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– TERCEIRA BEST FOOD AWARDS 2019 

Clube de Golfe da Ilha Terceira 
com a Melhor Entrada

CIRCUITO MASTERS
Nunes e Lemos vencem na Escócia

ESCOLA DE GOLFE

O futuro

XVIII GALA DO DESPORTO AÇORIANO
Ricardo Garcia galardoado
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JOÃO LUÍS ARAÚJO

Golfe de Arquiteto

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
A acompanhar amigos que tinham 
começado e estavam a gostar. Hoje 
continuo e eles não.
Deram-me umas bolas e tacos, e 
umas dicas para começar, no “dri-
ving range”. Disseram-me, entretan-
to, que parecia ter jeito pois acertei 
logo na bola e estava a conseguir ba-
ter logo com uma madeira, que não 
era assim tão fácil no início. Não 
sei se era para me convencerem a 
continuar, mas gostei de ouvir. Um 
dia fui acompanhar um dos amigos 
no campo e quando cheguei ao tee 
do buraco 3 percebi que aqui podia 
caminhar, o que gosto muito, e fa-
zer algo mais. Percebi também que 
podia fazer com a família, a minha 
mulher que até já tinha feito uma 
certa vontade de iniciar, e os filhos 
ainda pequenos, em oposição ao 
parapente, que era o que praticava 
na altura, mas não podia fazer em 
família. Ficou decidido, ía começar 
a jogar golfe.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Match play (por buracos), em apos-
ta com alguém para decidir quem 
paga a bebida. Ajuda-me a manter 
a concentração.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Gosto muito. Não fica atrás dos ou-
tros que já conheci, e é mais bonito 
que muitos deles.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
Ser um jogo, essencialmente, de 
competição individual. Quase to-
dos os jogos que gosto de praticar 
têm esta característica.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?
Bem... e recomenda-se. A não ser 
por razões de saúde, nunca ouvi 
ninguém dizer que desistiu do gol-
fe, mesmo quando não os vejo no 
jogar há muito tempo. Geralmente 
têm o saco no clube e falam sempre 
em regressar. Por outro lado, vejo 

todos os anos gente nova, de várias 
idades, a iniciar. O que está em fal-
ta é a presença feminina.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?
Divertirem-se acima de tudo. Mas 
se querem ir mais longe no golfe, 
então é preciso disciplina desporti-
va e o treino não se faz só a jogar no 
campo. Mas também é preciso não 
esquecer a preparação física e ali-
mentação adequada. E continuarem 
a divertir-se, claro!

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
Já houve várias: torneios da Agual-
va, Pro-Am, Melhor dos Melhores.
Se acabo com prémio claro que ain-
da dá mais gozo.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
A desconcentração.
Outras vezes o excesso de confian-

Caros futuros jogadores de golfe.

Existe uma ideia muito generalizada 
que a prática do golfe está destinada 
a uma pequena elite que procura exi-
bicionismo.
A falta de conhecimento sobre a es-
sência deste desporto poderá tam-
bém levar o cidadão comum a consi-
derar que o acesso a esta modalidade 
é difícil e dispendioso.
Existe sim, duas formas de entender 
este desporto, uma de natureza mais 
individualista numa óptica de clube 
privado e outra num conceito mais 
popular de desporto de massas en-
volvendo apoio público, seja na óp-
tica do investimento como dos seus 
custos de manutenção anuais.
O Clube de Golfe da Ilha Terceira 
permanece com uma estrutura des-
portiva que foi construída com apoio 
publico e privado e mantém as suas 
portas abertas oferecendo a possibi-
lidade de todos poderem usufruir do 
nosso excelente campo a custos con-
siderados acessíveis. Foi com este 
conceito que a Ilha Terceira fez e faz 
historia no mundo do golfe nacional 
apresentando um numero significa-
tivo de jogadores per capita e índi-
ces de qualidade desportiva bastante 
elevados em todos os níveis etários.
Somos um bom exemplo de como 
uma ilha pode fazer a diferença.
Quantos por esse mundo fora e mes-
mo na nossa Europa comunitária 
gostariam de ter as condições que 
por cá oferecemos.
Nunca é tarde para começar, porque 
jogar golfe não tem idade para se ini-
ciar nem para terminar.
Todas as modalidades desportivas 
que combinam a parte física com a 
parte psicológica tornam se apaixo-
nantes, ainda mais quando cada qual 
é nivelado por “handicup” tornando 
competitivo um principiante com 
um sénior.
Só há uma forma de entender um 
golfista, é experimentar com uma 
bola e um taco o que cada um con-
segue fazer numa luta permanente 
contra um campo.
Não existe aqui o adversário, o arbi-
tro, o “VAR”, ou a influencia do pu-
blico mas sim a nossa capacidade de 
diariamente nos superarmos.
Vem acompanhar-nos numa experi-
ência de campo e perceberás que o 
desporto também é ligação à nature-
za, interface entre corpo e alma e aci-
ma de tudo desempenho individual 
em ambiente de convívio social.
Não hesites e transforma-te num fu-
turo jogador.
Cá te esperamos.

