criou um torneio com o 
objetivo de angariação 
de cabazes para distribui-
ção a famílias necessita-
das. Um objetivo nobre 
sobretudo nesta época 
do ano.
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DércIo BrasIl

o golfe é o meu único vício

Nome – Dércio Brasil

idade – 32 anos

Profissão – Funcionário Público

Naturalidade – Santa Luzia, Angra do Heroísmo

residência – Santa Luzia, Angra do Heroísmo

hcp – 22,2

família –  Solteiro

Jogador(es) de Golfe favoritos: – Dustin Johnson, Phil Mickelson, Tiger Woods, Jason Day, entre 

outros…

Marca de Bolas –   Taylormade e Titleist.

Prato(s) favorito(s): Polvo Guisado.

Hobbies: Golfe e música.

livro ou autores favoritos: Joel Neto.

filme, realizador ou actores preferidos: O filme “Whiplash”.

música Género cantor ou agrupamento: Dream-Theater, Pearl Jam, Jamiroquai, entre outros dos anos 

80s e 90s.

Tv Programas favoritos: Filmes, séries televisivas e programas desportivos. 

internet/consolas: Redes sociais e pesquisas. 

clube(s) de futebol: Sporting Clube de Portugal.

o meu saco
saco – nike
Driver – taylormade Jetspeed
Madeira 3 – taylormade Burner 
hibrido 3 – taylormade Burner
ferros – taylormade Burner tour
Wedge 60º - taylormade
putter – taylormade Monte carlo 

palmarés
(resumido)

Torneio do Peru 2015 

– 2º Net

Torneio das Sanjoaninas 2016 

– 2º Net

Taça Eduardo Correia 2016 

– 2º Net

Torneio das Festas da Praia 

2017 – 3º Net

Taça Eduardo Correia 2017 

– 2º Net

Golfe & Comunicação 2017 

– 5º Net

seria adequado àquela época. To-
dos ficaram entusiasmados com a 
ideia, e assim, no passado dia 16 
de dezembro realizámos o Torneio 
de Convívio Solidário 2017 e, com 
ele, ajudámos mais uma família a 
passar esta época natalícia feliz.

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
O Golfe & Comunicação 2017.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
O meu ponto forte é o jogo no gre-
en e o ponto fraco são as pancadas 
longas.

qual a Sua panCada prEfErida?
Gosto da pancada de saída com o 
drive, quando esta, claro, sai bem e 
é longa.  Assim, sentimos mais con-
fiança para a próxima pancada.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Já joguei em alguns campos, como 
o da Batalha e das Furnas, em São 
Miguel; o da Beloura, Penha Longa, 
Lumiar, Aroeira, Quinta de Peru e 
Ribagolfe, no continente, e gostei 
de jogar em todos. Cada um tem as 
suas caraterísticas, beleza e dificul-
dades.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
No mais antigo campo de golfe, em 
St. Andrews, na Escócia.
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A edição de 2017 do Torneio do 
Peru contou pelo segundo ano con-
secutivo com o patrocínio do Talho 
A Nossa Carne que forneceu os pe-
rus que servem de prémio a esta ca-
rismática prova. 
A prova disputou-se com boas con-
dições climatéricas depois de mui-
tos dias de chuva o que tornaram 
o campo pesado, com os fairways 
mais altos e com os greens muito 
marcados pelos spikes. Ainda as-
sim verificaram-se bons resultados. 
Participaram 72 golfistas o que pro-
porcionou uma distribuição equita-
tiva pelos 18 buracos, beneficiando 
assim o ritmo de jogo.

Paulo Barcelos camPeão Gross
Depois de ter sido segundo nesta 
prova na época passada, Paulo Bar-
celos voltou a levar para casa o peru 
mais pesado. Venceu isoladamente 
com uma excelente prestação tendo 
em conta o estado do percurso e a 
sua exibição menos conseguida no 
torneio anterior, o das Castanhas. 
Fez o par do campo.
O campeão em título José Luís Gar-
cia, conhecido da maioria como 

Xailinha só levou um peru para 
casa porque o seu filho, Ricardo 
Garcia foi segundo a duas pancadas 
do vencedor subindo um degrau 
na classificação em relação a 2016. 

