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-3 (75+68=143 pancadas) 
 
«Passar o cut no Open de Portugal é sempre um facto positivo e quando estamos a 
jogar em casa a vontade de passar o cut ainda é maior.  
 
«Estou contente, sobretudo pelo dia de ontem em que fiz duas acima e por conseguir, 
hoje, fazer cinco abaixo e passar o cut.  
 
«Estou muito satisfeito com a minha atitude e com o meu jogo nestes dois dias, em 
que não atirei a toalha ao chão, depois do resultado difícil de ontem e da recuperação 
de hoje. 
 
«O golfe é assim mesmo. Às vezes os nossos pontos fortes (jogo curto) não estão 
afinados em determinados dias, mas hoje já me senti muito melhor, tanto nos greens 
como à volta deles, já fiz mais birdies, aproveitei melhor as oportunidades. Não joguei 
muito diferente do dia de ontem, mas aproveitei melhor as oportunidades e acabei 
por fazer um resultado bem melhor. 
 
«Quando fui para o campo, faltavam seis buracos para acabar a volta, sabia que o 
tempo não era muito e os buracos iam passando, mas concentrei-me na minha rotina, 
o meu jogo estava bom e sabia que os birdies iriam aparecer mais tarde ou mais cedo. 
E foi isso que aconteceu, felizmente, mas o importante foi manter-me focado na minha 
rotina, jogar shot a shot e no final esperar fazer os dois birdies necessários para passar 
o cut. 
 
«É um dia especial para todos os portugueses e católicos, como eu. O Papa estar em 
Fátima é espetacular. Tive o prazer de ver o Papa o ano passado Roma, tenho pena de 
não conseguir estar em Fátima neste dia, mas estou aqui a jogar o Open de Portugal, o 
que não é nada mau». 
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Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          


