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mário Valadão

hey Joe, bola?

Como ComEçou a joGar GolfE?
Comecei a jogar golfe em 1984 atra-
vés de um colega meu da tropa, o 
Adelino Silva, não praticava despor-
to nenhum e fui experimentar. Achei 
que não tinha assim muito jeito, mas 
tinha força, vontade e muita persis-
tência o que é muito importante para 
o golfe. Nunca mais parei. 

Tipo dE CompETição prEfErida?
No início, preferia match-play, 
agora a idade vai chegando e o 
Stableford acerta-se mais, porque 
falhamos aqui, descomprimimos à 
frente. Acho que tem a ver muito 
com as idades.

o quE pEnSa do noSSo Campo?
Daqueles que conheço em Portugal 
e Espanha há um ou outro com uma 
certa dimensão, mas o nosso tem 
uma beleza ímpar. Precisa no en-
tanto mantê-lo.

o quE o moTiva no GolfE?
Em primeiro lugar a associação do 

desporto aos amigos, o relaxamen-
to, o diálogo, o partilhar outras 
ideias.

Como vê o fuTuro da modalidadE 
na TErCEira?
Não tenho dúvidas que vai ter 
continuidade. Depende também 
de algum poder económico, mas 
olhando aos valores praticados aos 

jogadores na Terceira, é óbvio que 
vai ter continuidade. Mas se tiver 
que nivelar pela Europa, terá um 
fim curto.

quE ConSElhoS daria aoS maiS 
jovEnS?
Os que já jogam, depende muito 
do clube e da forma como os acari-
nham. Os que não jogam estão neste 

Caros Terceirenses,

Com a chegada da Primavera, 
repleta este ano de dias próprios 
do Verão, entramos num período 
do ano em que despertamos para 
o lazer e para o usufruto do meio 
ambiente que nos rodeia.
Aproxima-se a época dos grandes 
torneios de golfe e a preparação 
para os mesmos em termos de 
afinação de forma é já evidente 
no quotidiano do nosso clube.
Como é bonito ver o verde dos 
Campos, bem tratados e floridos 
com gente da nossa ilha e visi-
tantes partilhando esta excelente 
infra-estrutra.
O torneio das empresa - 2018 a 
realizar a 14 e 15 de Julho encon-
tra-se em fase de arranque, cons-
tituindo-se as equipas e especu-
lando-se quem será o vencedor 
deste ano, que será sempre uma 
empresa.
Investir em golfe não é tão caro 
como se possa imaginar e tem 
impacto comercial garantido.
Felizmente muitas empresas lo-
cais entendem isso pelo que jul-
gamos haver espaço para mais 
aderências.
Este é um exemplo onde o mun-
do empresarial e o desporto po-
dem cooperar de forma racional 
e saudável.
Caros Terceirenses, contamos 
com a sua participação como gol-
fista ou como empresário para 
tornar este torneio ainda maior e 
melhor, confirmado-o como um 
evento de top.
Venha visitar-mos nestes dias 
especiais e observe a vivência 
deste evento.
Aproveite para ter umas lições 
de golfe e aprecie a nossa ementa 
de qualidade superior.
Sempre bem vindos.

Carlos Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo. 

Ficha Técnica

Foi assim que teve o primeiro 
contacto com o golfe e com 
o inglês. Natural da Agualva, 
não foi caddy, mas conhece 
o golfe desde pequeno, pois 
aos 11, 12 anos já ajudava 
o pai nas fainas da terra em 
terrenos vizinhos do clube. 
Quando achava bolas nos 
cerrados tentava depois ven-
dê-las aos americanos para 
com esse dinheiro comprar 
um chocolate, daí a frase: 
“Hey Joe, bola?”. Só bastante 
mais tarde é que começou 
a jogar e 34 anos depois do 
começo continua entusias-
mado com o jogo, embora 
reconheça que a sua melhor 
fase de jogador foi nos anos 
noventa, pois agora a ativida-
de empresarial no ramo da 
panificação não lhe deixe de 
sobra o tempo que gostava 
de ter para jogar mais.



DIÁRIO INSULAR 28.mai.2018 golfe |iii|

mário Valadão

hey Joe, bola?

