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34 campeões em competição
PAULO VIEIRA LOPES
plopes@dnoticias.pt

Um leque impressionante de 34
estrelas do golfe, que somam já 65
títulos do European Tour, estará a
partir de hoje no campo de golfe
do Santo da Serra para disputar a
16ª edição do Madeira Islands
Open BPI – Portugal, o torneio do
Circuito Profissional Europeu de
golfe, de 700 mil euros em prémios
monetários, que o Clube de Golf do
Santo da Serra vai organizar até ao
próximo domingo.

Em relação aos nomes das ‘estre-
las’, a grande referência é sem dúvi-
da Paul Lawrie. O escocês é um dos
habituais frequentadores do torneio
madeirense e visita-nos pela nona

vez. Lawrie conta com cinco títulos
do European Tour no seu palmarés,
sendo o mais famoso o British Open
de 1999, para muitos, o mais impor-
tante troféu do golfe mundial.

Já a segunda ‘personalidade’ do
Open é outro escocês, Andrew
Oldcorn, que ostenta três títulos do
European Tour, com grande desta-
que para o Volvo PGA Cham-
pionship de 2001, considerado o tor-
neio europeu mais importante, de-
pois dos quatro ‘Majors’ e dos qua-
tro ‘World Golf Championships’.

O chileno Felipe Aguilar, o argen-
tino Ariel Canete e o inglês John Bi-
ckerton são outras das referências
da modalidade, tendo inclusive ven-
cido provas do European Tour já
esta temporada.

Para além destes, há que ter em
atenção os campeões do ‘passado’
do Open da Madeira, como são os
casos do galês Bradley Dredge, os
espanhóis Pedro Linhart, Diego
Borrego, Santiago Luna e o sueco
Jarmo Sandelin, assim como o joga-
dor da selecção norte-americana da
Presidents Cup Notah Begay III,
que venceu aquela prova em 2000,
para além de ter triunfado quatro
vezes no circuito mundial de golfe, o
PGA Tour (Circuito Americano).

Lima e Cruz lideram comitiva lusa
Filipe Lima e Tiago Cruz lideram a
‘comitiva’ portuguesa de 11 golfistas
profissionais que irão participar no
Open de 2008.

Filipe Lima, em 2008, jogou seis

O futuro começa ‘aqui’
Tornou-se há três anos no primeiro
profissional madeirense a passar o
‘cut’ no torneio madeirense.
Radicado há alguns anos na
Madeira, Duarte Freitas aposta
tudo em 2008 neste evento. Depois
de nos últimos anos não ter
conseguido bons resultados na sua
terra natal, o jogador do
‘Pro+Motion Madeira’ apostou
numa equipa nova em 2007 e tem
como sonho integrar a escola do
European Tour num futuro
próximo. Para a prova que arranca
amanhã, Duarte Freitas quer em
primeiro lugar superar a pressão.

DUARTE FREITAS

Daniel Vancsik, campeão de 2007, é o grande ausente da festa do Open este ano. FOTO ASPRESS

torneios de European Tour, passou
o ‘cut’ em cinco e já conta no seu pal-
marés com um título do European
Tour. Ainda em relação aos portu-
gueses, de salientar António Sobri-
nho, o jogador luso que mais vezes
passou o ‘cut’ na Madeira (oito), ten-
do participado em todas as edições
da prova.

Finalmente, referência para Pedro
Figueiredo e João Carlota, os dois
golfistas amadores que foram con-
vidados pelo Clube de Golfe do San-
to da Serra a participar no evento.
Pedro Figueiredo venceu inclusive o
Internacional Amador de Portugal
este ano e é já uma grande promessa
do golfe luso.

Estrelas de todo o Mundo estão
prontas para ‘conquistar’ a Madeira.

A estreia como profissional
João Pedro Sousa nos últimos anos
do Open tem sido uma presença
assídua como jogador amador. Para
2008 o atleta da ‘casa’ do Clube de
Golf do Santo da Serra irá fazer a
sua estreia como profissional.
Apesar de estar afastado das
competições há já algum tempo, o
jovem madeirense quer lutar
buraco a buraco para tentar atingir
a sua primeira presença no ‘cut’. “A
participação do João Pedro no
torneio será a melhor homenagem
que o clube e o filho poderão fazer
a João Sousa”, admitiu António
Henriques.

JOÃO PEDRO SOUSA

O ‘FIELD’ DESTE ANO
VOLTA A PRIMAR
PELA QUALIDADE,
ONDE SE DESTACAM
34 CAMPEÕES