Mais uma excelente prova deste 
sub-16. José Luís Garcia não foi 
além do oitavo lugar imediatamen-
te atrás do golfista sensação desta 
prova, o sub-14 Simão Barcelos, 

que efetuou a sua melhor prestação 
de sempre em provas oficiais com 
um score de 79 pancadas.
O vendedor da ordem de mérito 
desta categoria, Jorge Soares, fe-

golfe|IV|

classificação  Gross

Class. Jogador Gross

1.º Paulo Barcelos 72

2.º Ricardo Garcia 74

3.º Jorge Soares 75

4.º Samuel Pamplona 76

5.º Brás Linhares 77

TornEIo Do PEru 2017 – Talho a nossa carnE

Paulo Barcelos e Horácio leal ficaram com os maiores perus

Paulo Barcelos  Campeão Gross

ricardo Garcia  vice-Campeão Gross (representado pelo pai) JorGe soares  terceiro classificado Gross

samuel PamPloNa  quarto classificado Gross Brás liNHares  quinto classificado Gross
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chou o pódio.
O ano de 2017 continua a correr de 
feição para Samuel Pamplona que 
terminou em quarto, seguido do 
sempre competitivo Brás Linhares.

Horácio leal leva 
o maior Peru de volTa
Horácio Leal venceu o torneio que 
a sua firma patrocina, numa prova 
muito competitiva em que todos 
os premiados ficaram na casa dos 
sessenta net. Horácio Leal teve uma 
prestação muito regular onde os 
dois birdies averbados permitiram-
lhe apresentar um cartão de sessen-
ta e oito pancadas net, voltando a 
levar para trás um dos maiores pe-
rus que tinha trazido…
Com o mesmo número de pancadas 
net terminou Roberto Martins, mas 
o seu pior back-nine relegou-o para 
a segunda posição de acordo com o 
regulamento.
Os restantes premiados termina-
ram todos com o mesmo número de 
pancadas net, sessenta e nove, ter-
minando pela seguinte ordem: Ma-
nuel Enes, Simão Barcelos e Marco 
Moniz.

Note-se que nenhum dos premia-
dos de 2016 nesta categoria logrou 
arrecadar um peru nesta categoria 
este ano.
O atual e o ex vice-presidente do 

clube, respectivamente Luís Elmi-
ro Mendes e Hildeberto Rocha fo-
ram quarto e quinto classificados 
beneficiando o primeiro de um 
melhor resultado nos últimos nove 

buracos.
As bolas mais perto do buraco nos 
pares 3 foram para Délio Soares, 
Amílcar Melo e Francisco Nogueira 
na ordem do percurso.

golfe |V|

Paulo Barcelos e Horácio leal ficaram com os maiores perus

Horácio leal  Campeão net

classificação  NeT

Class. Jogador Net

1.º Horácio Leal 68

2.º Roberto Martins 68

3.º Manuel Enes 69

4.º Simão Barcelos 69

5.º Marco Moniz 69

roBerTo marTiNs  vice-Campeão net maNuel eNes  terceiro classificado net

simão Barcelos  quarto classificado net marco moNiz  quinto classificado net
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Green Bar

christmas flavours

esPecial 
de dezemBro

sabores de Natal

esPecial 
de dezemBro

10e

4e
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orDEns DE MérITo “oculIsTa caBral” 2016/17

Jorge soares 
– o melhor

Jorge Soares recuperou o lugar ci-
meiro da Ordem de Mérito Gross, o 
mais prestigiado ranking do Clube 
de Golfe da Ilha Terceira, destronou 
Paulo Barcelos que este teve que se 
contentar com a vice-liderança.
Atrás destes ficaram Paulo Nunes, 
José Luís Garcia, seguido de Ricardo 
Garcia que conservou o quinto lugar 
da época passada e que de momento 
lidera a Ordem de Mérito 2017/18.
A vitória na Ordem de Mérito Net foi 
para o regressado da vida universitá-
ria, Paulo Miguel Nunes, que apesar 

de lutar em todos os torneios pela 
vitória à geral, viu este ano a vitória 
sorrir-lhe na ordem de mérito net, 
sucedendo assim a João Ferreira.
Curiosamente a listagem do ranking 
net foi dominada por golfistas que 
normalmente discutem as vitórias 
scratch. José Luís Garcia foi se-
gundo, o líder gross, Jorge Soares, 
terceiro, seguidos por Lisuarte 
Mendonça e Pedro Xavier, sendo o 
quarto classificado o único que terá 
como objetivo a vitória em torneios 
em net.

