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FOTOGRAFIAS POR FII 'PE G1 TERRA 

1 Jorge Sousa 
(Bordallo Pinheiro) 
2 António Valente 
Martins (Montebelo 
Hoteis & Pesorts) 
3 Carlos Miranda 
(BPI) 
4 jorge Serra 
(Floponor) 
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Entre a Estrela 
e o Caramulo, 
jogou-se golfe 
em  •  lena natureza 

\ mtt \ II II \ \I \ decidiu pa-

 

trocinar uma equipa para competir no 
Expresso BPI. na região Centro. E Renato 
Fernandes, Pedro Correia, Agostinho 
I.opes . nlónio Araújo correspondera 
da melhor forma garantindo a presença 
da empresa com sede na Lousa.  - e cujo 
core business é a comercialização, insta-
lação e manutenção de produtos, equipa-
mentos e sistemas dc proteção contra in-
cêndio - na Final Nacional Açores. 

Em boa verdade a aposta naqueles jo-
gadores elevava a probabilidade de êxito 
no Montebelo Coife, em Viseu. Dupla in-
quebrável, Renato Fernandes e Agostinho 
Lopes já tinham estado duas vezes na 
Final. em 2015 (pela Coldtech) e em 2020 
(pela joalharia d'El Rey), neste último 
caso com António Araújo - que por sua 
vez estivera noutra Final, em 2018, pelo 
Montebelo Hotels Resorts. 

-Parecia que era de cinco em cin-
co anos, mas desta vez quebrámos a se-
quência". congratulou-se o capitão da 
Previchama, Renato Fernandes. "Eu acho 
que a chave está na forma como encara-
mos o jogo: sem constrangimentos. -sem 
ânsia de lazer um bom desempenho. en-
carando as coisas com tranquilidade, im-
perturbáveis lace aos acontecimentos. O 
golfe, por si só. é uma oportunidade in-
crível para nos divertirmos." 

As Qualificações Regionais do Centro 
by Turismo do Centro de Portugal conta-
ram com 19 equipas, apurando nove para 
a Final Regional (FR). A primeira fase foi 
altamente emocionante, com as 10 pri-
meiras classificadas separadas por ape-
nas très pontos. A melhor foi a NMIVI, com 
92, seguida da tutor; com 91. Depois houve 
nada menos do que seis equipas com 90. 
Viseton e Bordallo Pinheiro ficaram em  

9.0, no limite do cut, com 89. No desem-
pate. num emotivo play-off que se pro-
longou por quatro mini-buracos, prevale-
ceu a primeira. 

Na ER a Previchama subiu oito pontos 
em relação à véspera para 98. o que lhe 
deu a vitória e a consequente vaga para a 
Final. com dois pontos de vantagem sobre 
a Floponor, que também melhorou signi-
ficativamente: com mais seis pontos re-
gistou 96. Só mais o BPI, com 92, conse-
guiu fazer melhor que nas QR. 

-Não treinamos nem jogamos muito, e 
é isso que faz com que o nosso jogo me-
lhore sempre no segundo dia". assevera 
Renato Fernandes. Parece um paradoxo, 
mas o capitão da Previchama explica: lá 
jogamos golfe há muito tempo. A.s nossas 
técnicas podem estar um bocadinho au-
sentes no início dos torneio. mas no se-
gundo dia já temos as coisas mais mecani-
zadas. o ritmo já é diferente e a memória 
muscular do swing mais adequada." 

O que aqui se escreveu inicialmente 
sobre a Previchama seria igualmente viá-
vel para a Floponor - empresa que tem 
o seu core business na floresta, mas que 
actua também no ambiente e na cons-
trução civil - se tivesse sido esta a ven-
cedora: Ibi a estreia dc uma empresa no 
Expresso 131'l. com uma equipa de joga-
dores com largos pergaminhos no evento: 
Jorge Serra, José Santos. António Cunha 
e Paulo Domingues já estiveram três ve-
LIS na Final Nacional Açores, sempre pe-
la Vilda. 

-Acho que foi o melhor resultado con-
junto de sempre que fizemos, daí alguma 
frustração. llouve quem fizesse melhor, 
paciência", comentou Jorge Serra. actual 
director de aprovisionamento da empre-
sa vice-campeã. 

FASE REGIONAL DO CENTRO BY TURISMO DO CENTRO  Numa 
região muito fustigada pelos incêndios, nem de propósito 
saiu vencedora uma empresa que os tenta prevenir. A 
Previchama já está na Final Nacional Açores. 

A Previchama 
ganhou a Final 
Regional do 
Centro e vai aos 
Açores: António 
Araújo, Agostinho 
Lopes, Renato 
Fernandes e 
Pedro Correia 
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Fase Regional do Centro by Turismo do Centro 
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ganhou uni drive'. 
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rio sorteio, entrogge 

p E.chw<rdt) Pedro 
Santos. do BPi 

2 Pui Viçoso i•ez 
um hoie in ZWIQ 

Shot dos 25 AneS do 
Expresso BPI e tem 
boas possibilidades 

de ser o grande 
vencedor do prémio 

de 25 anos de 
ínscr.ição gratuita na 

prova 
3 Carlos Miranda 

iBPI) ganhou um lob 
wedge Taylor Made, 

entregue por Bruno 
Melo, director do 
Montebelo Coifo 

4 Augusto Mimais 
(Viajar Tours) 

5 Bruno Esteve& 
(Viseton) 

6 Paulo Figueiredo 
(rrifor S'} 

Isabel Pores, do 
Grupo Visabeira, 

com Luis Coelho da 
Silva e Maria Batista 

(Cavicar), relho: 
dupa gress 'i QP 
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8  Miguel Costa, 
presidente do CG 
Viseu, jogou peta 
equipa do BPI 
9  Manuel Letras 
da Luz (Carinin) 
10 Teresa Melo 
Cabral 
(Mercedes-Benz 
Finiclasse) 
11 t-telena Coelho 
(lnfor 5) 
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"...em 2022 
conseguimos 

juntar a 
efeméride 
de ambos 

-  Montebelo 
Golfe e 

Campeonato 
Nacional de 

Empresas - ao 
assinalarem 

um quarto 
de século 
de vida. " 
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Saiba tudo sobre O Expresso BPI Golf Cup 2022 em rnediagolf.pt 
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Em Viseu, no Montebelo 
Golfe (foto da esq.), com 

vista para as Serras da 
Estrela e do Caramulo, foi 

a  Previchama que ganhou 
(foto  de  cima  à  esq.). No 

Santo,da Serra,  com  a ponta 
de S. Lourenço em pano de 
fundo,  as melhores  foram a 

,  Hole In One  Pub  / Flinstones 
"(em cima, ao centro)  e 
a  Dogma Óptica da  Sé / 

Flinstones (em cirna, à 
As  trés vão estar na Final 

Nacional Açores. 
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"É uma grande honra para o Grupo Visabeira receber o Expresso BPI 
no nosso Montebelo Golfe" 

ENTREVISTA  A executiva do Grupo Visabeira, responsável pelas áreas do Turismo, Imobiliária e Serviços, fala da relação do Montebelo 
Golfe com o Expresso BPI, e do papel que o campo da Visabeira tem como grande impulsionador da modalidade na região Centro. 
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