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O campo de golfe da Ilha Terceira foi o palco do torneio Açores Golfe, que se 

disputou nos dias 12 e 13 Outubro. 

 

Como já é habitual nesta região, as quatro estações do ano deram um ar da sua 

graça ao longo dos dois dias de prova, tendo o Sol sido quem mais reinou, 

permitindo as melhores condições para que os convidados pudessem dar o seu 

melhor no campo. 

A equipa do Clube de Golfe da ilha Terceira, foi exímia na forma como receberam 

todos os participantes da Prova Açores Golfe. Nuno Pontes e a sua equipa 

deslumbraram começando pelo requintado bar de campo que fez as delícias de 

quem estava a jogar, e terminando com o jantar de distribuição de prémios servido 

na Club House com serviço exemplar. 

Estes foram dias muito animados para os mais de 70 visitantes que vieram 

conhecer ou revisitar a ilha e que puderam desfrutar de todas as maravilhas da 

Ilha Terceira, repleta de beleza natural e de gentes afáveis. Entre passeios, golfe 

e tertúlias, houve ainda tempo para viver momentos de aventura e emoção com as 

largadas de touros tão típicas da região. Sem dúvida um destino onde sempre 

apetecerá regressar, relembrando as memórias criadas neste fim de semana.  

De salientar ainda o apoio do Turismo dos Açores que, de forma eficaz, tem dado 

a conhecer ao mundo este destino e as suas inúmeras qualidades, através dos 

seus “endorsers”. Como visitante nestes dias tivemos precisamente um desses 

embaixadores, Mário Godinho de Matos  

No final os lugares cimeiros das categorias Grosse Net perteceram a Paulo 

Barcelos e José Carlos Vitória respectivamente. 

As classificações já se encontram disponíveis para consulta no site da Golfecom, 

através do link: https://www.golfecomunicacao.com/torneio/29-circuito-golfe-

comunicacao/torneio-acores-golfe-2019/#classificacao 
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O Circuito Golfe & Comunicação 

A dupla GolfeCom | Desafios Criativos surgiu como resposta à necessidade de dinamizar uma atividade 

conjunta entre empresas e golfistas. Fruto do empenho, dedicação e profissionalismo do seu trabalho, a dupla 

cedo ganhou um elevado reconhecimento dentro do mundo golfístico com um dos mais prestigiados circuitos 

amadores de Portugal. Aliando o lazer à parte empresarial, passando pela elevada atenção dada ao detalhe e ao 

serviço prestado a patrocinadores e convidados, o Circuito Golfe&Comunicação é hoje um ex-libris no que diz 

respeito à organização de provas de golfe. 

Apesar de todo o empenho e dedicação da equipa que torna possíveis estes eventos, o seu sucesso não seria 

uma realidade sem a fidelização, compromisso e reconhecimento dos patrocinadores e participantes. 

 

Sofia e Mário Carvalhosa, juntamente com a sua equipa composta por pessoas multifacetadas e polivalentes, 

tornam possível manter a sua marca como um símbolo de qualidade e serviço a níveis que sempre foram os 

desejáveis e que fazem dos seus eventos o cenário ideal para novas ligações empresariais. Exemplo disso são, 

o Circuito Golfe & Comunicação, Audi quattro Cup, Taça Portugal Solidário, os Torneios Randstad e outros 

realizados para o sector Private de vários bancos. 

Com mais de duas décadas passadas desde o início deste projeto, pode hoje afirmar-se que Sofia e Mário 

Carvalhosa conseguiram, através da sua prática Taylor made, tornar única a relação com cada parceiro e fazer 

de cada prova um evento exclusivo. Com o objetivo de criar relações duradouras e parcerias que perdurem, é 

seguro dizer que hoje o Golfe comunica de forma diferente em Portugal. 

 

 
 