Carlos Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Artur Freitas, Michael 

Duarte e Paulo Nunes e Nuno Lemos.

Ficha Técnica

Como arquiteto João Luís gosta do jogo de pormenor: 
Jogo curto preciso, putt com linha, quando entra, claro! 
O atual presidente da comissão de torneios do clube 
é metódico no seu jogo, assim como na organização 
dos torneios. Em competição é um osso duro de roer, 
principalmente no seu tipo de competição preferida, o 
Match-play, onde a cerveja preta lhe sabe bem melhor 
no final do jogo, quando é o adversário a pagar!
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ça, quando estou a jogar bem, le-
vando-me a facilitar mais adiante... 
resumindo: desconcentração.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
O jogo curto: o “chip”, ou jogar da 
areia. É o jogo que ajuda a compen-
sar o facto de não conseguir longas 
distâncias. Quando tenho bons re-
sultados então foi porque o jogo 
curto estava a correr bem. 

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?
Gostei de vários campos onde já jo-
guei. Um onde gostava de voltar é o 
Campo Real em Torres Vedras.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Gostava de jogar nos campos de S. 
Miguel. Claro que também gostava 
de jogar no Saint Andrews

ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE
CONTAR?

Todos os que jogam já tiveram 
aquela pancada ou buraco jogado 
que nos fez sentir como um dos me-
lhores, até vir o seguinte e o handi-
cap vir ao de cima para voltarmos à 
realidade.
Uma dessas vezes foi no buraco 18, 
num Pro-Am, sendo o profissional 
o Rui Índio. Na primeira pancada 
passei o green e enfiei a bola nas 
árvores. Na altura ainda havia hor-
tências entre as árvores e o green, 
e por isso não conseguia ver green, 
bandeira e buraco. Tinha “swing” e 
a alternativa menos má era arriscar 
jogar por entre uma abertura em V 
formado por duas árvores na dire-
ção do green. Acertei numa árvore 
e fiquei lá dentro. Outra tentativa 
e a bola passou, caiu no green e só 
viu o buraco. Fiz um par. Festa na 
formação e o elogio do profissional 
que disse ser um “shot” digno para 
a Sporttv Golf. O jogo continuou e 
tudo voltou ao normal e não ganhei 
nada dessa vez.

