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Marco Moniz 
ENTREVISTA PÁG. II

Dia de Amigas 2020
C L U B E D E G O L F E D A I L H A T E R C E I R A

Cocktail de boas vindas
Um flut de Espumante com frutos vermelhos

Entrada:
Dos Pomares da nossaIilha uma pêra recheada com queijo azul

e presunto coroada com Rúcula

Prato principal:
Dos mares dos Açores um naco de Atum guarnecido com um

Brás de azeitonas do Porto Martim

Sobremesa:
Petit Gateau com gelado e fruta da época

Bedidas:
Vinho Branco Ou Tinto Ou Água Ou Sumo e Café

Uma bebida á escolha.

Reservas:
295 902 444

Preço:
18.50

TORNEIO DO PERU 2019 – TALHO A NOSSA CARNE

Jorge Soares 
e Francisco Godinho vencem

ESPECIAL DIA DE AMIGOS
DIA 30 DE JANEIRO 

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA 

MENU
Janeiro 30-1, 2020
Sala América 19h00

Entrada: Creme de legumes
Buffet:
Pratos quentes:
Bacalhau com Broa  
Entrecosto assado com mel
Guarnições:
Arroz
Legumes
Batata crioula
Variedade de saladas
Buffet de sobremesas
Bebidas: vinho branco e tinto, sumo, água, cerveja
mini e café

RESERVAS:
PREÇO: 205,00€€

TELEFONE 295 902 444

Reservas efectuadas ate dia 28 de Janeiro até as 16h00
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MARCO MONIZ

Fantástico

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Paulo Santos é o verdadeiro cul-
pado dessa aventura que se tor-
nou num vício fantástico…foi no 
dia 31 de Dezembro de 2010 que 
fui experimentar jogar golfe com 
ele com o saco de golfe empresta-
do do meu cunhado (acho que lhe 
perdi as bolas todas que tinha no 
seu saco nessa manhã). Correu tão 
mal a experiencia que ao chegar ao 
tee do 18, dei um drive que foi só 
mais uma bola que foi parar para 
a lagoa. Neste momento passava o 
pai do Paulo Barcelos que me disse 
“vou-te amarrar um atilho à ponta 
do nariz para ficares sempre a olhar 
para a bola”, e de seguida dei outro 
drive sem tirar os olhos da bola e 
não é que ficou no green…Ou seja 
foi preciso penar tanto para dar um 
ultimo shot direito!

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Stroke Play e Pares.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Bonito, aliás acho que tem as pai-
sagens mais bonitas da nossa Ilha, 
mas com um grau de dificuldade 

grande que é preciso ter algum res-
peito… se calhar pelo excesso de 
confiança por ser o campo que mais 
jogo e daí muitas vezes pensar que 
sou o “Maior da Minha Rua” e lá vai 
mais uma bola para a mata!

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
Ter um gosto muito grande pela mo-
dalidade que tenho pena de ter des-
coberto um pouco tarde, mas mais 
vale tarde do que nunca! E o melhor 
de tudo é ter encontrado um grupo 

de amigos FANTÁSTICOS que está 
sempre a crescer, que a cada fim-de-
semana, volta de golfe, ou num dos 
nossos convívios, ou torneios (que 
são da mais alta concentração pos-
sível e imaginária, antes, durante e 
principalmente depois) ou até mes-
mo a viagem de golfe que fazemos 
juntos só pode dar galhofa, boa dis-
posição e muita gargalhada à mistu-
ra. Bem Hajam!

