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VII Portugal Masters 
 

RICARDO SANTOS 

+2 (70+74=144 pancadas) 
 
«Estive muito mal no tee e ao green também 
não estive ao meu nível normal. A dar tee 
shots como dei é muito difícil fazer resultados.  
 
«Ontem consegui fazer um resultado 
aceitável, para a forma como joguei; hoje dei 
ainda shots piores do que ontem e fui 
penalizado. E não há nada a fazer.  
 
«Estou triste, porque queria jogar bem e estar 
na prova durante o fim-de-semana, mas a 
realidade é que não me tenho sentido bem 
nestes últimos torneios, com bom ritmo.  
 
«Os feelings estão bastante maus para 
conseguir fazer bons resultados e sentir-me 
bem em campo. A realidade é que foi um 
pouco sofrido. Da forma como me senti em 
campo era muito difícil fazer um bom 
resultado e ir para a frente.  
 
«Ainda consegui animar do 11 para a frente; 
no 11 tive uma boa oportunidade de birdie, 
mas falhei; consegui fazer um eagle no 12; no 
13 tive oportunidade para birdie, dei um bom 
put, mas a bola caiu mais do que eu esperava, 
no 13 dei um dos melhores drives do dia, fui 
demasiado agressivo e falhei a aproximação à 
bandeira. Quando andamos à procura dos 
birdies as coisas tornam-se mais difíceis; no 

17 dei um drive muito mau e acabei por fazer 
sete. É assim. Há que levantar a cabeça e 
praticar para os próximos.  
 
«Em princípio terei entrada na Turquia e no 
campeonato do mundo. Esses são os torneios 
que estão mais ou menos garantidos. O que 
vier para além disso será um bónus.  
 
«Se entrar num dos torneios da Final Series 
claro que há toda a hipótese de entrar no 
Dubai. Agora tenho uma semana livre. Não sei 
se tenho entrada no BMW Masters, em 
Xangai. Se entrar será óptimo, se não 
conseguir entrar, então vou trabalhar para 
que possa correr bem na Turquia e quem sabe 
ir ao Dubai.  
 
«É tudo uma questão de timings. Não é uma 
questão de o swing estar bem ou mal. É uma 
questão de timings. Umas vezes a mão chega 
fechada de mais, outras vezes chega aberta 
de mais e claro tudo isso me pôs no campo à 
procura desses ritmos e não os consigo 
apanhar, especialmente em buracos difíceis 
como o sete e depois quando tenho vento 
contra, ou vento da esquerda-direita que são 
drives mais exigentes, tanto para mim como 
para qualquer jogador.  
 



 
 

 

 

«Quando não se está confiante e esses ritmos 
não estão no ideal, complicam mais as coisas. 
Tento dar sempre o melhor, focar-me ao 
máximo, mas nem sempre é possível.  
 
«Este ano não se convida jogadores para a 
World Cup. Estou eu e o Lima dentro. É pela 
classificação do ranking mundial. Este ano o 
torneio é diferente dos anos anteriores; eles 
dão mais valor ao individual, o prize Money é 
de sete milhões para o individual e um milhão 
para equipas.  
 

«Isto foi, penso eu, para trazer melhores 
jogadores de nível mundial. Não sei se isso vai 
suceder, mas essa é a ideia deles. Já falei com 
o Filipe e já vi que ele confirmou a ida e lá nos 
veremos na Austrália. 
 
«Este ano é completamente diferente. Não 
vamos jogar pares. Não sei qual é o resultado 
que vai contar, se o melhor resultado em cada 
buraco ou em cada dia. Acho que não jogo no 
grupo do Lima, será como aqui no Portugal 
Masters. Não é um torneio de equipas.» 
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