Nome – João Luís Aldo de Araújo
Idade – 54 Anos
Profissão – Professor.
Licenciado em arquitetura profissão que já desempenhei.
Trabalhei na CMAH.
Desempenhei outras atividades enquanto estudante no secundário e no curso su-
perior.
Atualmente sou professor de Artes Visuais.
Naturalidade – Tete - Moçambique
Residência – Angra do HeroísmoHCP – 13.2
Família –  Casado, com 4 filhos, já todos adultos.
Jogador(es) de Golfe favoritos: Sérgio Garcia, Vijay Singh, Bubba Watson, Rory McIl-
roy, Tiger Woods, Phil Mickelson, e outros... nenhum favorito em especial. Sem 
todos eles a jogar bem, não há espetáculo.
Marca de Bolas –  Nenhuma em especial. Gosto de alguns modelos de algumas 
marcas: Diablo e Warrior da Callaway.
Prato(s) favorito(s) –  Comida condimentada, com molhos saborosos. Não gosto 
de coisas empapadas nem frias ou requentadas de resto depende se me agrada 
ou não ao paladar.
Comida moçambicana/indiana, mas muito da portuguesa: caldeirada, guisados,...
Hobbies:  Jogar golfe, bowling, passear, fotografar,...
Livro ou autores favoritos –   Na adolescência li muito, romances da literatura portu-
guesa ou os livros de aventuras do Emílio Salgari ou outros normais naquela idade. 
A partir de uma certa idade passei a ler mais por curiosidade de obter informação, 
consulta ou estudo. Já não leio por ler, apenas quando preciso.
Filme, realizador ou actores preferidos –   Gosto de cinema, e gosto ou não de um 
filme. Não me importa muito o ator ou realizador, por isso não tenho nenhum pre-
ferido.Mas há alguns realizadores de cujo nome não esqueço quando já vi vários 
filmes que gostei do mesmo: Charlie Chaplin, Hitchcock, Fellini, Scorsese, Coppola 
Tim Burton, Manoel de Oliveira e Luís Filipe Rocha e outros portugueses.
Música Género cantor ou agrupamento Rock and Roll :  Gosto de toda a música que me 
agrada ao ouvido. Há géneros e autores que não gosto em geral, mas mesmo esses 
às vezes fazem algo que me agrada muito, como por exemplo o Hotel Califórnia 
dos Eagles ou até alguns antigos temas do José Cid ou do Paco Bandeira.
Gosto de muitos géneros musicais como jazz, música antiga (Bach em especial), 
muito de música só de instrumentos como uma orquestra ou apenas um como 
guitarra. Música portuguesa de intervenção ou outra como a do José Afonso, Sérgio 
Godinho, Fausto, ..., e fado quando a voz e interpretação me agrada (e aqui sou es-
quisito). Gosto de alguma música brasileira como a do Chico Buarque, Tom Jobim, 
do poeta Vinicius, Martinho da Vila e outros. Música Francesa  como a de Jacques 
Brel e outros do género. Pink Floyd, Peter Gabriel e Queen.
Tv Programas Favoritos:  Gosto de ver algumas séries, policiais por exemplo, de pre-
ferência inglesas. Ultimamente têm passado algumas francesas bem engraçadas. 
Gosto também daquelas de ficção, mas com cariz histórico.
Também gosto de ver desporto (rugby, hóquei em patins, ping-pong, etc), princi-
palmente quando está uma representação portuguesa, seleção ou equipa numa 
competição internacional.
Vejo snooker sempre que posso, e curling também.
Internet/Consolas:  Não tenho paciência para jogos virtuais, de computador ou con-
solas.
Internet é uma boa ferramenta de trabalho, e também para contactar com família 
e amigos que estão distantes.
Clube(s) de Futebol :  As seleções nacionais, de futebol ou outras modalidades. Gosto 
de desporto, enquanto espetáculo, e futebol é apenas um deles e nem por isso o 
preferido.

O MEU SACO
Drive, madeiras 3, 5 e 7, ferros de 4 a 
9 (faz-me falta o 3 mas não consigo 
arranjar um do mesmo conjunto), pw, 
sw e put. Tenho também os acessórios 
normais: casaco e calças para chuva, 
guarda-chuva, uma camisola para o 
frio, livro de regras, tees e bolas bas-
tantes para perder à vontade sem me 
preocupar.

Um primeiro lugar num Pro-Am;

O primeiro net, categoria B no Pro-

Am do ano passado.

Alguns prémios net noutros 

torneios, em lugares que não o 

primeiro.

Alguns a pares com a minha mu-

lher, penso que dois em primeiro.

Também já fiquei várias vezes no 

primeiro dos últimos.