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE

Caros Golfistas,

A entrada do ano, sempre novo, 
traz-nos momentos de reflexão 
sobre o que poderíamos ter fei-
to nos 365 dias passados e o 
que projectamos para 2020.
Os sonhos são seguramente 
muitos e as concretizações nem 
sempre tanto quanto o desejado.
Do realizado no ano transato fi-
caram certamente bons momen-
tos passados com a família e 
amigos e também inesquecíveis 
horas a praticar golfe, sozinho 
ou acompanhados, mais ou me-
nos preocupados e concentra-
dos, mas sempre contribuindo 
para o salutar exercício físico e 
contributo para o indispensável 
equilíbrio emocional.
Investir na nossa própria saúde 
não é um acto de egoísmo mas 
sim uma forma inteligente e 
preventiva de encarar a vida.
Reorganize os seus planos de 
distribuição do tempo incor-
porando mais desporto no seu 
quotidiano e de preferência pra-
tique-o na companhia do casal, 
dos filhos, dos amigos ou dos 
conhecidos.
Se assim o fizer passará mais 
tempo junto de quem gosta e 
alargará o seu leque de amizade.
Vamos todos jogar mais e me-
lhor e trazer ao nosso grupo 
mais família e convidados.
A nossa escola de golfe precisa 
de mais participantes e temos 
todos de colaborar com a Fede-
ração Portuguesa de Golfe no 
programa nacional de desen-
volvimento da modalidade para 
que as ajudas financeiras sejam 
sustentáveis.
Ser praticante federado é contri-
buir para esse objectivo e simul-
taneamente jogar num ambien-
te mais seguro.
Votos de uma boa performance 
desportiva e associativa para 
esta nova época.

C Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Aguinaldo Antunes, João Luís Araújo, Artur Freitas e Mi-

chael Duarte.

Ficha Técnica

É a palavra que usa mais vezes para descrever os sentimentos 
que sente com o golfe, seja no campo com uma boa perfor-
mance ou com uma boa pancada, mas principalmente com 
os amigos de jogo, sempre a aumentar, no buraco 19 ou fora 
dele.
Como jogador é competitivo e detém um palmarés muito inte-
ressante. Privilegia o jogo a pares ou de equipas. Tendo mesmo 
capitaneado a equipa M. Moniz Construções que em 2018 atin-
giu o pódio na finalíssima nacional do mais prestigioso torneio 
português de Corporate Golf: o Expresso-Bpi Golf Cup.
É igualmente um dos mentores do “Novo Grupo”, grupo de 
jogadores organizado dentro do CGIT que para além de visar a 
organização de torneios próprios e do seu convívio tem objeti-
vos solidários na sua génese.
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O MEU SACO

Saco: Nike

Driver: Taylormade M4

Madeiras: 3 e 5 Callaway Big Bertha

Hibrido: Top Flite Tour Edition

Ferros: 4 ao Pitch Taylormade Rockbladez HL

Wedges: 60º e 52º Tietleist Vokey SM7

Putter: Nike Ignite

Marca de Bolas: Tietleist

Nome: Marco António da Costa Mo-

niz

Idade: 41

Profissão: Administrativo (contabili-

dade e seguros)

Naturalidade: Angra do Heroísmo

Residência: Feteira

HCP: 16.2

Família: Esposa Fantástica e 2 Filhos 

Maravilhosos

Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory 

Mcilroy

Prato(s) favorito(s): Tudo o que é 

confeccionado com Bacalhau!

Hobbies: Jogar Golfe

Filme, realizador ou actores preferi-

dos: Filme Forrest Gump e actores 

Tom Hanks, Morgam Freeman e Bru-

ce Willis

Música Género cantor ou agrupamen-

to: Género Rock sem dúvida alguma 

e banda Pearl Jam.

Tv Programas Favoritos: Futebol e 

Series Policiais

Internet: Pesquisas, consultas etc…

Clube(s) de Futebol – Sporting Clube 

de Portugal

NA TERCEIRA?
Não vejo um futuro muito risonho, 
mas quero acreditar que como eu 
que comecei tarde a jogar possam 
começar também outros.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?
Acho que não vou dizer nada que por 
aqui já não se tenha dito! Que conti-
nuem com muita dedicação e esforço 
e que não desistam pois jogar golfe 
não é fácil, e que já agora que passem 
a palavra e tragam mais um amigo 
para experimentar a modalidade.  

