
 
 

 

                     
 

Gonçalo Pinto 

PAR (2 pancadas) 
 

Não aconteceu aquilo que pretendia. Queria começar a prova com uma volta abaixo do PAR, fiz 

quatro birdies, mas acabei por fazer alguns erros, os quais poderia ter evitado facilmente, fiz 

quatro bogeys...quatro erros que se poderiam ter evitado. O PAR do campo não é um mau 

resultado, mas não era aquilo que esperava. 

 

Hoje não dei bons shots ao green, poderia ter sido um pouco melhor. Estive bem no tee de saída, 

e isso é importante neste campo. Agora vou tentar melhorar com o meu treinador e ver se 

amanhã corre melhor. 

 

O meu objectivo aqui é divertir-me e depois jogar o melhor que sei. No final fazem-se as contas 

e veremos se dá para passar o cut.  

 

Jogar entre estes profissionais - alguns deles são os melhores do mundo - deixa-me um bocado 

ansioso, mas é aqui que quero estar daqui a uns anos e já me começo a sentir mais à vontade. 

Espero jogar cada vez mais torneios destes. 

 

O campo hoje estava bom. Era um bom dia para fazer uma volta abaixo do PAR. Era esse o meu 

objectivo. O PAR do campo é um bom resultado, mas não era isso que esperava. Não trago 

muitas expectativas, quero divertir-me o mais possível, como fiz hoje. 

 

O cut é sempre um bom objectivo a alcançar. 

 

Vou tentar jogar shot a shot e depois as contas fazem-se no final e veremos o que acontece. 

 

É muito bom ter o Ricardo Santos - que até "nasceu no clube de golfe de Vilamoura" - no 

European Tour. Portugal ainda só tinha tido o Filipe Lima. É uma prova que é possível qualquer 

jogador, com muito treino, chegar lá. É um sonho conseguir chegar ao European tour. É sem 

dúvida a minha meta para o futuro. 

 

É esse o meu objectivo e acho que está ao meu alcance. Agora é necessário é treinar muito. 

Também é preciso que a sorte esteja do nosso lado. Espero que seja isso que me aconteça no 

futuro. 

 

Acho que vou ficar por cá, o clima é muito bom, os campos são bons, agora vou fazer tudo o 

que depender de mim para chegar lá. 

 

Vou tentar subir um degrau de cada vez. O apoio exterior ajuda muito, esperar pelos sponsors. 

Vou ficar mais um ano como amador.  

 

Dentro de um ou dois anos vou tentar a Escola de Qualificação do European Tour e se passar de 

certeza que me torno profissional. 