daTa
desiGNação 
do TorNeio

om Troféus

27 
de janeiro

Club Open oM 3

categoria a (hcP de jogo até 5): 1.º a 3.º lugar Gross (3troféus)

categoria B (hcP de jogo de 6 a 11): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria c (hcP de jogo de 12 a 18): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria D (hcP de jogo de 19 a 28): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

17 
de fevereiro

Terceira Open oM 3

categoria a (hcP de jogo até 5): 1.º a 3.º lugar Gross (3troféus)

categoria B (hcP de jogo de 6 a 11): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria c (hcP de jogo de 12 a 18): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria D (hcP de jogo de 19 a 28): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

10 
de março

Torneio dos Lions

1.º a 3.º lugar Gross (3 troféus)

1.º a 5.º lugar net (5 troféus)

3 troféus mais perto do buraco

14 
de abril

Melhor dos Melhores oM3

1.º a 5.º lugar Gross (5 troféus)

Troféu “o melhor dos melhores gross”

1.º a 5.º lugar net (5 troféus)

Troféu “o melhor dos melhores net”

12 e 13 
de maio

Club Championship 
Açorlogica

oM 3

categoria a (hcP de jogo até 5): 1.º a 3.º lugar Gross (3troféus)

categoria B (hcP de jogo de 6 a 11): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria c (hcP de jogo de 12 a 18): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria D (hcP de jogo de 19 a 28): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

9 
de junho

Taça Zeca Àvila 
/ Internacional Pairs

1.º e 2.º lugar net - Pares (4 troféus)

23 
de junho

T. Sanjoaninas 2018 
1.º a 5.º lugar Gross - Pares (10 troféus)

1.º a 5.º lugar net - Pares (10 troféus)

14 e 15 
de julho

Torneio das Empresas 

4 
de agosto

Torneio das Festas 
da Praia

1.º a 5.º lugar Gross - Pares (10 troféus)

1.º a 5.º lugar net - Pares (10 troféus)

12 
de agosto

Torneio Agualva

1.º a 5.º lugar Gross (5 troféus)

1.º a 5.º lugar net (5 troféus)

1.º lugar Gross Emigrantes (1 troféu)

1.º lugar Gross convidados (1 troféu)

3 troféus mais perto do buraco

1 troféu “longest drive”

25 
de agosto

Taça Eduardo Correia
1.º lugar Gross x 3  (3 troféus)

1.º a 3.º lugar net x 3 (9 troféus)

3 a 8 
de Setembro

XXXIV Pro-Am

Pro - am

Profissionais: 1.º a 3.º lugar (3troféus)

Profissionais: Prémio Monetário

categoria a (hcP de jogo até 5): 1.º a 3.º lugar Gross (3troféus)

categoria B (hcP de jogo de 6 a 11): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria c (hcP de jogo de 12 a 18): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

categoria D (hcP de jogo de 19 a 28): 1.º lugar Gross/ 1.º e 2.º lugar net (3troféus)

12 
de Setembro

Torneio das Lajes
1.º a 3.º lugar Gross (3 troféus)

1.º a 3.º lugar net (3 troféus)

13 
de outubro

Academia do Bacalhau

1.º lugar Gross (1 troféu)

1.º a 3.º lugar net (3 troféus)

1.º lugar net compadres (1 troféu)

17 
de novembro

Torneio das Castanhas oM 2

1.º a 3.º lugar Gross (3 troféus)

1.º a 5.º lugar net (5 troféus)

3 troféus mais perto do buraco

8 
de dezembro

Torneio do Peru oM 2

1.º a 5.º lugar Gross (5 Perus)

1.º a 5.º lugar net (5 Perus)

3 troféus mais perto do buraco

8 
de dezembro

Ordem Mérito
1.º lugar Gross

1.º lugar net

caleNdário de TorNeios 2018

JorGe soares  vencedor da ordem de mérito Gross

Paulo NuNes  vencedor da ordem de mérito net
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UM COPO DE REGRAS  por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