Nome – Mário Manuel de Melo Valadão

idade – 63 anos

Profissão – Farmacêutico

Naturalidade – Empresário de panificação

Residência – Agualva, Praia da Vitória

hCp – 16.1

família –  Casado, 1 filha e 1 neto

Jogador(es) de Golfe favoritos:  Manuel Nunes e Paulo Barcelos

Marca de Bolas: Titleist Pro-V

Prato(s) favorito(s): Cracas e cherne

Hobbies:  Cantar e viajar com amigos

Livro ou autores favoritos: John Grisham e Ken Follet

Filme, realizador ou actores preferidos: Violinos no Telhado

Música Género cantor ou agrupamento:  Clássica e coros

Tv Programas Favoritos: Notícias e futebol dos três grandes

Internet/Consolas:  Correio e informação profissional

Clube(s) de Futebol: Futebol Clube do Porto

O MEU SACO
saco – Callaway
driver – Cobra s3
Madeiras (3 e 5) – Callaway big bertha War bird
ferros (3 ao sW) - Callaway big bertha War bird
putter - Callaway the tuttle
Marca de bolas: titleist pro-v

palmarés
(resumido)

1992 – Torneio da Agualva 

– Melhor “Patador” 

– 22putts/ 18 buracos

2003 – Expresso-BPI – 3º lugar

2004 – Expresso-BPI – 2º lugar

2006 – Pro-Am – Hole in One

momento expostos a muito tipos de 
jogos e outros desportos, por isso a 
família terá um aspecto fundamental 
na integração dos jovens no golfe.

qual foi a CompETição quE lhE dEu 
maiS Gozo parTiCipar?
Gosto muito de jogar golfe e para 
mim é até uma alegria ganhar um 
chocolate e vivo muito o golfe. Mas 
gosto muito dos Pro-Am onde já fiz 
uma vez um hole in one.

quaiS São oS SEuS ponToS forTES E 
fraCoS Como joGador?
Sempre fui lutador e forte e talvez 
o meu ponto mais forte seja a pan-
cada de saída. Sou mais fraco nas 
aproximações pois exige uma téc-
nica maior e umas boas mãos. Eu 
nunca tive escola e por isso aconse-
lho-a a todos os jovens jogadores.

qual a Sua panCada prEfErida?
É o Drive e tenho mesmo alguns 
troféus nesta área.

qual o Campo dE GolfE quE GoSTou 
maiS dE joGar?
Joguei na Aroeira onde fiz o meu 
melhor resultado de sempre: 74 
pancadas gross. Nunca o tinha fei-
to antes, nem nunca fiz depois. Por 
isso o campo da Aroeira é especial.

qual o(S) Campo(S) dE GolfE quE 
maiS GoSTaria dE joGar?
Não tenho preferências, desde que 
esteja a jogar com amigos.

alGuma ESTória quE GoSTaria dE 
ConTar?

Outro dia pensei numa estória que 
se tinha passado anos antes com um 
colega meu, que jogou de dentro da 
lagoa do dezassete por causa de um 
chocolate na competição do Gru-
po da Saca, ficou todo borrado de 
lama. Isto não me impediu de fazer 
agora a mesma coisa ao dezoito e o 
resultado foi... o mesmo... acabei 
com oito pancadas e cheio de lama 
e se tivesse feito um drop, talvez me 
safasse ainda com um quatro!
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CLASSIFICAçãO CATEGORIA A – GROSS

Class. Jogador Dia 1 Dia 2 Gross

1.º Ricardo Garcia 75 71 146

2.º Jorge Soares 74 74 148

3.º Paulo Barcelos 73 75 148

Club Championship – açorlógiCa

ricardo garcia campeão
O Club Championship – Açorlógica 
é a prova que atribui os prestigiosos 
títulos de campeão do clube quer no 
sector masculino como no feminino. 
Este prova voltou a ser disputada em 
dois dias no sistema medal-play e con-
tou com 63 participantes O tempo es-
teve perfeito para a prática de golfe.

RICARdO GARCIA – O ANO dA AFIRMAçãO
Ricardo Garcia fez recentemente 
dezassete anos e é presentemente o 
melhor golfista açoriano em todos os 
escalões. O ano de 2018 tem sido pró-
digo em bons ressoltados: Campeão 
Regional Absoluto em S. Miguel, me-
lhor volta no Campeonato Nacional 
Absoluto, segundo lugar na segunda 
prova do Nacional Jovem no escalão 
de sub-18, ambas provas disputadas 
em Ribagolfe 1 e Melhor dos Melho-
res 2018. Sagrou-se agora Campeão 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira. 
Ricardo Garcia no final do primeiro 
dia era somente quarto classificado 
a duas pancadas de Paulo Barcelos e 
Brás Linhares, mas ao efetuar no se-
gundo dia uma volta de uma pancada 
abaixo de par passou definitivamente 
para o comando. Terminou com duas 
pancadas de avanço sobre os mais 
próximos.
Jorge Soares também fez uma prova 
de trás para a frente era terceiro no dia 
1, mas subiu uma posição depois dos 
dois dias de prova, beneficiando do 
fator de desempate para se colocar à 
frente de Paulo Barcelos. Este teve que 
se contentar com o terceiro lugar.
Paulo Nunes, o campeão de 2017, tem 
jogado pouco este ano, não foi além 
da quarta posição. Brás Linhares, que 
coliderava no primeiro dia, piorou em 
seis pancadas a sua prestação e fechou 
o top-5.

