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CURIOSIDADES

n O campeão de 2008 do Open
da Madeira será encontrado
hoje, por volta das 15 horas.
Naquela que será a quarta e últi-
ma volta agendada para o Santo
da Serra, os primeiros 72 jogado-
res começam a jogar pelas 8h40.
Já os grandes candidatos come-
çam a sua prestação pelas
120h20 e 10h30, com saídas do
tee 1.
n O recorde do campeão do tor-
neio cifra-se num total de 270
pancadas (-18) após os 72 bura-
cos concluídos, e é pertença de
Des Smith e Daniel Vancsik,
jogadores que conquistaram o
título em 2001 e 2007, respecti-
vamente.

n António Sobrinho detém
para já o melhor resultado de
um jogador luso no Open da
Madeira, ao terminar em 2007
no 15º lugar. Na edição deste
ano, Hugo Santos, no 20º lugar
e Pedro Figueiredo na 30ª posi-
ção, são os mais fortes candida-
tos a tentar ultrapassar o
recorde.
n Se o sul-africano Hennie Otto
conquistar o título deste ano,
será o segundo jogador não
europeu a conseguir tal feito.
Em 16 edições apenas o argen-
tino Daniel Vancsik, em 2007,
conseguiu essa proeza. No topo
continua a Suécia com mais
troféus conquistados (quatro).

Gente

HENNIE OTTO FELIZ PELO SEU JOGO SÓLIDO
“É verdade que perdi alguns birdies no dia de hoje [ontem]. No
entanto, acho que realizei um jogo bastante sólido e por isso os
meus adversários têm agora que arriscar um pouco mais do que
eu no último dia de Open.”
“Em termos de putts voltei a estar muito bem e, depois dos 27,
conseguiu agora mais um. Fico feliz por isso.”

HUGO DESTACA
TRABALHO DA FPG
“Todo o trabalho deve-se à
FPG e a Sebastião Gil, bem
como à antiga direcção da PGA
de Portugal que montou o
Team Portugal.”
“Terminar nos 30 primeiros
classificados já será um
resultado bastante aceitável e
por isso irei jogar no último dia
de competição para que o
resultado apareça.”

PEDRO FIGUEIREDO COM MAIS MOTIVAÇÃO
“Estou a jogar bem, consistente, confiante e as coisas estão a
correr muito bem. Amanhã [hoje] quero jogar buraco a buraco e
depois ver o que irá acontecer”. Neste momento o resultado da
Madeira é sem dúvida uma ainda maior motivação para poder
repetir a minha prestação do último Open de Portugal em que
participei.”

DUARTE FREITAS
FALHA NOS GREENS
“No dia que tinha de arriscar
faltou alguma concentração
nos greens. Falhei alguns puts
que ditaram o resultado.
Contudo, estou a melhorar e
estou confiante para o futuro.”

O alemão perdeu ontem o segundo lugar, depois de alguns ‘azares’, como demonstra a foto.

CL. NOME PAR TOTAL
1 Hennie Otto (A. SUL) -15 201 (67+67+67)
2. Alastair Forsyth (ESC) -10 206 (70+70+66)
3. Gary Clark (ING) -9 207 (72+71+64)
T4. Michael Lorenzo-Vera (FRA) -8 208 (68+71+69)

Fredrik Widmark (SUE) -8 208 (68+70+70)
T6. Sven Struder (ALE) -7 209 (66+72+71)

John Bickerton (ING) -7 209 (69+72+68)
Adilson da Silva (BRA) -7 209 (71+68+70)
Gary Orr (ESC) -7 209 (72+70+67)

T10. Andrew OldCorn (ESC) -5 211 (71+71+69)
Miles Tunniclif (ING) -5 211 (71+69+71)
Alvaro Velasco (ESP) -5 211 (73+70+68)

...
T20. Hugo Santos -2 214 (72+71+71)
...
T30. Pedro Figueiredo (amador) -1 215 (74+72+69)
...
T35. Nuno Campino Par 216 (75+70+71)
...
T49. Filipe Lima +2 218 (74+71+73)
...
71. Ricardo Santos +9 225 (73+75+77)

CLASSIFICAÇÃO