PALMARÉS (RESUMIDO)
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ESCOLA DE GOLFE

O futuro
O golfe é uma das poucas modalida-
des desportivas onde a pirâmide de 
idades é invertida, isto é, há muito 
mais praticantes adultos que jovens.
A Escola de Golfe do Clube de Gol-
fe da Ilha Terceira faz um trabalho 
importante para que esta tendência 
seja menos acentuada.
Primeiro com Eduardo Correia, 
agora com Michael Duarte e Artur 
Freitas a escola do nosso clube tem 
produzido campeões nacionais e 
internacionais portugueses. O caso 
mais recente e que serve de exemplo 
para os ainda mais novos é o de Ri-
cardo Garcia, campeão nacional sub-
18 em título.
Traga os seus filhos ao golfe para to-
marem contacto com este excelente 
desporto. Serão bem vindos.
Para além de aprenderem a técnica 
os jovens também têm um quadro 
competitivo. Poderá consultar os re-
sultados em: http://portal.fpg.pt/ .
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O meu 
hole-in-one

PEDRO CRAVO
FERNANDES
- HCP: 24,3

Um “Hole in One” é sempre 

um momento marcante na car-

reira de qualquer jogador, seja 

ela amador ou profissional. Pe-

dro Cravo Fernandes registou 

assim o seu na sua página pes-

soal do facebook: “Dia 25 de 

abril de 2019 fica marcado por 

um feito memorável. “Hole in 

One” ao buraco 14, do Campo 

de Golfe da Ilha Terceira com 

uma Madeira 3. Bom feeling”.

FESTIVAL DE GASTRONOMIA – TERCEIRA BEST FOOD AWARDS 2019 

Clube de Golfe da Ilha Terceira com a Melhor Entrada
Entre os dias 20 de Março e 14 de 
Abril a Câmara de Comércio de An-
gra do Heroísmo organizou o seu já 
tradicional Festival de Gastrono-
mia que contou com a presença de 
dezasseis restaurantes e de três mil 
duzentos e setenta e sete comensais 
votantes.
No dia 11 de Maio os pratos premia-
dos estiveram presentes num jantar 
de degustação que se realizou na 
escola Profissional da Praia da Vitó-
ria, onde foram também entregues 
os prémios do certame.
O CGIT entra normalmente na Fei-
ra e este é o terceiro prémio que 
vence. Em 2012 tínhamos arreca-
dado o troféu para o melhor prato 
saudável e em 2016, o da melhor 
entrada.
O prato premiado este ano intitula-
va-se: “Duo de sabores do Atlântico” 
e era descrito como: “Atum do mar 
imenso dos Açores, com vagas man-
sas de camarão e lagosta, acompa-
nhado com salada fresca respingada 
de redução de frutos vermelhos”.

Toda a equipa da restauração está 
de parabéns pelo trabalho efetuado. 
Desde a coordenação de Nuno Pon-
tes, aos Chefs Rui Silveira, Evelina 
Agripino e Eduardo Lourenço, à nos-
sa Chefe de Sala Paula Amaral acom-

panhada por Diogo Costa e Júlio Sil-
va, ao aprovisionamento de Carlos 
Silveira. Este prémio é para eles. 
Para nós é importante a nossa parti-
cipação na Feira, não pelos prémios, 
que são sempre saborosos, não o 

negamos, mas pela experiência em 
si, pela aprendizagem que propor-
ciona, mas também pela compara-
ção com os nossos parceiros da res-
tauração em todos os itens objeto 
de avaliação.
Somos avaliados por um júri espe-
cializado e pelos clientes. É produ-
zido posteriormente um relatório 
com os diversos itens avaliados, 
um instrumento que julgamos da 
máxima importância para a nossa 
evolução.
Da análise dos vinte parâmetros ava-
liados ficámos à frente em três deles, 
tivemos nove classificações no pódio 
e num só item saímos do top-10.
Na classificação final fomos o quar-
to melhor restaurante a concurso, 
sendo segundo na classificação do 
júri especializado. Este dado é para 
nós importante, pois reflete a nos-
sa qualidade, mas também alguma 
inconstância, fator este que temos 
que melhorar.
Estaremos certamente presentes na 
edição de 2020.

FEIRA DE GASTRONOMIA os vencedores DUO DE SABORES DO ATLANTICO entrada vencedora da Feira de Gastronomia

CGIT Arrecada o prémio para a Melhor Entrada
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O meu 
hole-in-one

PEDRO CRAVO
FERNANDES
- HCP: 24,3

Um “Hole in One” é sempre 

um momento marcante na car-

reira de qualquer jogador, seja 

ela amador ou profissional. Pe-

dro Cravo Fernandes registou 

assim o seu na sua página pes-

soal do facebook: “Dia 25 de 

abril de 2019 fica marcado por 

um feito memorável. “Hole in 

One” ao buraco 14, do Campo 

de Golfe da Ilha Terceira com 

uma Madeira 3. Bom feeling”.

