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RUI ANDRADE

O Golfe como desafio

COMO COMEÇOU A JOGAR GOLFE?
Fui desafiado, decorria o ano de 
1983, pela Dr.ª Antonieta Costa, 
na altura uma das poucas jogadoras 
portuguesas a jogar golfe na ilha 
Terceira e que era também uma for-
te entusiasta da modalidade. Levou-
me para o campo de treino, deu-me 
um taco, disse-me para bater uma 
bola. O meu primeiro swing foi o 
meu primeiro fracasso, não acertei 
na bola, mas como nunca admiti fa-
cilmente a derrota, nesse dia nasci 
para o golfe.

TIPO DE COMPETIÇÃO PREFERIDA?

Jogar golfe com os Amigos e desa-
fiá-los para uma “guerra”, quem 
perde paga um chocolate. 

O QUE PENSA DO NOSSO CAMPO?
Quando as hortênsias estão em flor, 
é um dos mais bonitos de Portugal.
Tecnicamente é um campo que não 
traumatiza os visitantes e os deixa 
encantados e com vontade de voltar, 
não só pela sua beleza, mas também 
pelas características sociais únicas 
do nosso Clube.

O QUE O MOTIVA NO GOLFE?
No jogo a eterna dúvida do resul-

tado. O meu adversário, que é o 
campo, embora passivo, joga sem-
pre bem e muito dificilmente lhe 
consigo ganhar
Motiva-me também o exercício físi-
co, o contacto com a natureza e a 
parte social deste desporto.

COMO VÊ O FUTURO DA MODALIDADE
NA TERCEIRA?
Vai depender do número de jovens 
que se iniciem na modalidade. Será 
necessário potencializar os pogra-
mas já existentes da FPG, articu-
lados com a Direcção Regional dos 
Desportos e com o CGIT.

QUE CONSELHOS DARIA AOS MAIS
JOVENS?
Jovem que se inicie no golfe tem de 
ser perseverante. Consciente que 
vai praticar um desporto de enor-
me dificuldade técnica, que requer 
disciplina mental, grande concen-
tração durante várias horas e natu-
ralmente muito treino.

QUAL A COMPETIÇÃO QUE LHE DEU MAIS
GOZO PARTICIPAR?
Ter disputado e ganho, o ano pas-

Com a chegada da primavera, tem-
po mais agradável se aproxima, re-
levando toda a beleza da nossa ilha 
disponibilizando a quem nos visita 
uma oportunidade única de convi-
ver com gente afável e disfrutar do 
campo e do mar de forma natural-
mente integrada.
Damos as boas vindas a todos aque-
les que optem por escolher este 
recanto como destino para as suas 
férias.
Saudamos todos aqueles que ao lon-
go de anos vem repetidamente pas-
sar as suas férias connosco  e muito 
especialmente aqueles que pela pri-
meira vez optaram por conhecer a 
nossa realidade. São os oriundos do 
Estados Unidos e Espanha.
Precisamos de consulidar os circui-
tos de importação de turistas me-
lhorando e diversificando a nossa 
oferta integrada, só possível com a 
colaboração de todos os operado-
res locais e com o aparecimento de 
novas iniciativas de promoção e ani-
mação turística.
O Clube de Golfe da Ilha Terceira 
está preparado para oferecer as suas 
instalações sete dias por semana e 
colaborar em todas as iniciativas 
dos operadores turísticos indepen-
dente de um programa de novas ac-
tividades que estamos preparando e 
oportunamente divulgadas.
Entretanto não perca a oportunida-
de de se inscrever como novo asso-
ciado jogador pelo valor promocio-
nal de 25e mês.
Os nossos profissionais aguardam a 
sua chegada para lhe proporciona-
rem as necessárias aulas de inicia-
ção à modalidade.
O Golfe na Ilha Terceira não é uma 
modalidade de elite, é sim, como 
acontecem em muitos espaços do 
mundo, uma modalidade de âmbito 
social praticada por todos os estrados 
sociais independentemente da idade.
Como alguém disse o Golfe é eterno 
e um diálogo entre gerações.
Vamos celebrar a Primavera com 
muito golfe.

Carlos Raulino
Presidente do CGIT

Azores|in|one Coordenador: Luís Mendes Colaboradores: 

Alvarino Pinheiro, Artur Freitas, Michael Duarte, Francisco 

Rodrigues e Aguinaldo Antunes. 

Ficha Técnica

António é o seu primeiro nome. No entanto é conhecido 
por Rui, o seu segundo nome, quer no mundo das en-
genharias, quer no da política onde foi Vereador e Presi-
dente da Câmara Municipal de Angra, quer no golfe. Diz 
que começou a jogar golfe por não admitir facilmente a 
derrota. É um lutador em campo, jogador competitivo e 
com um gosto imenso em ganhar. O que não gosta é 
de jogar com chuva.
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sado, a finalíssima Gross do torneio 
realizado entre o Grupo da Saca, 
o Grupo das Nove e o Grupo dos 
Skins.

QUAIS SÃO OS SEUS PONTOS FORTES E
FRACOS COMO JOGADOR?

Sou um jogador bastante regular. 
Não tenho pontes fortes. Cometo 
erros mais frequentes e menos ad-
missíveis nas aproximações à ban-
deira entre os 20 e os 40 metros.

QUAL A SUA PANCADA PREFERIDA?

São todas as que não falho…

QUAL O CAMPO DE GOLFE QUE MAIS
GOSTOU DE JOGAR?
O Oceânico Victória em Vilamoura.

QUAL O(S) CAMPO(S) DE GOLFE QUE

MAIS GOSTARIA DE JOGAR?
Peable Beach – Monterrey – Cali-
fórnia, talvez porque lá estive uma 
vez de passagem, visitei o Clube, 
passeei no buraco 18 e fiquei encan-
tado e com pena de não ter tempo 
para jogar.

Nome – António Rui de Mendonça Andrade

Idade – 68 anos

Profissão – Engenheiro Civil

Naturalidade – Canas de Senhorim – Nelas – Viseu

Residência – Canada da Luz – Angra do Heroísmo

HCP – 13,1

Família –  Mulher, 3 filhos (2 rapazes, 1 rapariga), 5 netos 

Jogador(es) de Golfe favoritos: Ernie Ells

Prato(s) favorito(s): Bouillabaise – famoso prato de peixe de Marselha, mas que fica excelente con-

feccionado com peixe do mar dos Açores

Hobbies – Jogar golfe e fazer vela de cruzeiro, de preferência viagens oceânicas

Livro preferido  – O Velho e o Mar de Ernest Hermingway

Música  – Actualmente fado. Cantores preferidos – Marisa, Ana Moura, Camané, Katia Guerreiro

Tv Programas Favoritos: Desporto e notícias

Clube(s) de Futebol: Sporting Clube de Portugal

Palmarés

Nos 33 anos que já levo a jogar golfe ganhei vários prémios, mas 
não destaco nenhum. O melhor palmarés é a recordação dos belos 
momentos e que são muitos, que o golfe me tem proporcionado na 
companhia dos meus amigos. 

O MEU SACO
Saco Taylor Made

Driver – Taylor Made

– Burner 10,5

Madeira 3 – Taylor Made

Madeira 5 – Taylor Made

Ferros – Sand Wedge ao Ferro 4 

– Taylor Made,  vareta senior

Wedge 56º - Harvey Pennick

Putter – Odyssey Tank 7

Marca de Bolas - Titleist
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Class. Jogador Gross

1.º Paulo Barcelos* 74

2.º Agnelo Ourique 74

3.º Jorge Soares 75

CLUB OPEN2016

Barcelos e Ferreira vencem
Sessenta e sete jogadores marcaram 
presença num dos mais importan-
tes torneios do Clube de Golfe da 
Ilha Terceira, o nosso Club Open, 
prova a contar para as ordens de 
mérito do clube e disputada em 
Stroke Play.

PAULO BARCELOS
COM VITÓRIA EM PLAY-OFF
Após os dezoitos buracos regula-
mentares disputados com um tem-
po agreste, Paulo Barcelos e Agnelo 
Ourique terminaram empatados na 
classificação gross. Foi então ne-
cessário proceder a um play-off em 
sistema de morte súbita para se co-
nhecer o vencedor. Uma saída me-
nos conseguida de Agnelo Ourique 
possibilitou a Paulo Barcelos o con-
trolo da situação, bastando-lhe um 
par para alcançar a vitória, após ter 
sido vice-campeão no ano transato.
Agnelo Ourique obteve mesmo as-
sim um grande resultado, subindo 
também um degrau no pódio em 
relação a 2015.
Jorge Soares, bicampeão em título 

CLASSIFICAÇÃO  GROSS

PAULO BARCELOS campeão Gross

* vencedor após play-off

AGNELO OURIQUE vice-campeão Gross JORGE SOARES terceiro lugar Gross

CARLOS COSTA, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO E RUI ANDRADE closest to the pin #2, #14 e #18
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CLASSIFICAÇÃO  NET

Class. Jogador Net

1.º João Ferreira 63

2.º Jorge Barcelos 70

3.º Diogo Costa 70

4.º Paulo Quadros 71

5.º José Gabriel Medeiros 72

teve que se contentar com o terceiro 
lugar a uma pancada dos da frente.

JOÃO FERREIRA VENCE EM NET
O antigo caddy João Ferreira regres-
sou recentemente às lides golfistas 
e é com gosto que o vemos a palmi-
lhar com entusiasmo o nosso cam-
po. Venceu com autoridade com um 
resultado “canhão” de 63 pancadas 
net, uma vantagem de sete sobre 
aqueles que o seguiram.
Jorge Barcelos fez uma excelente 
prova (foi 4º Gross) conquistando 
a segunda posição net com o mes-
mo número de pancadas do que o 
jovem Diogo Costa.
Nos últimos lugares premiáveis fi-
caram Paulo Quadros e José Gabriel 
Medeiros.
Os troféus em disputa para as bolas 
mais próximas do buraco nos pa-
res 3, dois, catorze e dezoito foram 
respectivamente para Carlos Costa, 
José Henrique Cardoso e Rui An-
drade.
O Club Open realizou-se a 30 de 
Janeiro devendo a sua reportagem 
ter saído no nosso jornal de Feve-
reiro. Uma falha na programação 
do mesmo fez com que só nesta edi-
ção fosse possível a sua publicação. 
Aos premiados e ao patrocinador, o 
Escritório Digital, o Azores in One 
apresenta as suas desculpas. JOÃO FERREIRA campeão Net

JORGE BARCELOS segundo lugar Net DIOGO COSTA terceiro classificado Net

PAULO QUADROS quarto classificado Net JOSÉ GABRIEL MEDEIROS quinto classificado Net
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25º CIRCUITO GOLFE & COMUNICAÇÃO – FINAL MUNDIAL

Diogo Ávila vence no Brasil

Diogo Ávila, 14 anos, golfista do Clu-
be de Golfe da Ilha Terceira venceu 
a categoria gross da final mundial do 
25º Circuito Golfe & Comunicação 
que se disputou no Clube de Golfe 
Aquiraz Riviera no Brasil em prova 
realizada no passado dia 8 de Março 
no sistema stableford com 18 pontos 
gross. Recorde-se que há dois anos na 
final mundial deste torneio disputa-

da então na República Dominicana, 
Délio Soares também do Clube de 
Golfe da Ilha Terceira venceu igual-
mente esta categoria. O vencedor Net 
e grande vencedor do circuito, que 
Diogo Ávila qualificou-se para a final 
ao vencer  a etapa dos Açores dispu-
tada no campo de golfe da ilha Ter-
ceira em Novembro do ano passado 
e que contou com a participação de 

92 golfistas.
Em declarações ao nosso jornal re-
alçou a experiência que gostava de 
repetir e em relação à competição: 
“O campo estava em boas condições 
era curto mas exigia muita estratégia. 
Joguei muito bem de chip e putter 
que foi fundamental para o resultado 
obtido”.
Os Açores fazem parte do Circuito 

Golfe e Comunicação sendo a prova 
alternadamente realizada em S. Mi-
guel e na Terceira. Mário e Sofia Car-
valhosa, os organizadores da prova 
apresentaram a todos os participan-
tes convidados (cerca de 50% vindos 
do continente) uma ótima experien-
cia de golfe, numa prova cheia de in-
teresse a todos os níveis e que este 
ano comemora as bodas de prata.

CAMPEONATO REGIONAL DOS AÇORES DE CLUBES SUB-14

Verdegolf campeã

A equipa dom Verdegolfe Country 
Club venceu com naturalidade o 
Campeonato Regional dos Açores 
de Clubes Sub-14. A equipa mi-
caelense constituída por golfistas 
mais avançados tecnicamente e de 
maior idade do que os terceirenses 
dominou logo no primeiro dia e no 
segundo dia de prova, com os seus 
atletas mais à vontade no campo 

dilatou ainda a sua vantagem.
Alinharam pela VerdeGolf  Luís 
Índio o melhor nos dois dias de 
prova, Ivete Rodrigues que é atu-
almente a maior esperança do 
golfe feminino de formação nos 
Açores. Iara Rebelo garantiu a 
terceira pontuação da equipa en-
quanto Henrique Sousa ganhou 
experiência nestas andanças dos 

regionais. Os golfistas micaelen-
ses foram acompanhados pelo 
profissional André Medeiros.
Os pupilos de Michael Duarte e 
Artur Freitas tiveram que se con-
tentar com o esperado segundo 
lugar tendo em conta o escalão 
etário que estavam a competir. 
O melhor foi o ainda sub-12 Si-
mão Barcelos, filho do campeão 

Paulo Barcelos que fez um bom 
primeiro dia de prova, somente a 
três pancadas do líder, mas que 
não conseguiu manter a bitola no 
dia seguinte. Os sub-10 Martim 
Ávila e Afonso Sousa foram muito 
regulares ao longo dos dois dias 
de competição cumprindo os seus 
objetivos ganhando experiência 
em competição.
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RMG tornou-se esta última quinta-
feira no primeiro português competir 
num torneio do PGA Tour, o mais im-
portante circuito mundial de golfe.
«É sem dúvida um sonho, não só por 
ser o meu primeiro torneio no PGA 
Tour, como também pelo facto de 
ser em Orlando, onde passei três dos 
quatro anos que estive na faculdade. 
Vai ser a primeira vez que vou voltar 
depois de me ter licenciado e também 
e tenho lá o meu irmão Tomás a estu-
dar. Vai ser bom estar com ele e com 
os meus antigos colegas de equipa 
(os “Knights”)», declarou Melinho 

ARNOLD PALMER INVITATIONAL
Ricardo Gouveia primeiro
português no PGA Tour“Your 15Th Club”

HOLE 19 - COM ALVARINO PINHEIRO

O décimo quinto taco, é um 
conceito associado ao jogo men-
tal. Foi desenvolvido pelo psi-
cólogo Bob Rotella, pioneiro na 
área da psicologia do desporto e 
famoso conselheiro de grandes 
jogadores do circuito profissio-
nal de golfe nos Estados Unidos 
da América.
No seu livro intitulado “Your 
15Th Club”, o autor define o 
conceito da seguinte forma: “ É 
sobre acreditar em nós próprios 
quando jogamos golfe. É sobre-
tudo acerca da valorização da 
autoconfiança do jogador invés 
de valorização do seu swing. “
“Consiste em vermo-nos como 
uns vencedores. É principal-
mente em termos a capacidade 
de acreditarmos em nós pró-
prios quando as coisas estão a 
correr mal, bem como quando 
elas estão perfeitas. 
“É conseguir deixarmo-nos fa-

zer scores baixos quando sur-
gem as oportunidades para isso, 
termos a capacidade de deixar-
mo-nos ganhar quando temos 
oportunidade para o fazer, é 
sobretudo acerca da capacidade 
de fazer poucas pancadas e de 
colocar a bola no buraco inde-
pendentemente da forma como 
estás a bater na bola.”
Este livro é um dos meus pre-
feridos do autor, e segundo ele 
é sobre respeitar o nosso jogo 

de golfe e o nosso talento para o 
jogar. Basicamente o leitor é de-
safiado a vencer-se a si próprio. 
A não duvidar de si próprio du-
rante uma volta de golfe. A não 
desacreditar nem deslumbrar-
se. A ter orgulho na sua aborda-
gem mental ao jogo. É acima de 
tudo em ter um enorme prazer 
no colossal desafio que é jogar 
o jogo.
As técnicas e os conceitos do 
jogo mental no golfe aplicam-se 
tanto a jogadores profissionais 
de topo como a jogadores ama-
dores de todos os níveis, são 
transversais a todos os swings e 
a todas as capacidades técnicas 
e físicas. 
“ Este é o livro de Bob Rotella 
que eu não recomendaria aos 
meus companheiros de jogo. 
De certeza que lhes seria muito 
útil”. Padraig Harrington
Quem é amigo, quem é!?

