
 

 

 

Vilamoura, 9 de Outubro de 2014  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 
 

8º Portugal Masters 
 

RICARDO SANTOS 
PAR (71 pancadas) 

 
«Foi uma volta muito irregular, não posso 
dizer que tenha sido uma volta positiva, 
não me recordo de fazer tantos bogeys 
neste campo, especialmente nas condições 
em que o campo se encontra.  
 
«É certo que muitas vezes veio muita água, 
e incomodava um pouco, mas não é 
desculpa para ter feito tantos bogeys.  
 
«É assim… a volta acaba por ser a Par do 
campo; agora há que trabalhar para 
amanhã fazer melhor resultado, para estar 
presente no fim-de-semana. 
 
«Sair para o campo sabendo já como está o 
cut não será uma pressão extra, porque 
desde hoje já saberei como estará o cut. 
Não é necessário esperar por amanhã. 
Normalmente o cut mantém-se e oscila 1 
pancada para cima ou 1 para baixo… Talvez 

vá andar nas 5 ou 6 abaixo. E é esse o meu 
alvo para amanhã. 
 
«O meu objectivo para amanhã é fazer o 
mesmo número de birdies ou se possível 
mais. Hoje tive oportunidade de fazer mais 
birdies, mas o jogo é mesmo assim. O erro 
esteve nos bogeys que fiz. 
 
«Faltou talvez um pouco de concentração 
nos putts e num ou outro erro, como o do 
buraco 7. Na realidade dei um bom drive, 
pensei que a bola chegava ao fairway, mas 
começou a chover e faltou cerca de 5 
metros para a bola passar a água. Ainda 
bateu no fairway, mas foi para a água. 
Acabou por ser 1 bom boggey. 
 
«Depois foi no 8. Jogámos ferro a mais. 
Fazer 1 bogey nesse buraco é um erro 
grave, porque é um buraco curto com um 
green bastante grande. 
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