
P
atrícia Nunes Pedro e Nuno Pre-
sa Cardoso ganharam o Torneio
Multicare 2010, uma prova dedi-
cada aos pares e realizada no Lis-

bon Sports Club, num sistema de jogo
muito específico como é a variante Texas
Scramble de Stableford.

Para além da Multicare, o torneio foi
ainda patrocinado pela Central de Cerve-
jas e cafés Delta.

A dupla constituída pelo casal Nunes
Pedro e Presa Cardoso somou 52 pontos
‘net’, deixando a três pontos uma tróica
de equipas, sendo necessário recorrer ao
sistema de desempate para estabelecer o
segundo lugar de Pedro Fernandes/Vítor
Gaspar, o terceiro de Pedro Franco Dias/-
João Matias e o quarto de Isabel Dray/Jor-
ge Santos.

O Torneio Multicare disputou-se na-
quele palco privilegiado dos arredores de
Lisboa, um dos mais carismáticos campos
do país onde é sócio, entre outros, o ex-
Presidente da República Jorge Sampaio.

A Seguradora do Grupo Caixa Geral de
Depósitos apostou num torneio de pares
na modalidade de Texas Scramble, cada
vez mais em voga no golfe amador e so-
cial: cada jogador do par joga a sua bola
do tee (ordem de saída opcional entre os
dois jogadores). 

Para o segundo shot os jogadores esco-
lhem a melhor das duas bolas. Voltam a
jogar ambos, cada um com uma bola,
desse local escolhido anteriormente, sen-
do a primeira jogada tal como está e a se-
gunda colocada à distância máxima de
um cartão de resultados oficial da prova,
desde que não esteja mais perto do bura-
co. 

O mesmo procedimento será repetido
em todos os shots até chegarem ao green.
Uma vez no green, os jogadores esco-
lhem a melhor bola e jogam-na alterna-

damente até a colocarem no buraco. 
É obrigatório o aproveitamento de um

mínimo de seis saídas por jogador numa
volta de 18 buracos e a pontuação de ca-
da par é determinada pelo aproveitamen-
to de 50% do handicap de cada um dos
jogadores, sendo o resultado final da
equipa a soma dos resultados dos dois jo-
gadores.

Poderá parecer confuso para quem não
seja golfista mas, quando bem jogado, o
sucesso do Texas Scramble reside no per-
mitir bons resultados e num jogo de pa-
res mais estratégico, dado ser necessário
definir constantemente com o parceiro
quando atacar, quando jogar pelo seguro
e ainda quais os buracos certos para sair
um ou outro, tentando conjugar as carac-

terísticas das pancadas de saída de cada
jogador com o desenho desse mesmo bu-
raco.

O ‘shotgun’ foi seguido de almoço e ce-
rimónia de entrega de prémios, havendo
direito a um sorteio original de vários ta-
cos e bolas: todas as pessoas recebiam
um balão, ou amarelo ou azul. No fim,
todos rebentaram o balão que tinha um
papel dentro. Alguns desses papéis referi-
am-se ao prémio a ganhar.

Armando Pires, presidente da Multi-
care, sublinhou o facto de a sua empresa
“ter sido eleita Marca de Confiança
2010” no seu sector de actividade e mos-
trou-se satisfeito pelo elevado número de
participantes no torneio, cerca de uma
centena.
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HÁ TEMPOS – e ainda nos dias de hoje – o golfe era considerado por
leigos como um desporto passivo, praticado por pessoas importantes
que não tinham energia suficiente ou cujas limitações físicas os impe-
diam de praticar outras modalidades mais exigentes. 

A imagem do golfista é vulgarmente representada como um senhor
de idade avançada, com excesso de peso, de abdómen proeminente,
pouca flexibilidade, escassa força e conduta alimentar nula.

No entanto, todos os jogadores de golfe querem jogar cada vez me-
lhor. Este desejo é comum desde os iniciantes amadores aos jogadores
profissionais. Para muitos, o golfe é uma possibilidade de relaxar, para
aliviar o stress, fechar negócios e fazer exercício. 

Mas o desejo de melhorar o handicap e os resultados é uma reali-
dade mesmo para o golfista recreativo. 

O método frequentemente procurado para melhorar o jogo é atra-
vés de lições com profissionais ou praticando golfe com maior fre-
quência. Embora estes métodos pareçam ser lógicos é por este mesmo
motivo que muitos golfistas sofrem lesões e raramente atingem o seu
potencial. E porquê? Simples, porque são poucos os jogadores de golfe
que procuram realizar uma preparação física específica para melho-
rar o nível de jogo.

