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RUI FARTO

O Golfe nunca Farta

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Vim um dia com o meu compa-
dre José Monteiro, que gostava de 
aprender, e assim começamos os 
dois a jogar.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?
Stableford. Como sou muito irre-
gular dá sempre para recuperar.

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
É talvez um dos melhores que eu 
conheço. Só acho que tem arvores 
a mais. Acabamos por perder a am-
plitude do campo. 

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
A possibilidade de descontrair e 
conviver um pouco, já que sou uma 
pessoa muito reservada.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?
Acho que está em situação razoá-
vel. Temos alguns bons jogadores 
muito jovens, mas a saída para es-
tudos fora da região quebra sem-
pre esta evolução. 

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS

JOVENS?
Que convençam os pais a virem 
treinar e jogar com eles. 

QUAL FOI A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU
MAIS GOZO PARTICIPAR?
O meu primeiro PRO-AM. Não tive 
a noção do jogo que estava a fazer, 
fui seguindo os conselhos do pro-
fissional, acabei em segundo lugar 
com um score que nunca mais fiz 
um igual.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?
Não tenho pontos fortes e fracos 
são todos eles.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?
O putter, porque é onde menos 
erro.

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE GOSTOU
MAIS DE JOGAR?
Acho que de todos prefiro o nosso.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE
MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Não tenho preferência por nenhum 
campo.

ALGUMA ESTÓRIA QUE GOSTARIA DE
CONTAR?
Nunca tive nada de especial e dife-
rente que mereça relevância.

Caros golfistas 

Como todos sabemos praticar 
golfe na Ilha é um privilégio 
que não está ao alcance de 
muitas regiões com uma di-
mensão equivalente à nossa.
Vivemos neste clube um am-
biente desportivo e de conví-
vio social único.
Possuímos instalações des-
portivas e sociais que ultra-
passam as expectativas locais 
e garantem a oferta interna-
cional do produto golfe Aço-
res.
A nova estratégia da ATA - 
Associação de Turismo dos 
Açores deve contemplar um 
conceito alargado e integra-
do da oferta turística regional 
onde o golfe merece maior 
destaque.
Os nossos associados joga-
dores podem servir de elo da 
ligação com a sociedade ter-
ceirense potenciando maior 
movimento no dia do clube 
é muito especialmente em 
eventos específicos.
Desportivamente é tempo de 
potenciarmos os nossos pro-
fissionais de golfe de forma 
diferente, procurando o mer-
cado.
É da combinação deste con-
junto de vectores que se pode 
por todos a remar no mesmo 
sentido e com um rumo bem 
defenido.
Mãos à obra.
O tempo é de oportunidades.
Vamos todos a jogo.

Carlos Raulino

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

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

chael Duarte.

Ficha Técnica

Rui Farto dá o exemplo de como se pode 
começar a jogar golfe sem ter raízes golfis-
tas. Juntou-se com um amigo e foram expe-
rimentar. Gostaram e criaram raízes, nunca 
se fartam de jogar golfe. O Golfe também 
lhe serviu de motivação para descontrair 
e conviver, pois diz-se uma pessoa muito 
reservada. Também trouxe a família para o 
golfe e é com gosto que o vemos nos tor-
neios a fazer dupla com o filho. É também 
um generoso apoiante do golfe jovem.
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Nome – Rui Farto

Idade – 66 Anos.

Profissão – Médico.

Naturalidade – Seixal - Setubal.

Residência – Angra do Heroísmo.

HCP – 29,1

Família –  Casado com dois filhos.

Jogador(es) de Golfe favoritos: Rory Mcllroy.

Marca de Bolas: Inesis.

Prato(s) favorito(s) –  Feijoada.

Hobbies:  Tirando o golfe, nenhum.

Filme, realizador ou actores preferidos –   “O melhor jogo da história” (The Greatest 

game ever played).

Música Género cantor ou agrupamento –  Fado e guitarra portuguesa.

Tv Programas Favoritos –  Essencialmente as noticias.

Documentarios de canais como o História e Discovery.

Inernet/Consolas –  Passo quase o dia inteiro com o programa de trabalho, que não 

quero mais.

Clube(s) de Futebol –  Belenenses

O MEU SACO

Inesis

Diver – Big Bertha

Ferros – Cobra S2

Putter InesisSegundo lugar no PRO-AM 2009
Segundo lugar num torneio Sr. Eduardo

PALMARÉS (RESUMIDO)
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TORNEIO AÇORES GOLFE – 29º CIRCUITO GOLFE & COMUNICAÇÃO

Vitória para Vitória e Barcelos
O Circuito Golfe & Comunicação 
é uma importante organização no 
meio golfista nacional destinada a 
golfistas amadores e que conta des-
de há muitos anos com uma etapa 
açoriana no seu calendário, visi-
tando o nosso campo de dois em 
dois anos. Os seus mentores são 
Mário Carvalhosa e sua filha Sofia 
que reúnem um importante leque 
de patrocinadores que tornam o 
torneio apetecível e com expressão 
mediática a nível nacional.
A prova é disputada em dois dias 
na modalidade Stableford Ecletic, 
que permite ao golfista melhorar 
os buracos menos conseguidos no 
primeiro dia. O torneio privilegia 
a classificação Net em relação à 
Gross.

VITÓRIA, VITORIOSO
José Carlos Vitória marcou logo 
a sua posição no primeiro dia de 
prova ao obter uma pontuação 
“canhão” de 46 pontos, que por si 
só seria o bastante para manter o 

lugar de topo na classificação fi-
nal, mas no Domingo ainda logrou 
acrescentar mais 3 pontos ao seu 
resultado.
A 5 pontos de(a) Vitória ficaram 
três golfistas que se classificaram 
por esta ordem:  Jorge Barcelos, 
Roberto Martins e Carlos Jesus. O 
Top-5 fechou com José Henrique 
Cardoso. Todos os premiados são 
golfistas do Clube de Golfe da Ilha 
Terceira.
Na classificação reservada às Se-
nhoras venceu a continental Rosa 
Martins (40 pontos) com um ponto 
de vantagem sobre Paula Mendes 
(CGIT) e da também continental 
Rosa Meira.
O Prémio para o melhor Sénior fi-
cou também em casa e foi para a 
prateleira de João da Silva Fernan-
des (40 pontos). O de Super Sénio-
res embarcou para o continente na 
bagagem de Renato Teixeira (39 
pontos).
Paulo Barcelos (CGIT) venceu a 
geral Gross com 41 pontos acres-

centando mais um troféu ao seu 
extenso palmarés. Ganhou ainda 
o direito de representar os Açores 
na final nacional em companhia de 
José Carlos Vitória.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES
Os prémios Longest Drive ficaram 
para os vencedores da prova, pois 
José Carlos Vitória foi o que bateu 
mais longe no buraco #3, enquanto 
Paulo Barcelos fazia o mesmo no 
buraco #12. Nas senhoras quem 
bateu o drive mais longo foram: 
Rosa Martins no buraco #8 e Ana 
Rego (CGIT) no #12.
Os prémios Nearest to the Pin fo-
ram pertença dos filiados no clube 
da casa João Sequeira (#2), Hilde-
berto Rocha (#18) e Cecile Sene-
caut (#18) e do continental Ricar-
do Sousa (#14).
Participaram no torneio 71 joga-
dores sendo 32 deles de fora da 
ilha. Estes trouxeram consigo ain-
da uma quantidade apreciável de 
acompanhantes. JOSÉ CARLOS VITÓRIA vencedor Net

JORGE BARCELOS segundo Net ROBERTO MARTINS terceiro Net CARLOS JESUS quarto Net

ROSA MARTINS, ROSA MEIRA E PAULA MENDES melhor
senhoras JOSÉ CARLOS VITÓRIA longest drive buraco #3 ANA REGO E PAULO BARCELOS  longest drive  buraco # 12
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PAULO BARCELOS vencedor Gross

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO quinto Net JOÃO DA SILVA FERNANDES melhor sénior RENATO TEIXEIRA melhor super sénior

CECILE SENECAUT E HILDEBERTO ROCHA Nearest to the 
Pin buraco #18ROSA MARTINS longest drive buraco #8 RICARDO SOUSA Nearest to the Pin buraco #14
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PAULO BARCELOS vencedor Gross

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO quinto Net JOÃO DA SILVA FERNANDES melhor sénior RENATO TEIXEIRA melhor super sénior

CECILE SENECAUT E HILDEBERTO ROCHA Nearest to the 
Pin buraco #18ROSA MARTINS longest drive buraco #8 RICARDO SOUSA Nearest to the Pin buraco #14
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TAÇA DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE – BPI

Ricardo Garcia – Vice-Campeão

Vasco Alves, do Oporto GC, e Rita 
Costa Marques, do CG Miramar, são 
os novos detentores da Taça da FPG 
– BPI. Bateram na final no Tróia Golf 
Ricardo Garcia (CG Ilha Terceira) e 
Sara Gouveia (Quinta do Lago). Vas-
co Alves, do Oporto GC, bateu Ricar-
do Garcia (CG Ilha Terceira).
Ambos os novos campeões tiraram 
partido da experiência passada em 
finais da Taça para conquistarem os 
primeiros ‘majors’ das suas carreiras.
Vasco Alves, 19 anos, estivera na final 
do ano passado, sendo então batido 
pelo surpreendente Hugo Teixeira, 
do CG Montado.
As duas finais hoje realizadas em 36 
buracos, debaixo de forte vento, tive-
ram assim para eles um sabor de des-

forra e redenção. E foram altamente 
emotivas, com a incógnita quanto ao 
desfecho a manter-se até além das 
duas voltas regulamentares.
O ‘match’ entre Vasco Alves e Ricardo 
Garcia, campeão nacional Sub18, só 
se decidiu a favor do primeiro no 39.º 
buraco, o terceiro do ‘play-off’. Os bu-
racos de desempate foram o 1, o 2 e o 
3. O novo detentor da Taça finalizou 
os primeiros 18 buracos a perder por 
3, mas empatou a contenda 

DECLARAÇÕES DO VENCEDOR
Vasco Alves
“Sinto-me muito bem. A final foi mui-
to dura, foram 39 buracos, com con-
dições difíceis, estava muito vento. 
Foi muito renhido, qualquer um de 

nós os dois podia ter vencido.”
“O ano passado entrei na final muito 
mais ansioso, porque nunca tinha es-
tado numa situação parecida – e acho 

que o meu jogo, então, não saiu. Este 
ano, saiu como esperava. Entrei an-
sioso, mas isso é inevitável, mas man-
tive sempre a cabeça calma, a pensar 
‘shot’ a ‘shot’”
“Sou estudante universitário de en-
genharia mecânica, mas não ponho 
de parte o profissionalismo no golfe. 
Tenciono terminar o meu curso por 
volta dos 23, 24 anos e depois ponde-
rar tornar-me jogador profissional.”

DECLARAÇÕES DO VICE-CAMPEÃO
Ricardo Garcia
“Comecei muito bem, ao fim dos pri-
meiros 18 buracos ia ganhar por 3 up, 
mas sabia que nada estava ganho. O 
Vasco entrou bem nos segundos 18 
buracos, fez dois birdies entre os bu-
racos 7 e 9 e empatou. No play-off, eu 
podia ter ganho no 2, mas falhei um 
‘putt’ pequeno e ele aproveitou no 3 e 
ganhou com par.
“Claro que o objectivo era ganhar, 
mas acho que o segundo lugar tam-
bém não é nada mau. Há que traba-
lhar para conseguir melhor para a 
próxima.”
Texto adaptado da comunicação do 
Gabinete de Imprensa da FPG.

FOTOS: FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

A SATA…
A Associação de Golfe dos Açores 
tem feito um enorme esforço para 
apoiar o desporto jovem. Os resul-
tados têm, felizmente, aparecido. 
Ricardo Garcia é o Campeão Nacio-
nal sub-18  em título e este mês al-
cançou o título de Vice-campeão da 
Taça da Federação (absolutos). Vai 
juntamente com Martim Ávila às fi-
nais nacionais do respetivo escalão. 
Ricardo já é Internacional! Ivete 
Rodrigues revalidou o estatuto de 
Jovem Talento Regional.

Para que estes resultados sejam al-
cançados os golfistas têm que par-
ticipar em provas que possibilitem 
a sua evolução nos rankings nacio-
nais e internacionais.
Pela segunda vez este ano a SATA 
deixa ficar mal estes e outros gol-
fistas.
A primeira vez na última prova do 
projeto drive. Sete golfistas dos es-
calões de formação ficaram em terra 
pelo cancelamento de um voo com 
48 horas de antecedência…

Agora pela greve, um direito dos 
trabalhadores, mas onde os servi-
ços mínimos deveriam salvaguardar 
estes casos.
A somar aos prejuízos desportivos 
à a somar os prejuízos económicos, 
importantes para quem gere com 
parcimónia os escassos meios que 
dispõe.
A AGA, com os apoios regionais e 
federativos, almeja o desenvolvi-
mento desportivo, a SATA parece 
ter o rumo contrário…



DIÁRIO INSULAR 28.OUT.2019 GOLFE |VII|DIÁRIO INSULAR 28.OUT.2019 GOLFE |VII|

TAÇA DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE – BPI

Ricardo Garcia – Vice-Campeão

Vasco Alves, do Oporto GC, e Rita 
Costa Marques, do CG Miramar, são 
os novos detentores da Taça da FPG 
– BPI. Bateram na final no Tróia Golf 
Ricardo Garcia (CG Ilha Terceira) e 
Sara Gouveia (Quinta do Lago). Vas-
co Alves, do Oporto GC, bateu Ricar-
do Garcia (CG Ilha Terceira).
Ambos os novos campeões tiraram 
partido da experiência passada em 
finais da Taça para conquistarem os 
primeiros ‘majors’ das suas carreiras.
Vasco Alves, 19 anos, estivera na final 
do ano passado, sendo então batido 
pelo surpreendente Hugo Teixeira, 
do CG Montado.
As duas finais hoje realizadas em 36 
buracos, debaixo de forte vento, tive-
ram assim para eles um sabor de des-

forra e redenção. E foram altamente 
emotivas, com a incógnita quanto ao 
desfecho a manter-se até além das 
duas voltas regulamentares.
O ‘match’ entre Vasco Alves e Ricardo 
Garcia, campeão nacional Sub18, só 
se decidiu a favor do primeiro no 39.º 
buraco, o terceiro do ‘play-off’. Os bu-
racos de desempate foram o 1, o 2 e o 
3. O novo detentor da Taça finalizou 
os primeiros 18 buracos a perder por 
3, mas empatou a contenda 

DECLARAÇÕES DO VENCEDOR
Vasco Alves
“Sinto-me muito bem. A final foi mui-
to dura, foram 39 buracos, com con-
dições difíceis, estava muito vento. 
Foi muito renhido, qualquer um de 

nós os dois podia ter vencido.”
“O ano passado entrei na final muito 
mais ansioso, porque nunca tinha es-
tado numa situação parecida – e acho 

que o meu jogo, então, não saiu. Este 
ano, saiu como esperava. Entrei an-
sioso, mas isso é inevitável, mas man-
tive sempre a cabeça calma, a pensar 
‘shot’ a ‘shot’”
“Sou estudante universitário de en-
genharia mecânica, mas não ponho 
de parte o profissionalismo no golfe. 
Tenciono terminar o meu curso por 
volta dos 23, 24 anos e depois ponde-
rar tornar-me jogador profissional.”

DECLARAÇÕES DO VICE-CAMPEÃO
Ricardo Garcia
“Comecei muito bem, ao fim dos pri-
meiros 18 buracos ia ganhar por 3 up, 
mas sabia que nada estava ganho. O 
Vasco entrou bem nos segundos 18 
buracos, fez dois birdies entre os bu-
racos 7 e 9 e empatou. No play-off, eu 
podia ter ganho no 2, mas falhei um 
‘putt’ pequeno e ele aproveitou no 3 e 
ganhou com par.
“Claro que o objectivo era ganhar, 
mas acho que o segundo lugar tam-
bém não é nada mau. Há que traba-
lhar para conseguir melhor para a 
próxima.”
Texto adaptado da comunicação do 
Gabinete de Imprensa da FPG.

FOTOS: FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

A SATA…
A Associação de Golfe dos Açores 
tem feito um enorme esforço para 
apoiar o desporto jovem. Os resul-
tados têm, felizmente, aparecido. 
Ricardo Garcia é o Campeão Nacio-
nal sub-18  em título e este mês al-
cançou o título de Vice-campeão da 
Taça da Federação (absolutos). Vai 
juntamente com Martim Ávila às fi-
nais nacionais do respetivo escalão. 
Ricardo já é Internacional! Ivete 
Rodrigues revalidou o estatuto de 
Jovem Talento Regional.

Para que estes resultados sejam al-
cançados os golfistas têm que par-
ticipar em provas que possibilitem 
a sua evolução nos rankings nacio-
nais e internacionais.
Pela segunda vez este ano a SATA 
deixa ficar mal estes e outros gol-
fistas.
A primeira vez na última prova do 
projeto drive. Sete golfistas dos es-
calões de formação ficaram em terra 
pelo cancelamento de um voo com 
48 horas de antecedência…

Agora pela greve, um direito dos 
trabalhadores, mas onde os servi-
ços mínimos deveriam salvaguardar 
estes casos.
A somar aos prejuízos desportivos 
à a somar os prejuízos económicos, 
importantes para quem gere com 
parcimónia os escassos meios que 
dispõe.
A AGA, com os apoios regionais e 
federativos, almeja o desenvolvi-
mento desportivo, a SATA parece 
ter o rumo contrário…



28.OUT.2019 DIÁRIO INSULAR|VIII| GOLFE 28.OUT.2019 DIÁRIO INSULARGOLFE|VIII|

UM COPO DE REGRAS por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

“Golfe – Um “copo” de Regras (54) – As Regras de golfe através de diagramas

Os diagramas que se seguem 
fazem parte da Edição do Jo-
gador das Regras de Golfe. 
O primeiro diagrama é relativo à regra 
nº 16.1a: quando alívio é permitido 

para condição anormal do percurso. 
No diagrama 1 está referido o pro-
cedimento a efetuar, quando a bola 
se encontra em condição anormal 
do percurso e o alívio é permitido.

O segundo diagrama é relativo à re-
gra nº 16.1b: alívio sem penalidade 
de condição anormal do percurso em 
área geral. No diagrama 2 refere-se 
o procedimento a realizar quando a 

bola se encontra em condição anor-
mal do percurso, em área geral e o 
alívio é permitido sem penalidade.

Aguinaldo Antunes 

– Árbitro Nacional de Golfe

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


