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Filipe Lima 
+7 (78 pancadas) 

 
«Ando com a cabeça meia torta. Ando a 
bater bem na bola, mas começo a 
falhar um dois shots, a tentar jogar 
mais para a bandeira, arrisco muito e 
depois pago.  
 
«Paguei no princípio, mas depois 
zanguei-me comigo, porque as coisas 
não corriam como eu queria. Estava 
com vontade de jogar bem, mas a 
minha cabeça ainda não recuperou 
bem.  
 
«Estou a jogar muito bem, gosto da 
maneira como estou a bater na bola, 
estou com pouca sorte. Hoje não me 
calhou bem, amanhã é outro dia e vou 
tentar ao menos ter prazer no campo.  
 
«Já é difícil pensar que será possível 
passar o cut, mas vou jogar o meu 
melhor.  
 
«Sinto-me bem fisicamente, o meu 
swing está bom, mas não sei o que se 
passa.  
 

«A cabeça ainda não está certinha. 
Tenho de ganhar outra vez a confiança. 
Isto demora tempo.  
 
«Estou sem ajuda psicológica, porque 
pensava que poderia sair sozinho disso, 
mas vou tentar ver se posso ser 
ajudado.  
 
«Mas não me sinto mal. Estou feliz no 
campo, mas a minha estratégia não 
está boa, arrisco muito, é sempre a 
bandeira, tentar sempre o shot perfeito 
à bandeira e não pode ser sempre 
assim. Zango-me comigo mesmo e 
então ataco ainda mais e pago.  
 
«Mas importante é que as minhas 
costas estão boas, sorrio, estou feliz, o 
meu jogo está bom.  
 
«Agora é só continuar a treinar e ter 
paciência. Sei que as coisas se vão 
compor naturalmente.  
 
«Há 12 anos que sou «pro» e 
raramente me senti tão bem a bater na 
bola. Mas a estratégia não está boa.  



 
 

 

 

 
«Não sei se é falta de jogo ou falta de 
calma. Não sei o que é. Vou ter de 
encontrar-me e de alguém para me 
ajudar a encontrar o que falta.  
 
«Sei que falta pouco… é mesmo um 
click que falta.  

 
«Eu não tenho medo. A maior parte 
dos golfistas para de jogar porque têm 
medo. Eu não tenho medo nenhum. 
Sinto-me bem, por isso tenho de ter 
paciência». 
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