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
Expresso BPI Golf Cup sem dúvi-
da…era um sonho meu, assim como 
dos meus 3 colegas fantásticos de 
equipa, Miguel Sousa, Roberto Go-
mes e Flávio Barcelos, ganhar o 1º 
lugar dos Torneio das Empresas 
que nos daria um Wild-card para 
participar nas Meias Finais/Apu-
ramento Regional nas Furnas, que 
acabou por ser uma longa caminha-
da na prova naquele ano nunca ima-
ginada por nós, pela Final Nacional 

até à Finalíssima. Foi Fantástico!

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Ainda tenho muito para aprender 
mas os fortes talvez o chipping e o 
aproach e mais fraco o putter com 
toda a certeza!

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
Vai dos dias, mas o acho que é o Dri-
ver…quando dá certo claro! Mas as que 
são dadas no “hole 19” são sem dúvida 
as melhores pancadas de todas!

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?
Até agora Penha Longa sem dúvida 
alguma!

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
St. Andrews e Augusta.

ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE
CONTAR?
Cada dia que jogo tem sempre algo 
de bom para acrescentar… seria 
injusto individualizar alguma em 
particular!

PALMARÉS (RESUMIDO)
4º Lugar Net Sanjoaninas 2015 

(c/ parceiro Miguel Sousa)

3º Lugar Torneio Empresas 2015 – Equipa Weba 

4º Lugar Net Torneio Agualva 2015

4º Lugar Net Golfe & Comunicação 2015

4º Lugar Net Torneio do Peru 2015

2º Lugar International Pairs 2016 

(c/ parceiro Miguel Sousa)

3º Lugar Torneio das Empresas 2016 

- Equipa Miguel Moniz Construções

2º Lugar Net Taça Eduardo Correia 2016 

(c/ parceiros Miguel Sousa e José H. Costa)

1º Lugar Gross Cat. D Club Championship 2017

1º Lugar Torneio das Empresas 2017 

- Equipa Miguel Moniz Construções

2º Lugar Troféu Ibérico de Clubes 2017 

(c/ parceiro Flávio Barcelos)

3º Lugar Net Troféu Açores 2017

5º Lugar Net Torneio do Peru 2017

2º Lugar Meias Finais Expresso BPI Golf Cup 2018

1º Lugar Net Torneio Solidário 2018 

(C/parceiro Miguel Sousa)

3º Lugar Final Nacional Expresso 

BPI Golf Cup 2018

3º Lugar Finalíssima Expresso BPI Golf Cup 2018

5º Lugar Net Torneio do Peru 2019 
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CLASSIFICAÇÃO GROSS

Class. Jogador GROSS

1.º Jorge Soares 74

2.º Brás Linhares 75

3.º José Luís Garcia 75

4.º José Carlos Vitória 78

5.º Paulo Nunes 78

Jorge Soares e Francisco Godinho vencem
TORNEIO DO PERU 2019 – TALHO A NOSSA CARNE

JORGE SOARES Campeão Gross

A edição de 2019 do Torneio do Peru 
contou pela quarta edição consecuti-
va com o patrocínio do Talho A Nos-
sa Carne que forneceu os perus para 
o almoço e os que servem de prémio 
a esta prova emblemática do nosso 
calendário. 
A prova disputou-se  num dia de ve-
rão, em pleno inverno. Participaram 
na prova 66 golfistas.