FESTIVAL DE GASTRONOMIA – TERCEIRA BEST FOOD AWARDS 2019 

Clube de Golfe da Ilha Terceira com a Melhor Entrada
Entre os dias 20 de Março e 14 de 
Abril a Câmara de Comércio de An-
gra do Heroísmo organizou o seu já 
tradicional Festival de Gastrono-
mia que contou com a presença de 
dezasseis restaurantes e de três mil 
duzentos e setenta e sete comensais 
votantes.
No dia 11 de Maio os pratos premia-
dos estiveram presentes num jantar 
de degustação que se realizou na 
escola Profissional da Praia da Vitó-
ria, onde foram também entregues 
os prémios do certame.
O CGIT entra normalmente na Fei-
ra e este é o terceiro prémio que 
vence. Em 2012 tínhamos arreca-
dado o troféu para o melhor prato 
saudável e em 2016, o da melhor 
entrada.
O prato premiado este ano intitula-
va-se: “Duo de sabores do Atlântico” 
e era descrito como: “Atum do mar 
imenso dos Açores, com vagas man-
sas de camarão e lagosta, acompa-
nhado com salada fresca respingada 
de redução de frutos vermelhos”.

Toda a equipa da restauração está 
de parabéns pelo trabalho efetuado. 
Desde a coordenação de Nuno Pon-
tes, aos Chefs Rui Silveira, Evelina 
Agripino e Eduardo Lourenço, à nos-
sa Chefe de Sala Paula Amaral acom-

panhada por Diogo Costa e Júlio Sil-
va, ao aprovisionamento de Carlos 
Silveira. Este prémio é para eles. 
Para nós é importante a nossa parti-
cipação na Feira, não pelos prémios, 
que são sempre saborosos, não o 

negamos, mas pela experiência em 
si, pela aprendizagem que propor-
ciona, mas também pela compara-
ção com os nossos parceiros da res-
tauração em todos os itens objeto 
de avaliação.
Somos avaliados por um júri espe-
cializado e pelos clientes. É produ-
zido posteriormente um relatório 
com os diversos itens avaliados, 
um instrumento que julgamos da 
máxima importância para a nossa 
evolução.
Da análise dos vinte parâmetros ava-
liados ficámos à frente em três deles, 
tivemos nove classificações no pódio 
e num só item saímos do top-10.
Na classificação final fomos o quar-
to melhor restaurante a concurso, 
sendo segundo na classificação do 
júri especializado. Este dado é para 
nós importante, pois reflete a nos-
sa qualidade, mas também alguma 
inconstância, fator este que temos 
que melhorar.
Estaremos certamente presentes na 
edição de 2020.

FEIRA DE GASTRONOMIA os vencedores DUO DE SABORES DO ATLANTICO entrada vencedora da Feira de Gastronomia

CGIT Arrecada o prémio para a Melhor Entrada
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XVIII GALA DO DESPORTO AÇORIANO

Ricardo Garcia galardoado
A Gala do Desporto Açoriano de-
correu no dia 14 de Maio no Centro 
Cultural e de Congressos de Angra 
do Heroísmo e reuniu atletas, diri-
gentes e agentes desportivos de todo 
o arquipélago.
Entre os oitenta e cinco galardoa-
dos marcou presença o golfista ter-
ceirense Ricardo Neves Garcia, que 
representa o Clube de Golfe da Ilha 
Terceira, que foi galardoado na ca-
tegoria “Resultados e classificações 
nacionais e participações interna-
cionais” por se ter sagrado Campeão 
Nacional de Golfe no escalão sub-18.
Esta é uma cerimónia sempre emo-
tiva que conta com a presença dos 
treinadores, dirigentes associativos 
e dos parentes dos galardoados que 
se orgulham das prestações dos ho-
menageados.
Segundo Avelino Meneses, Secretá-
rio Regional da Educação e Cultura, 
“Este é o momento formal de em 
nome do Governo dos Açores reco-
nhecer e homenagear todas as enti-
dades e personalidades que contri-