UM COPO DE REGRAS
por Aguinaldo Antunes (árbitro nacional)

Golfe – Um “copo” de Regras (12) 

Regra nº 8 - Conselho; Indicação da linha de jogo

Os jogadores A, B e C jogam 
uma volta convencional num 
torneio de golfe, por pancadas. 
O jogador A chega perto da sua 
bola e prepara-se para jogar a 
sua 2ª pancada para o green 
e pergunta ao seu marcador, 
o jogador B, - qual é a distân-
cia aproximada da bandeira? 
O jogador B responde que são 
cerca de 80 metros. De seguida 
o jogador A torna a perguntar - 
qual é o taco que deve jogar, o 
8 ou o 9? Desta vez, nem o jo-
gador B, nem o C respondem. 
Como atuar na situação des-
crita?
Considerando a definição de 
conselho, conforme o Livro de 
regras de golfe - “Conselho” é 
qualquer recomendação ou su-
gestão que possa influenciar um 
jogador na sua maneira de jo-
gar, na escolha do taco, ou na 
forma de executar uma panca-
da.
Informação sobre Regras, dis-
tâncias ou assuntos de conhe-

cimento geral, como sejam a 
posição de obstáculos ou da 
bandeira no green, não é con-
selho. 
Temos que o Jogador A, ao so-
licitar a informação de distân-
cia pode faze-lo e os outros po-
dem responder, no entanto ao 
pedir conselho sobre que taco 
deveria jogar o jogador A in-
corre na penalidade de 2 pan-
cadas, porque de acordo, com 
a regra 8.1 b), durante um vol-
ta convencional o jogador não 
pode “pedir conselho a alguém 
que não seja o seu parceiro ou 
qualquer dos seus cadies”.
Caso o jogador B ou C, ou 
ambos, tivessem respondido 
à questão, dizendo para jogar 
um determinado taco, também 
eram penalizados em duas pan-
cadas, porque de acordo com a 
regra 8.1 a) – um jogador não 
pode “dar conselhos a alguém 
da competição que esteja a jo-
gar no campo, a não ser ao seu 
parceiro”.

As dicas dos profissionais
com Michael Duarte e Artur Freitas

FAÇA O SWING AO LONGO DE UM CORREDOR DE TEES

O objetivo deste exercício é es-
tabelecer se consegue fazer o 
swing da cabeça do taco na traje-
tória certa até ao impacto e atra-
vés dele. Conseguir a trajetória 
correta do swing é fulcral para 
produzir um shot preciso, pois 
ajuda a eliminar o sidespin, que 
faz com que a bola curve no ar.

P.S. Estamos disponíveis de Terça a Domingo nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira para aulas ou qual-

quer esclarecimento sobre a modalidade.

2) Faça o swing livre do taco ao longo deste corredor. A cabeça do taco 
deve tocar no tee central quando passar por ele. Se a cabeça tocar numa 
das filas de tees, está a fazer o swing ao longo das linhas erradas. Se isto 
acontecer, estar atento ao sitio onde estragou o alinhamento dos tees aju-
dá-lo-á a corrigir a trajetória do swing.

1) Alinhe um corredor de tees separados aproximadamente à distância da 
largura de duas cabeças do drive. Coloque um tee no meio do corredor.

3) Quando conseguir fazer consistentemente o swing livre da cabeça do 
taco ao longo do corredor, ponha uma bola em cima do tee central. Tente 
recriar o swing que tem estado a praticar. Não faça o swing com mais 
força – terá toda a potência de que precisa se fizer o swing livre do taco 
na trajetória correta. 

.


