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Os jogadores sentem que o campo está relativamente fácil e há muitas oportunidades de 

birdie. Ele (Thomas Bjorn) está certo. De tanto que se quer, às vezes acaba-se por 

cometer erros e acaba-se por fazer um bogey ou dois.  

 

Talvez o único erro que cometi fosse no buraco 8. Deveria ter-me defendido um pouco 

mais à esquerda. O shot foi um bocado falhado, mas se tivesse pensado jogar só para o 

green, talvez tivesse saído de lá com PAR ou até com birdie.  

 

Mas como lhe disse, sentimos o campo fácil, que os jogadores vão fazer muitas abaixo e 

depois cometem-se muitos erros. Ataca-se um pouco mais. O melhor é deixar correr as 

coisas naturalmente. 

 

Neste campo quem não arrisca, definitivamente não petisca. Mas tem de se ter cuidado 

nalguns buracos, porque se calhar o risco não compensa. E há muitas oportunidades de 

birdies, sem ser só nos PAR-5, por isso há que deixar o jogo correr naturalmente. Só 

assim é que se fazem birdies. Não se fazem birdies do tee. Os birdies fazem-se no green. 

Basicamente é deixar o jogo acontecer.  

 

Uma pancada abaixo do par deixa tudo em aberto, com bastantes hipóteses de fazer um 

bom resultado amanhã e depois no fim-de-semana logo se vê. Mas primeiro temos de 

jogar amanhã, com calma e deixar o jogo acontecer. 

 

O Vento, em teoria, pode prejudicar, mas também vai ajudar em alguns buracos. Nuns 

vamos tendo vento contra, noutros a favor, por isso vai ser relativamente igual. Também 

o vento não irá ser muito mais do que está neste momento. Não vai mudar mais do que 

um taco, acho eu. 

 

Sempre preciso de ter alguma atenção. Os olhos vão estar todos em mim. É a pressão 

normal que há no jogo, há que saber lidar com isso e abstrair-se disso mesmo.  

 

Hoje não joguei assim tão mal. Na minha opinião acho que falhei três shots, e foram 

esses três shots que deram três bogeys. Mas mesmo com esses três bogeys poderia ter 

feito três ou quatro abaixo. Não consegui concretizar uns 3 ou 4 putts que eram para 

meter. Amanhã espero conseguir metê-los e depois vai a embalagem... 

 

Hoje vou trabalhar no putting green e dar alguns shots para ganhar confiança e 

descansar um pouco. 



 
 

 

                     
 

 

Hoje não senti a pressão do público. Como joguei cedo, não estava tanta gente como no 

ano passado, mas também é normal. O score não é tão bom como o ano passado. Mas 

acho que a razão principal foi ter saído de manhã. Se calhar amanhã vou ter mais 

pessoas à minha volta. Quando se começa a jogar bem o público motiva e ajuda o 

jogador. Se calhar quando as coisas não acontecem tão bem pode não ajudar. Não 

queremos decepcionar de forma alguma o público. 

 

Estes últimos 12 meses são para recordar, porque foram os meses em que dei o salto até 

ao European Tour. Vou recordá-los para sempre. Espero ter outros 12 meses iguais no 

próximo ano e no futuro. 

 

É sempre positivo ter mais de um português a jogar no Challenger Tour. Este ano houve 

alturas em que éramos três. O Nuno Henriques não esteve presente em todos os 

torneios, mas esteve comigo em seis. É sempre outro ambiente. Podemos falar a nossa 

língua com amigos. É sempre diferente de estar sozinhos. Podemos dividir o quarto. 

Desabafar, pedir opiniões, ver o swing ou o putt.  

 

Falei com o Alessandro Tadini, que é o jogador com quem divido o quarto na maioria 

dos torneios. Umas vezes fico com o Lima, outras com ele, que é para ninguém ficar 

"ferido". 

 

Houve uma noite em que ele falava no Facebook com o Edoardo Molinari e ele 

perguntou pelo contacto do Denis Pugh e o Edoardo mandou-me uma mensagem com o 

contacto dele, dizendo-me que iria falar com ele no Dubai, na semana seguinte. Falei 

com o Denis, deu-me as datas em que estava disponível e fui ter com ele a Londres, eu e 

o Almerindo Sequeira. E agora em Novembro devo ir ter com ele de novo. Ainda não 

sei se vou antes ou depois da Grande Final do Challenge Tour.  

 

O aspecto que ele referiu foi no jogo curto. Um tipo de shots que iria encontrar aqui no 

European Tour. E hoje fiz dois. São shots curtos no rough, quando a bola tem de parar 

rápido, tem de cair morta. Esse tipo de shots acontece muitas vezes aqui no circuito 

europeu, porque o rough é mais alto à volta dos greens. Esse é o aspecto que ele me 

disse em que deveria focar-me mais. Deu-me uma técnica para dar esse shot e agora 

tenho de trabalhar nela. Já estou a trabalhar, mas ainda não está a cem por cento.  

 

Em relação ao swing, ele está de acordo com o que o Almerindo me disse. Temos de 

trabalhar nesse sentido. Aliás, antes de o Almerindo falar, ele falou e o que disse bateu 

certo. O que nós aprendemos lá foi só mesmo o jogo curto. 