JORGE SOARES CAMPEÃO GROSS
Depois de não ter levado nenhum 
peru para casa em 2018, Jorge Soares 
regressou às vitórias levando consigo 
o mais cobiçado peru. O cartão de 
Jorge registou no final 74 pancadas, 
2 acima do par do campo, o que lhe 
permitiu vencer isoladamente o tor-
neio.
O experiente Brás Linhares foi segun-
do a uma pancada de Jorge Soares, 
beneficiando das regras de desempa-
te para terminar à frente de José Luís 
Garcia que averbou o mesmo número 
de pancadas.
Com 78 pancadas terminaram por 
esta ordem: José Carlos Vitória, Pau-
lo Nunes e Ricardo Garcia. Vitória 

afirma-se cada vez mais como um 
jogador para discutir os primeiros lu-
gares gross em detrimento da classi-
ficação net. O vencedor da ordem de 
mérito, Paulo Nunes, arrecadou o úl-
timo peru desta classificação enquan-
to Ricki, vencedor em 2018, teve que 
se contentar no Natal a comer o peru 
que o pai levou para casa.

FRANCISCO GODINHO CAMPEÃO NET
Renovação completa da classifica-
ção net em relação ao ano anterior. 
Esta edição teve como vencedor claro 
Francisco Godinho que apresentou 
um resultado net de 65 pancadas, 
dando cinco de avanço em relação à 
concorrência.
Rogério Aguiar e Francisco Raposo 
terminaram ambos no pódio, mas se-
parados por uma pancada, favorável 
ao homem da Subway.
No par do campo net, levando os dois 
últimos perus em disputa, termina-
ram Carlos Rocha  e Marco Moniz, 
quarto e quinto net respetivamente.
Prémio especial para Fernando Cor-
reia que completou os dezoito bura-
cos com 119 pancadas.

BRÁS LINHARES Vice-campeão Gross

JOSÉ CARLOS VITÓRIA quarto classificado Gross

JOSÉ LUÍS GARCIA terceiro classificado Gross

PAULO NUNES quinto classificado Gross
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CLASSIFICAÇÃO NET

Jorge Soares e Francisco Godinho vencem

FRANCISCO GODINHO Campeão Net

ROGÉRIO AGUIAR Vice-campeão Net

CARLOS ROCHA quarto classificado Net

FRANCISCO RAPOSO terceiro classificado Net

MARCO MONIZ quinto classificado Net

Class. Jogador GROSS

1.º Francisco Godinho 65

2.º Rogério Aguiar 70

3.º Francisco Raposo 71

4.º Carlos Rocha 72

5.º Marco Moniz 72
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Açorianos no Algarve
DRIVE TOUR- CAMPEONATO NACIONAL DE JOVENS 2020

A nova época do golfe nacional jo-
vem começou este mês no Algarve.
O Drive Tour-Campeonato Nacio-
nal de Jovens disputa-se em seis 
provas e uma Grande Final. Des-
de que se adoptou o atual modelo 
o golfe Açoriano marcou presença 
nas duas Grandes Finais já realiza-
das. no primeiro ano com Ricardo 
Garcia, que se sagrou nesse ano 
Campeão Nacional Sub-18 e em 
2018 novamente com Ricardo Gar-
cia e Martim Ávila, todos da ilha 
Terceira.
Com a subida de escalão de todos 
os participantes de 2019, prevê-se 
que este ano de 2020 não traga re-
sultados tão relevantes, ainda para 
mais com a diminuição do número 
de participantes de sete para três.

Na Penina a comitiva liderada pelo 
profissional Michael Duarte alcan-
çou os seguintes resultados: Ivete 
Rodrigues (VGCC) 4ª entre 6 gol-

fistas nos Sub-18F, Simão Maga-
lhães (CGIT) (28º/28) nos Sub-16 
M e Martim Ávila (CGIT) (20º/23) 
nos Sub-14M.