No buraco 5 do percurso do 
Clube de Golfe da Ilha Tercei-
ra, os jogadores, na sua grande 
maioria, deixam o carrinho que 
transporta os tacos, num espaço 
suscetível de as bolas lá irem ter. 
Caso a bola, jogada pelo jogador 
A toque no seu equipamento, de 
acordo com regra nº 19-2, ele 
tem uma pancada de penaliza-
ção e joga do local onde a bola 
parou. 
A mesma penalidade se aplica caso 
a bola, estando em movimento, 
seja desviada pelo próprio joga-
dor, pelo parceiro ou pelo caddie.
Aproveitando o fato de este ser o 
último “copo” de 2017 informa-
mos que no decurso de 2018 irão 
realizar-se no CGIT, em data ain-

da a determinar, ações de infor-
mação acerca das alterações que 
se irão verificar nas regras de gol-
fe que serão implementadas em 
todo mundo, a partir de janeiro de 
2019.
De acordo, com o árbitro de gol-
fe internacional, João Paulo Pinto 
estas alterações constituem “uma 
proposta de modernização, de 
simplificação, de aproximar as 
regras dos jogadores, escritas de 
uma forma mais objetiva, mais fa-
cilmente entendível.
Um exemplo desta modernização 
e simplificação é a passagem das 
34 regras para, somente, 24 re-
gras.
As melhores festas e com bons 
“scores”.

 
o meu hole-in-one

ana rego                hcp:  10,9

Foi no dia 5 de Março deste ano, um domingo de manhã, estava muito vento, foi 
no 18 a acabar e o buraco estava em baixo...Quando cheguei ao tee, pensei que 
se fizesse birdie superava por uma pancada o meu melhor resultado de sempre, 
foi ainda melhor... joguei mais um taco (o ferro 7), foi um shot muito bom, a bola 
caiu a um palmo do buraco, rolou e entrou, nem queria acreditar!

“Golfe – Um “copo” de Regras nº 32  
– As novas regras de golfe 

HOLE 19 - COM ALvARINO PINHEIRO

Ao longo dos últimos anos temos 
recorrentemente ouvido por parte 
dos responsáveis governamentais 
pelo desenvolvimento turístico 
dos açores, que o golfe é um pro-
duto estratégico e central para a 
captação de turismo de qualidade 
para a região. 
Infelizmente as mais-valias deste 
investimento não se manifestam 
no resultado contabilístico dos 
campos de golfe de São Miguel e 
Terceira, cuja exploração se mos-
tra continuadamente deficitária. 
É certo que a sua viabilidade 
nunca poderá deixar de assentar 
no aumento do número de prati-
cante locais coadjuvada com o in-
cremento de green fees externos, 
oriundos quer do turismo clássico 
de golfe, mais espontâneo, quer 
dos golfistas que chegam aos Aço-
res interessados na componente 
competitiva de âmbito amador ou 
profissional.
Só na harmonia entre estes dois 
nichos de mercado com uma ges-
tão criteriosa, dinâmica e profis-
sional poderá algum dia existir 
equilíbrio e sustentabilidade nos 
campos de golfe dos Açores.
Na verdade isso parece ser uma 
realidade em Portugal Continen-
tal onde segundo o Presidente da 
FPG citado pelo Jornal Económi-
co, “ cerca de 400 mil pessoas visi-
tam o nosso país todos os anos só 
para jogar golfe e cujo consumo, 
apenas no campo de golfe, ronda 
os 65 euros diários, excluindo o 
alojamento, restauração e rent-a-

car. “ O que representa segundo o 
mesmo cerca de 20% das receitas 
do turismo em Portugal. 
Ainda de acordo com o Presidente 
da FPG, o mercado global de gol-
fe representa cerca de 80 milhões 
de jogadores, “com um poder de 
compra acima da média e que, por 
tradição, gostam de experimentar 
novos países, ambientes e campos 
de golfe”.
De acordo com a International As-
sociation of Golf Tour Operators, o 
turismo de golfe representa 2.000 
milhões de euros e Portugal tem 
estado bem cotado, tendo sido 
considerado pela terceira vez o 
melhor destino de golfe do mundo 
pelos World Golf Awards. 
Neste contexto parece que esta-
mos no país certo… exista da par-
te dos responsáveis pela promo-
ção do golfe açoriano uma visão 
mais realista, astuciosa e conhe-
cedora do cenário global onde os 
Açores e os seus campos de golfe 
se inserem. 
Um Feliz Natal e Excelente 2018! 

Tacadas Turísticas 

 
o meu hole-in-one

Diogo ávila                   hcp:  7,7

Fiz o meu 1° hole in one, no Buraco 18, no dia 27/06/2017.a bandeira estava no 
patamar de baixo no lado esquerdo, Bati um 9 de ferro, a bola bateu 2 metros aci-
ma da bandeira fez back-spin e entrou. Fiquei sem reação quando a bola entrou, 
mas quando me apercebi do feito que fiz, fiquei muito contente.