buíram em 2018 para um Desporto 
Açores de excelência”.
“Esta Gala celebra a dedicação, o es-
forço, a superação e o mérito de to-
dos aqueles que, na expressão formal 
e competitiva do Desporto, dão em 

cada dia o melhor de si mesmo em 
prol de uma atividade cada vez mais 
reconhecida socialmente, porque 
importante para o desenvolvimento 
humano”, acrescentou o SREC.
A cerimónia contou com a presença 

do Presidente do Comité Olímpico 
de Portugal, José Manuel Constanti-
no, que participou ainda na celebra-
ção do Dia Olímpico, que também 
ocorreu na cidade de Angra do Hero-
ísmo e neste contexto declarou: “Ao 
escolhermos esta região e esta cida-
de, quisemos prestar homenagem ao 
esforço que tem sido realizado em 
prol do desenvolvimento desportivo 
da região envolvendo clubes, autar-
quias e governo regional”.
O anfitrião, o edil de Angra do He-
roísmo, José Álamo de Meneses 
afirmou que a escolha da cidade 
património da humanidade para a 
realização desta gala e para a come-
moração do Dia Olímpico: “Foi um 
reconhecimento da programação 
candidatada, da qualidade do tra-
balho desportivo a nível local e re-
gional, mas também por contarmos 
em Angra do Heroísmo com uma 
percentagem equivalente a mais do 
dobro da correspondente à média 
nacional no que respeita a atletas 
federados”.

CIRCUITO MASTERS

Nunes e Lemos vencem na Escócia
Disputou-se no início deste mês 
no complexo de campos de St. An-
drews o Circuito Masters que reu-
niu os dois melhores pares dos Cir-
cuitos Abreu, Solverde e The Pairs.
O par terceirense constituído por 
Paulo Nunes e Nuno Lemos foi a 
melhor dupla em prova, 126 pontos 
Stabeford net contra 122 da dupla 
mais próxima constituída próxima 
constituída pelo ex-guarda redes do 
Sporting, Ricardo Pereira que fazia 
equipa com José Manuel Cordeiro, 
o organizador do evento.
A equipa representando o The Pairs 
sagrou-se também vencedora com a 
contribuição decisiva dos terceiren-
ses a que se juntou a boa prestação 
de Hugo Teixeira/Guilherme Oliva. 
Obtiveram duzentos e quarente e 

dois pontos mais cinco do que a o 
team do Circuito Solverde e mais 
sete do que os jogadores que repre-
sentaram o Circuito Abreu.
A prova organizada pela VIQ Gol-
fe foi disputada em Stableford Net 
Four Ball Better Ball nos campos (a 
pontuação da dupla do CGIT entre 
parênteses: Duke’s (42), Jubilee 
(41) e Kingsbarns (43). Estes resul-
tados assumem maior protagonis-
mo se dissermos que foram obtidos 
com temperaturas ambiente muito 
baixas e com muito vento no último 
dia.
Paulo Nunes e Nuno Lemos estão 
de parabéns pois prestigiaram o gol-
fe açoriano nos campos da Escócia, 
país onde o golfe foi fundado. Uma 
experiência para sempre recordar.

RICARDO GARCIA com os pais após a cerimónia LUÍS MENDES Presidente da Associação de Golfe dos Açores com Ricardo Garcia

RICARDO GARCIA Recebe galardão na XVIII Gala do Desporto
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (49) 
– As Regras de golfe através de diagramas (2)

Os diagramas que se seguem fazem 
parte da Edição do Jogador das Re-
gras de Golfe. 
O primeiro diagrama é relativo à re-
gra nº 10 - Preparando e Dando uma 

Tacada; Conselho e Ajuda; Caddies. 
Como se observa, o diagrama 1 expli-
cita as condições que são permitidas 
ao dar uma tacada, ou seja, não é per-
mitido ancorar o taco.

O segundo diagrama que se apresen-
ta, também é relativo à regra nº 10 
– mas desta vez esclarece a ajuda que 
o caddie pode exercer na preparação 
da pancada, nomeadamente, o seu 

posicionamento atrás do jogador que 
se prepara para jogar.

Aguinaldo Antunes 
– Árbitro Nacional de Golfe

FIRMAS QUE APOIAM O GOLFE JOVEM DO CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA


