
37DIÁRIO DE NOTÍCIAS Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2010Desporto

O golfista madeirense Duarte Frei-
tas começou este domingo uma
nova etapa da sua vida como joga-
dor profissional.

Depois de longos anos a disputar
o Circuito EPD (European Profes-
sional Development), em solo ger-
mânico e espanhol, o jogador
‘aventura-se’ agora no novo circui-
to Ibérico, uma aposta feita em
2009 por Portugal e Espanha e que
começa a ganhar novos jogadores
profissionais, não só ibéricos,
como ingleses e irlandeses.

Na primeira etapa do Iberian
Golf Tour, o Torneio Pestana Gra-
macho IGT Open, o golfista ma-
deirense teve uma prestação regu-

lar, acabando por fechar a prova no
23.º lugar com 235 pancadas (+19
do par do Campo), nas três voltas
realizadas ao campo do Pestana
Golf Resorts, no Algarve.

O jogador insular, há muito radi-
cado na Alemanha, teve uma boa
entrada no torneio, com 77 panca-
das (+5), figurando no top-16, entre
meia centena de participantes,
mas o resultado de 79 pancadas
(+7), no segundo e terceiro dias le-
varam-no a fechar no 23º lugar.

Duarte Freitas volta à competi-
ção sexta-feira na terceira etapa do
IGT, o Pestana Silves Challenge, a
ter lugar na cidade algarvia de Sil-
ves. P. V. L.

O madeirense Álvaro Noite está
de regresso a mais uma etapa da
Taça do Mundo de Esgrima, na
prova que irá decorrer em Viana
do Castelo.

O atleta do CDR Santanense
encabeça a lista da Selecção Na-
cional de Juniores que irá com-
petir este sábado, em florete.

De referir que o jovem madei-
rense, nas últimas provas da
Taça do Mundo, tem figurado
quase sempre como o melhor
atleta luso em prova.

Já no passado fim-de-semana,
houve Circuito Nacional de Ca-

detes e Iniciados organizado
pela Federação Portuguesa de
Esgrima, no qual a Região este-
ve representada por sete atira-
dores.

Em termos de resultados na
categoria de Cadetes, Daniel Pi-
nho (CD 1.º de Maio) foi 9.º,
João Camacho (CD 1.º de
Maio), 18.º, Cláudio Faria (CDR
Santanense), 22.º, Suse Cama-
cho (CF União), 8.ª e Décia Leça
(CDR Santanense), 17.ª.

Em Iniciados, Tiago Camacho
(CD 1.º de Maio), acabou na 6.ª
posição, Cristiana Correia (CDR
Santanense) foi 5.ª e Nancy
Jokanovic (CF União) terminou
em 7.ª. *COM P. V. L.

Campeão ‘brasileiro’
CARLOS ALBERTO MONIZ
cmoniz@dnoticias.pt

O madeirense João Rodrigues ini-
ciou a época de 2010 com mais
uma triunfo internacional, ao
vencer ontem à tarde o Campeo-
nato Brasileiro de prancha à vela
(categorias RS:X, Bic Techno e
Raceboard realizado próximo de
São Paulo.

Desde o passado dia 13 de Ja-
neiro que João Rodrigues se en-
contra no Brasil, onde ficará até 3
de Março, com o objectivo de re-
tomar a parte competitiva, dando
assim início ao seu plano de pre-
paração para a época de 2010.

Apesar de inicialmente ter
anunciado o cancelamento da sua
participação na Miami Rolex
OCR, nos Estdos Unidos da Amé-
rica, o que efectivamente veio a
acontecer, e do estágio programa-
do para o Brasil, “devido aos cus-
tos associados demasiado onero-
sos”, João Rodrigues acabaria por
rumar até à ‘terra de Vera Cruz’,
depois de ter recebido um convite
para a realização de um estágio e
participar no Campeonato Brasi-
leiro.

Na primeira semana da sua es-
tadia em solo brasileiro o cam-
peão madeirense cumpriu um es-

tágio de preparação em São Paulo
e desde o passado fim-de-semana
participou no Campeonato Brasi-
leiro, que decorreu até ontem na
represa da centenária barragem
de Guarapiranga, colosso que
abastece de água doce a cidade de
São Paulo.

Com vento a soprar com inten-
sidades a variar entre os 6 e os 25
nós, com mar sempre chão, vento
sempre muito inconstante por
causa dos montes que circundam
a barragem, mas também por cau-
sa das tempestades de chuva e

trovoada que tem acontecido to-
dos os dias, a organização conse-
guiu realizar um total de 12 pro-
vas.

No conjunto das regatas dispu-
tadas, nas quais participaram ve-
lejadores com pranchas de RS:X,
Bic Techno e Raceboard, João Ro-
drigues alcançou seis primeiros
lugares, um 3.º e um 4.º, totalizan-
do 13 pontos, sagrando-se vence-
dor da prova, com o brasileiro Ri-
cardo Santos e o francês Albert a
ficarem com os restantes lugares
do pódio.
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Domingos e Pinheiro
sobem ao 19.º lugar
A dupla portuguesa Afonso
Domingos e Frederico Pinheiro
de Melo ascendeu ontem ao 19.º
lugar dos Mundiais da Classe
Star em vela, a decorrerem no
Rio de Janeiro, ao terminarem a
quarta regata no 17.º lugar.
A outra tripulação portuguesa,
Patrick Monteiro de Barros e
Bernardo Santos , conseguiu o
seu melhor resultado, 47.º posto,
o que lhes permite ocuparem
a 60.ª posição.

Federer e Serena bem
no Open da Austrália
O suíço Roger Federer e a norte-
americana Serena Williams,
líderes dos ‘ranking’ mundial
estrearam-se ontem com
triunfos no Open da Austrália de
ténis, o primeiro Grand Slam da
temporada. O dia ficou marcado
por um recorde da Era Open, com
a checa Barbora Zahlavova
Strycova a eliminar a russa Regina
Kulikova, por 7-6 (5), 6-7 (8-10), 6-
3, em 4,19 horas, o jogo mais longo
de sempre.

Frederico Gil abandona
na primeira ronda
O português Frederico Gil,
vítima de problemas físicos, foi
ontem eliminado na primeira
ronda do Open da Austrália em
ténis, abandonando o encontro
com o espanhol David Ferrer,
quando perdia por 2-0 no
terceiro ‘set’. Depois de o
espanhol ter sido superior nas
duas primeiras partidas, ganhas
por 6-0, Frederico Gil abandonou
no terceiro ‘set’ após 61 minutos
de encontro.

Lakers vencem primeira
reedição da final
Os Los Angeles Lakers venceram
segunda-feira os Orlando Magic,
por 98-92, na primeira reedição
da final da última temporada da
NBA, somando o 18.º triunfo em
19 jogos em casa. Shannon
Brown marcou 22 pontos,
recorde de carreira, e Pau Gasol
apontou 17 e conseguiu 10
ressaltos, num encontro em que
Kobe Bryant fez apenas 11
pontos, convertendo quatro dos
19 lançamentos de campo.

DuarteFreitasestreia-se

Álvaro Noite tem sido o mais valioso na selecção. FOTO ASPRESS

João Rodrigues começou 2010 da melhor maneira. .

AMBIENTE INDISCRITÍVEL

No final de mais uma prova bem
sucedida, o velejador português
com mais presenças olímpicas
referiu, sobre o local onde ficou
instalado e a forma como foi
recebido, que “o clube é
indescritível, dissimulado na
vegetação e com óptimas
condições e têm-me tratado com
todas as atenções”.
Para além disso, “a organização
do Campeonato fez um trabalho
muito bom e os velejadores
sentiram-se sempre muito
acarinhados”.

A terminar, João Rodrigues re-
feriu: “Esta participação deu tam-
bém para perceber que o trabalho
que fiz no Inverno está a dar os
seus frutos”.

Hoje, o velejador madeirense
segue para Búzios, para mais um
estágio, no qual participarão al-
guns consagrados velejadores da
prancha à vela, como o brasileiro
Ricardo Santos e o espanhol Ivan
Pastor, passando pelo Rio de Ja-
neiro, “para dar uma ‘alô’ aos por-
tugueses que estão a fazer o mun-
dial de Star”.


