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GREGORJO CUNHA

OS golfista mjldeirenses voltaram a de
siludir na derradeira jornada antes
de passar 0 'cut' do XV Madeira Is

lands Open BPI, acabando assim por dizer
adeus it edi\;ao de 2007.

Apesar da despedida dos insulares ha a
destacar 0 Club Palheiro
Golf que conseguiu marcar
presen\;a na fase final do
evento, atraves de Philip
Talbot, urn inglesque em fi- .
nais de 2005 veio viver para
a Regiao, para desempe
nharo cargq de Director de
Golfe no Palheiro Golfe,
onde esta actualmente.
Certo e que onze anos depois de deixar de se
dedicar ajogar no tour europeu a tempo in
teiro, 0 golfista regressa assim it competi\;ao
do golfe ao mais alto nivel, atraves de urn
convite formulado pelos patrocinadores do
Clube de Golfe do Santo da Serra. Philip

Duarte Freitas voltou a rubricar uma fraca exibi<;ao 0 que Ihe deu 0 ultimo lugar da c1assifica<;ao.

'Palheiro Golf' melhor

do que madeirenses
A&giiio estara representada no 'cut' atraves de
Philip Talbot, prqfissional do Palheiro Golf .

Talbot terminoua segunda volta corn 0 Par
do campo depois de realizar 73 pancadas no
primeiro dia e 71 no segundo.

Voltando aos madeirenses Joao Pedro
Sousa voltou ontem a fazer uma presta\;ao
muito parecida corn a do dia anterior, tendo

. fechado 0 Open no 140 lu-
Joao Pedro Sousa . gar corn urn total de 156

. pancadas. Refira-se que
despedlu-se ontem dos este foi 0 ultimo torneio de

torneio como jogador Joao Pedro Sousa coma

amador. Chegou a hora amador, ja que Ira a~ostarno futuro numa carrelra de
de ser profissional. profissional.

Finalmente Duarte
Freitas, que afirmou, no fi

nal, ter sido urn Open proveitoso no que
concerne ao seu crescimento coma profis
sional voltou a falhar nos seus 'putts' termi
nando assim a sua presta\;ao no ultimo lu
gar da classifica\;ao, corn urn total de 166
pancadas (+22 do Par do Campo).