Os golfistas amadores conseguem aproximadamente 90% da activi-
dade muscular máxima quando dão a tacada. Esta é a mesma intensi-
dade que pegar num peso que só conseguimos levantar quatro vezes
antes da fadiga total. No entanto, os jogadores de golfe não têm em
mente que batem a bola numa média de 30 a 40 vezes num jogo a essa
intensidade! A maioria dos jogadores de golfe inicia-se neste desporto
numa idade em que já não pratica nenhum outro a nível competitivo,
nem desportos colectivos ou outras actividades fisicamente exigentes. 

O golfe é geralmente visto como um jogo de habilidade técnica com
pouca exigência física em relação à maioria dos outros desportos. In-
felizmente, este equívoco comum é muitas vezes a causa de lesões e/
ou da estagnação na evolução da performance. 

A razão para isso é muito simples: o golfe bem praticado é altamen-
te atlético!
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Torneio Multicare na Carregueira 

ARQUITECTOS NO TORNEIO DO OESTE
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CALENDÁRIO:

• 3 a 6 Junho, Torneio do Atlântico, Clube de Golfe Prof. de Ed. Física, Porto Santo Golfe

• 5 e 6 Junho, 10º Torneio Casino de Monte Gordo, Solverde, Quinta da Ria/Quinta de Cima

• 10 Junho, Circuito de Golfe Galécia, Golf de Mondariz, Espanha

• 10 a 13 Junho, Estoril Open de Portugal, Penha Longa

• 12 Junho, V Liberty Seguros Golf Trophy, Oceânico Victoria

• 13 Junho, Torneio Clube de Golfe dos Engenheiros, Santo Estêvão

SPORT.TV GOLFE (directos) 

27 a 30 Maio, Masters de Madrid (European

Tour)

27 a 30 Maio, Crowne Plaza Invitational

(PGA tour)

• Domingo, 30 Maio, 14h00, Golf & Golfistas,

Sport TV 2

• 2ª feira, 31 Maio, 13h00, Golf & Golfistas,

Sport TV 2

• 3ª feira, 1 Junho, 20h00, Golf & Golfistas,

Sport TV Golfe

• 3ª feira, 1 Junho, 23h10, resumo Crowne

Plaza Invitational  

• 4ª feira, 2 Junho, 14h00, Golf & Golfistas,

Sport TV Golfe

• 4ª feira, 2 Junho, 22h00, resumo Crowne

Plaza Invitational  

O QUARTO torneio do Circuito do Clube
de Golfe dos Arquitectos ofereceu um
menu completo de competição: clínicas
para iniciados, massagens, test drives,
cocktail, jantar, cerimónia de entrega de
prémios, tudo isto no ambiente de luxo
do Resort CampoReal, nos arredores de
Torres Vedras.

Durante o Torneio do Oeste a Chair
Massage colocou à disposição uma tera-
peuta para massagens pré ou pós compe-
tição e no final da prova, num dia de mui-
to calor, a Mercedes-Benz expôs cinco via-
turas para serem testadas pelos jogadores.

Os acompanhantes dos jogadores ou
convidados que não se sentiam ainda à

vontade para competir no campo, tiveram
acesso a uma clínica de formação, minis-
trada pelo profissional Luís Barroso.

Sagrou-se campeão do Torneio Oeste
António Fino, que recebeu o Troféu Love
Tiles pelos seus 40 pontos net, mas hou-
ve outros vencedores. Maria João Ventu-
ra no Troféu Legrand (33 pontos net), Rui
Batista Santos no Troféu Roca (26 pontos
gross), Joelle Santos no drive feminino
mais longo, Henrique Jardim no Troféu
Robbialac (bola mais perto do buraco) e
Manuel di Pietro no Troféu Míele (drive
masculino mais longo).

Os participantes da clínica de forma-
ção também puderam competir no green

e o torneio de putts, Troféu Míele, foi ga-
nho por Américo Ferreira com 41 putts.

O Torneio Oeste foi patrocinado por
Love Tiles, Legrand, Míele, Robbialac,
Cappotto (Viero), Roca e Franke que ofe-
receram prémios para serem sorteados
entre todos os presentes, vencedores e
não-vencedores. 

O Clube de golfe dos Arquitectos anun-
ciou ainda parcerias estabelecidas com El
Corte Inglés, Tec-Atlântica (concessioná-
rio oficial Mercedes-Benz), Região de Tu-
rismo do Oeste e Azeites Bonzei.

Esta foi outra vitória para um Clube
que cada vez soma mais pontos no golfe
nacional.
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