CATEGORIA B – NUNO LEMOS
E JOãO AGUIAR vENCEM
Nuno Lemos dominou a competição 
gross neste escalão desde o primeiro 

dia.  Às três pancadas de avanço que 
trazia sobre a concorrência adicionou 
mais cinco, mesmo a gerir o resulta-
do.  Os seus principais adversários do 
primeiro dia, José Silva e Hildeberto 
Rocha, fizeram um segundo dia para 
esquecer afundando-se na classifica-
ção. Em sentido contrário rumaram 
José Henrique Cardoso e João Borges 
de Lima Aguiar.
Em net, João Aguiar e José Cardoso 
inverteram as posições. Destaque tam-
bém para o terceiro lugar de Francisco 
Raposo que terminou com o mesmo 
número de pontos do antigo bombei-
ro, mas com pior segunda ronda.

CATEGORIA C –  JOãO vICTOR 
E ALvARINO GANHAM 
Em gross sagrou-se campeão João Vic-
tor Oliveira que comandou desde o 
primeiro dia numa luta renhida com 
Alvarino Pinheiro. Mas uma pancada 
de diferença, em cada dia, foi o sufi-
ciente para o homem dos pneus arre-
cadar o título gross da categoria 
Em net, o Presidente do Grupo das 9, 
Alvarino Pinheiro, revalidou de forma 
autoritária o título conquistado o ano 
passado. O resultado canhão do pri-
meiro dia de 81 pancadas, a que cor-

respondiam sete pancadas abaixo de 
par net, permitia-lhe lutar tanto pela 
classificação net como pela gross na 
categoria. Mas se em gross não deu 
para vencer, em net a vitória era sua 
com cinco pancadas de avanço. Sobre 
Rui Fonseca. O professor de educa-
ção física fez uma prova de trás para 
a frente averbando o melhor resulta-
do net do dia 2, atingindo o segundo 
lugar.
Em forma continua José Gabriel Me-
deiros, que ficou a uma pancada dos 
prémios depois de terminar o sábado 
no grupo dos segundos.

CATEGORIA d – GOMES 
E CUNHA vENCEM 
Luís Gomes realizou um resultado 
gross a nível da categoria C no sába-
do e garantia a liderança com cinco 
pancadas à maior. No Domingo faria 
igualmente a melhor volta na catego-
ria aumentando para nove a sua dife-
rença em relação ao segundo classifi-
cado, João Gonçalves.
Em net, o Comandante dos Bombeiros 
da Praia da Vitória, Alexandre Cunha, 
colocava-se na frente com a vantagem 
de uma pancada sobre o Presidente da 
Proteção dos Açores, Carlos Neves. 

No domingo Alexandre manteve o ní-
vel e conservou a primeira posição. A 
surpresa, ou talvez não, foi o segundo 
lugar do grande desportista terceiren-
se Eduardo Faria Martins. No final era 
um homem feliz provando que mes-
mo depois dos setenta anos mantém o 
gosto pelo desporto, pela competição 
e pelos troféus.

SENHORAS – PAULA MENdES CAMPEã
A Paula Mendes bastava-lhe terminar 
a prova para recuperar um título que 
foi seu quatro vezes nos últimos cinco 
anos. A ausência de Ana Rego ou de 
outras concorrentes fizeram que este 
fosse um título sem história.

AçORLóGICA FOI MAIS 
UMA vEz O PATROCINAdOR
A Açorlógica foi mais uma vez o patro-
cinador do Club Championship tendo 
António Rocha agradecido a todos 
os golfistas com visível de satisfação. 
Destacou ainda a qualidade do campo 
e do almoço que foi servido após a re-
alização do torneio.