FIRMAS QUE APOIAM O GOLFE JOVEM DO CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA
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Paulo Nunes e Nuno Lemos – os melhores 
ORDENS DE MÉRITO “OCULISTA CABRAL” 2018/19

Paulo Nunes e Nuno Lemos fa-
zem, a pares, uma das melhores 
duplas nacionais tendo vencido 
pela segunda vez consecutiva 
a final nacional do The Pairs. 
Curiosamente em singulares re-

partiram as vitórias nas Ordens 
de Mérito do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira.
Paulo Nunes foi o melhor na cate-
goria principal sucedendo a Pau-
lo Barcelos (2017/18 e 2015/16 e 

2012), Jorge Soares (2013, 2013/14, 
2014/15 e 2016/17) e Artur Freitas 
(2011).
Nuno Lemos foi o vencedor da ca-
tegoria net que na época transata 
teve como vencedor Luís Gomes. 

Nas épocas anteriores foram ven-
cedores: Paulo Nunes (2016/17), 
João Ferreira (2015/16), Rodrigo 
Rodrigues (2014/15), Rui Louren-
ço (2013 e 2013/14), Artur Freitas 
(2011) e Paulo Barcelos (2012).
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Curiosamente em singulares re-

partiram as vitórias nas Ordens 
de Mérito do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira.
Paulo Nunes foi o melhor na cate-
goria principal sucedendo a Pau-
lo Barcelos (2017/18 e 2015/16 e 

2012), Jorge Soares (2013, 2013/14, 
2014/15 e 2016/17) e Artur Freitas 
(2011).
Nuno Lemos foi o vencedor da ca-
tegoria net que na época transata 
teve como vencedor Luís Gomes. 

Nas épocas anteriores foram ven-
cedores: Paulo Nunes (2016/17), 
João Ferreira (2015/16), Rodrigo 
Rodrigues (2014/15), Rui Louren-
ço (2013 e 2013/14), Artur Freitas 
(2011) e Paulo Barcelos (2012).
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UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (57) – As Regras de golfe através de diagramas
Os diagramas que se seguem fa-
zem parte da Edição do Jogador 
das Regras de Golfe. 
O diagrama 1 é relativo à regra 
nº 17.1d: alívio para bola em 
área de penalidade amarela. No 
diagrama 1 estão definidas as op-
ções de alívio para bola em área 
de penalidade amarela. Quando 
o jogador decide por um dos alí-
vios tem uma pancada de pena-
lidade.
O diagrama 2 é relativo à regra 
nº 17.1d; alívio para bola em 
área de penalidade vermelha. No 
diagrama 2 estão definidas as op-
ções de alívio para bola em área 
de penalidade vermelha. Quando 
o jogador decide por qualquer 
dos alívios referidos, tem uma 
pancada de penalidade.

Aguinaldo Antunes 
–  Árbitro Nacional de Golfe

ESPECIAL DIA DE AMIGOS

DIA 30 DE JANEIRO

CLUBE DE GOLFE DA ILHA TERCEIRA

Janeiro 30-1, 2020

Sala América 19h00

MENU

Entrada: Creme de legumes
Buffet:
Pratos quentes:
Bacalhau com Broa  
Bifinhos de vitela com molho de mostarda
Guarnições:
Arroz
Legumes
Batata crioula
Variedade de saladas
Buffet de sobremesas
Bebidas: vinho branco e tinto, sumo, água,
cerveja mini e café

RESERVAS:

PREÇO: 20.00€

TELEFONE 295 902 444

Reservas efetuadas ate dia 28 de Janeiro ate as 16h00

Preço:
18.50

Bedidas:
Vinho Branco Ou Tinto Ou Água Ou Sumo e Café

Uma bebida á escolha.

Entrada:
Dos Pomares da nossaIilha uma pêra recheada com queijo
azul
e presunto coroada com Rúcula

Prato principal:
Dos mares dos Açores um naco de Atum guarnecido com um
Brás de azeitonas do Porto Martim

Sobremesa:
Petit Gateau com gelado e fruta da época

Cocktail de boas vindas
Um flut de Espumante com frutos vermelhos

Dia de Amigas 2020
C L U B E D E G O L F E D A I L H A T E R C E I R A

Reservas:
295 902 444


