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Joguei muito bem. Comecei nervoso, sabia que seria importante começar bem, pelo 

menos não poderia hipotecar o jogo logo de início. Foi isso que fiz. Comecei a jogar 

bem, muitos pares, a patar para birdie. Depois de passar o buraco sete achei que era a 

altura de arriscar, fazer uns birdies para jogar abaixo do PAR, tentei, mas as bolas não 

quiseram entrar.  

 

Joguei muito bem desde o tee até ao green. O único shot que falhei foi no buraco 12, 

errei na distância. Aquilo tinha umas cores e enganei-me a fazer as contas, passei a 

bandeira aí uns dez metros, mas de resto joguei bem. Foi um bom resultado, não poderia 

ter feito melhor. Para o tempo que tenho para treinar, acho que foi um excelente 

resultado para o primeiro dia. 

 

Responsabilidade em jogar um torneio desta natureza é sempre muita. Nervoso? No dia 

em que eu entrar no buraco 1 e não estiver nervoso, então não volto cá. Se não estiver 

nervoso é porque não estou preocupado com o meu resultado. Se estou nervoso é 

porque quero jogar bem e tenho objectivos para cumprir. Temos é de aprender a lidar 

com essa pressão.  

 

Há 15 anos que jogo Opens de Portugal, tenho obrigação de saber o que tenho de fazer 

para manter a calma. Foi o que sucedeu hoje. Consegui, mas não consegui fazer birdies. 

A única falha que tive foi isso, porque tenho falta de competição, porque os green estão 

mais rápidos que no treino. É preciso ter calma para não atacar os greens tão rápidos, 

depois com putts compridos para salvar os pares e foi aí que me enganei a ver algumas 

linhas e dar mais força do que deveria, mas de resto foi um jogo perfeito. 

 

Objectivo primeiro é passar o cut. Os resultados estão muito baixos, o que era de 

esperar, o field é muito forte, vou precisar de uma grande volta amanhã. Vamos ver o 

que consigo fazer. 

 

Responsabilidade no jogo por ir ser seleccionador nacional? Não. São duas coisas 

diferentes. O Sebastião Gil ainda é o seleccionador e estou aqui apenas como jogador. 



 
 

 

                     
 

Claro que as pessoas olham para mim de forma diferente, mas isso se olharmos pelo 

lado positivo é óptimo. Uma pessoa ser nomeada como seleccionador é o auge para uma 

carreira, ainda curta, como treinador. É o reconhecimento que tenho feito ao longo dos 

meus anos, mas também tendo esse cargo e sabendo que ainda posso jogar golfe, como 

ainda consigo jogar, a um grande nível, é fabuloso. É uma grande responsabilidade, mas 

gostava de ter uma grande atitude para mostrar aos jovens como se joga golfe e que é 

preciso ter calma e paciência, porque os resultados aparecem. 

 

Objectivos a curto prazo? Vai ser um ano difícil. Tantos boys como os homens jogaram 

mal o ano passado os europeus, por isso este ano de 2012 vão ter de se classificar para 

2013. É um ano complicado e as pessoas falam sempre dos pouco jogadores que temos. 

Mas os poucos jogadores que nós temos são fabulosos e por isso é de louvar o trabalho 

que a federação tem vindo a fazer ao longo dos anos. Tenho pena de não ter a idade e os 

apoio que eles agora têm, porque na minha altura a federação não tinha uma direcção ou 

todos os meios envolventes para ajudar os atletas. Hoje em dia eles têm direito a tudo, 

treinadores, preparadores físicos, psicólogos. Têm tudo o que necessitam para serem 

bons atletas. Agora precisam é de praticar, trabalhar o dobro ou o triplo do que 

trabalham para chegarem mais longe. 

 

Medidas? Não tenho nada de concreto. Vou ter de falar com o David, que está na 

selecção há oito anos. Eu estive lá como oito/nove anos como jogador, mas o David tem 

uma base melhor do que a minha e vou ter de falar com ele para que me explique o que 

foi feito ao longo dos anos, porque estive fora. Claro que conheço os atletas, as pessoas 

envolvidas no projecto, mas o David está lá dentro e sabe o que se passou durante estes 

anos todos com o Sebastião Gil. Vou falar também com o Sebastião, ouvir a sua 

opinião, saber o que foi feito, o que deveria ter sido feito. Mas ainda não tenho uma 

ideia. Vou discutir as ideias com as pessoas com quem tenho de as discutir. 

 

Eu não vejo a selecção feminina como um problema. Elas têm de mostrar resultados 

para conseguirem ter os apoios que merecem. Se elas trabalharem, se mostrarem 

resultados, então serei o primeiro a defendê-las. Tanto a elas como a eles. Agora o que 

vou incutir no espírito é que têm de trabalhar para merecer ter o símbolo de Portugal no 

peito. Podem ser os melhores jogadores de Portugal, mas se não mostrarem trabalho e 

esforço eu não os vou convocar. 
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