RESULTAdOS:
Campeão do Clube: Ricardo Garcia
Campeã do Clube: Paula Mendes

RICARdO GARCIA  Campeão do clube

CLASSIFICAçãO CATEGORIA B 

Class. Jogador Dia 1 Dia 2 Gross

1.º Nuno Lemos 76 80 156

Net

1.º João Aguiar 69 75 144

2.º José Henrique Cardoso 78 71 149
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CLASSIFICAçãO CATEGORIA C 

Class. Jogador Dia 1 Dia 2 Gross

1.º João Victor Oliveira 80 85 165

Net

1.º Alvarino Pinheiro 65 70 135

2.º Rui Fonseca 73 67 140

CLASSIFICAçãO CATEGORIA d 

Class. Jogador Dia 1 Dia 2 Gross

1.º Luís Gomes 89 93 182

Net

1.º Alexandre Cunha 71 73 144

2.º Eduardo Faria Martins 73 74 147

PAULA MENdES  Campeã do clube JORGE SOARES  vice-Campeão do clube PAULO BARCELOS  terceiro gross

NUNO LEMOS  vencedor gross categoria B JOãO AGUIAR  vencedor net categoria B JOSé HENRIqUE CARdOSO  segundo net categoria B

JOAO vICTOR OLIvEIRA  vencedor gross categoria C ALvARINO PINHEIRO  vencedor net categoria C RUI FONSECA  segundo net categoria C

LUíS GOMES  vencedor gross categoria d ALExANdRE CUNHA  vencedor net categoria d EdUARdO FARIA MARTINS  segundo net categoria d
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Polvo Panado à Chef

ESPECIAL 
dE JUNHO

12e

Campeonato naCional absoluto – audi

ricardo garcia em destaque
Seis golfistas açorianos marcaram 
presença no Campeonato Nacional 
Absoluto – Audi realizado no final o 
mês passado no campo número um 
de Ribagolfe, cinco no sector mas-
culino e uma no feminino.
O grande destaque entre os ilhéus 
vai inteiramente para o Campeão 
Regional Absoluto dos Açores, o 
jovem de dezassete anos Ricardo 
Garcia. Rickie classificou-se em 
décimo primeiro lugar entre no-
venta e um participantes, lugar 
honroso, mas com sabor ligeira-
mente amargo, pois ao fim do se-
gundo dia era quarto, empatado, 
após ter feito a melhor volta do 
dia (duas abaixo de par), volta 
esta que acabaria por ser mesmo 
a melhor volta dos quatro dias 
de torneio. A experiência ganha 
e uma preparação física mais cui-
dada farão, de certo, que os resul-
tados tenham correspondência ao 
seu talento. Os resultados obtidos 
foram 78 – 70 – 83 – 84 o que per-
fez um total de 313 pancadas ao 
fim dos quatro dias de prova.
O segundo melhor açoriano foi o 

também terceirense e pai do Ricar-
do, José Luís Garcia. Uma prova 
muito regular, sempre na casa das 
oitenta baixas, permitiu-lhe alcan-

çar a trigésima posição.
O outro açoriano a fazer o cut foi o 
jovem talento regional Tiago Nunes 
que se classificou quatro lugares 

abaixo de Xaila pai.
José Henrique Cardoso (CGIT) e 
João Nuno Gouveia (VGCC) não 
passaram o cut.
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Campeonato regional de Clubes mid-amateur 2018

terceira campeã em casa
Decorreu nos dias 13  e 14 de Abril 
no campo de golfe do Clube de Gol-
fe da Ilha Terceira, o Campeonato 
Regional de Clubes Mid-Amateur, 
prova destinada a golfistas com 
mais de 30 anos e handicap inferior 
a 18,4. A prova é dividida em duas 
fases, o primeiro dia é disputado 
em strokeplay onde contam para 
cada uma das equipas os melhores 
cinco resultados. O segundo dia é 
jogado em foursomes e contam os 
dois melhores resultados de cada 
team.

dOMíNIO dO CGIT dESdE O INíCIO
A prova de singulares trouxe à tona 
o previsível favoritismo da equipa 
da Ilha Lilás. Paulo Barcelos foi o 
melhor com setenta e sete pancadas 
seguido por José Luís Garcia com 
mais uma pancada. Em terceiro 
surgia mais um terceirense, Brás li-
nhares com mais uma pancada que 
o segundo classificado. A equipa 
do Clube de Golfe da Ilha Terceira 
contou ainda com a presença de Jor-
ge Soares (82), José Henrique Car-
doso (82) e Pedro Xavier (84).
Curiosamente a melhor classifica-
ção da Verde Golf Country Club 
foi obtida por outro terceirense, 
Bruno Mendes, que se encontra há 
anos radicado em S. Miguel e re-
presenta aquele clube. As oitenta 
e uma pancadas averbadas seriam 

equivalentes a uma quarta posição 
individual. O segundo melhor re-
presentante da equipa da ilha verde 
foi José Carlos Cabral com oitenta 
e três pancadas seguido por Luís 
Índio com mais três pancadas que 
o seu colega. Completaram a equi-
pa Pedro Tomé (88), Mário Fortuna 
(92) e Nuno Martins (93).
Assim ao fim do primeiro dia a equi-
pa da Terceira alcançava 398 pan-
cadas enquanto a micaelense fazia 
430 pancadas. A vantagem de trinta 
e duas pancadas fazia com que os 
micaelenses ficassem praticamente 

arredados da vitória.

