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Amadoresde‘taco’profissional

GOLFE XVI MADEIRA ISLANDS OPEN BPI - PORTUGAL 2008

ANTHONY WALL
CONSEGUIU O
TRIUNFO COM UMA
GRANDE ‘AJUDA’ DE
TRÊS MADEIRENSES

PAULO VIEIRA LOPES
plopes@dnoticias.pt

Aí está mais uma edição do Ma-
deira Islands Open BPI - Portugal
2008 de golfe.

208 golfistas deram ontem a
‘tacada’ inicial para mais uma
edição daquele que é o mais im-
portante evento desportivo a rea-
lizar em solo madeirense, no já
habitual convívio entre profissio-
nais e amadores.

Mesmo com a chuva a ‘incomo-
dar’ durante o início da manhã e
da tarde, a verdade é que os 158
amadores que completaram os 18
buracos no campo do Santo da
Serra aplicaram-se a fundo, sob o
‘olhar atento’ das muitas ‘dicas’
dos 50 profissionais que tiveram
o derradeiro teste de adaptação
ao percurso que poderá levá-los à
‘glória’.

O grande convívio entre os
amantes da modalidade e as ex-
celentes condições do campo
proporcionaram resultados finais
algo fora do normal, tendo inclu-
sive atingido alguns extraordiná-
rios, a maioria deles alcançados
pelos ‘amadores’ madeirenses
que provaram que, por vezes,
conseguem ter prestações dignas
de um autêntico profissional.

No que toca à classificação, a
equipa liderada pelo inglês
Anthony Wall conquistou o tro-
féu depois de uma percurso me-
morável. A título de curiosidade,
o profissional, juntamente com
os amadores Fernando Vieira,
Paulo Rosalino e Rui Ramalho,
‘dominou’ os greens, tendo feito -
18 pancadas do Par do campo.
Destaque para os vários ‘birdies’
e ‘eagles’ dos campeões, com par-
ticularidade para o madeirense

Fernando Vieira que alcançou
um eagle (-2 pancadas do par do
buraco) ao longo da prova.

O Pro-Am, jogado no sistema de
melhor bola, teve como segundo
classificado a equipa constituída
pelo profissional inglês Simon
Wakefield e pelos amadores Syl-
vie Talbot, Manuela Hodge e Da-
vid Hodge, com 57 (-15). A tercei-
ra posição, com resultado de 59 (-
13), foi para o conjunto do profis-
sional inglês Gary Emerson, com
os amadores Nélida Aguiar, Mi-
guel Abreu e Mário Carvalhosa.

De destacar, ainda, a prestação
do profissional português Antó-
nio Sobrinho que ficou mesmo às
portas do pódio, já que, ao lado
dos amadores Carolina Catanho,
Leonardo Catanho e Carlos San-
tos Rodrigues, terminou no quar-
to lugar, com 59 (-13), o mesmo
‘score’ dos terceiros classificados.

Foi necessário recorrer ao siste-
ma de desempate para atribuir o
terceiro posto, tendo a equipa de
Gary Emerson conseguido me-
lhores 9 buracos (28) do que a de
António Sobrinho (29).

Hoje as ‘saídas’ são a sério
O primeiro dos quatro dias de
competição a ‘sério’ tem lugar
hoje. Entre os 144 golfistas que irão
lutar pelo título de 2008, desta-
que-se a ‘armada portuguesa’,
onde Nuno Campino será o pri-
meiro jogador a se fazer ao campo,
pelas 7h50. Quanto aos madeiren-
ses, Duarte Freitas começa a sua
prestação pelas 8h50, enquanto o
jogador da ‘casa’, João Pedro Sou-
sa, apenas faz a estreia pelas 13h50.

Durante mais de 12 horas, 208 golfistas deliciaram-se com a paisagem do campo de golfe do Santo da Serra. FOTOS HÉLDER SANTOS/ASPRESS
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