xAvIER E CARdOSO 
EM FOCO NOS FOURSOMES
A partida foursomes disputa-se entre 
quatro jogadores, que se constituem 
em equipas de dois e, em que, cada 
formação joga apenas uma bola. Um 
dos jogadores da equipa sai do ponto 
de partida do primeiro buraco e o ou-
tro membro da equipa joga a segun-
da pancada, prosseguido o jogo com 
batidas alternadas até à introdução 
da bola no buraco. Assim um dos jo-
gadores sai do ponto de partida dos 

buracos ímpares e o outro dos pontos 
de partida dos buracos pares.
Pedro Xavier e José Henrique Car-
doso foram os piores representan-
tes locais no primeiro dia, no en-
tanto no domingo realizaram uma 
prova irrepreensível tendo sido 
o melhor par do dia com o par do 
campo, um grande resultado tendo 
em conta a modalidade jogada. A 
dupla José Luís Garcia / Brás Linha-
res foi a outra que contribuiu para 
a classificação da equipa com mais 
duas pancadas que os primeiros. 
Jorge Soares e Paulo Barcelos não 
“encaixaram” e fizeram nove panca-
das acima do par.
A melhor dupla de S. Miguel, Luís 
Índio e José Carlos Cabral, fez o 
mesmo resultado do que a pior da 
Terceira seguida por Nuno Martins 
e Pedro Tomé (+13). Bruno Mendes 
e Mário Fortuna realizaram um de-
cepcionante resultado de noventa 
pancadas.
A acrescentar às trinta e duas pan-
cadas do primeiro dia os homens 
do clube da Agualva acrescenta-
vam agora vinte, terminando como 
vencedores incontestados com cin-
quenta e duas pancadas de avanço.
O Campeonato Nacional de Clubes 
Mid-Amateur – BPI terá lugar no 
campo do Estela Golf Club a 2 e 3 
de Junho e contará com a presença 
da equipa do CGIT.

CALENdáRIO dE TORNEIOS 2018

CAMPEõES  Clube de Golfe da ilha Terceira

vICE-CAMPEõES  verde Golf Country Club
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Como foi referido em notas anteriores, um 
dos principais motivos para a atualização 
das regras de golfe, diz respeito à necessi-
dade de tornar o jogo mais rápido.
Nesse sentido, quando uma bola se encon-
tra perdida o jogador tem 3 minutos para 
procurar a sua bola, anteriormente o tempo 
concedido para procurar a bola era de 5 mi-
nutos. Por outro lado, ao procurar a bola, 
caso ela se desloque, a mesma terá de ser 
recolocada e sem penalização.
Outro alteração relevante é relativa ao jogo 
no “bunker”, no qual a partir de 2019 é 
possível retirar os impedimentos soltos, 
sem penalidade. De acordo com as regras, 

os impedimentos soltos são objetos na-
turais, incluindo: pedras, folhas, galhos, 
ramos e similares. Areia e terra solta são 
impedimentos soltos no green, mas não em 
qualquer outro local.
Caso a bola tenha de ser jogada dum obs-
táculo de água, que se passará a chamar de 
área de penalidade, o jogador poderá fazer 
como se estivesse a jogar do fairway ou 
rough, ou seja, antes de dar a tacada pode-
rá remover impedimentos soltos e realizar 
swings de treino que toquem o solo ou a 
água na área de penalidade.
No próximo “copo” iremos falar da nova for-
ma de “dropar” a bola, até lá, boas tacadas.

“Golfe – Um “copo” de Regras (37) 
– atualização das regras de golfe

HOLE 19 
- COM ALVARINO PINHEIRO

Lee Trevino, nasceu nos Estados Unidos da Amé-
rica em 1939, como profissional ganhou 92 vezes, 
ganhou o U.S. Open em 1968 e 1971, o The Open 
Championship também em 1971 e em 1972 e o 
PGA Championship em 1974 e 1984. 
Além das suas qualidades como grande jogador 
ficará também conhecido pelo seu peculiar bom 
humor.
“When I got off the plane I told everybody I was 
gonna win this British Open. I didn`t say it just 
once. I said it a hundred times, and saying some-
thing, you get to believe it. And once you believe 
it, it comes as no shock when you are out there 
leading the tournament. You take victory as your 
right”. 

Lendas I

LEE TREvINO at the 1971 open Championship


