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9º Portugal Masters 
 

NUNO CAMPINO 
(Selecionador nacional FPG) 

 

«Poderia ter sido um dia histórico com uns 
cinco portugueses a passar o cut porque o 
Vítor Lopes fez o mais difícil que foi 
colocar-se em posição, quando ia com 4 
abaixo, antes do erro no 17, um buraco 
que não é dos mais difíceis e fez 2 bogeys 
nos dois últimos buracos. O Ricardo Santos 
teve aqueles três buracos finais que o 
colocaram fora, o Tiago Cruz perdeu 2 
pancadas nos últimos quatro buracos. 
 
«Não foi uma surpresa para mim o Tomás 
passar o cut, como não teria sido se o Vítor 
também tivesse passado. Eles têm 
mostrado este ano que têm nível para isso. 
 
«Este ano o Tomás respondeu 
positivamente a todas as convocações à 
seleção nacional e hoje vi-o muito 

concentrado. Teve aquele duplo-bogey por 
ter feito 3 putts, mas à parte disso jogou 
muito bem. 
 
«O ponto forte dele sempre foi fazer 
fairways e andei alguns anos a dizer-lhe 
que tinha de treinar mais o jogo curto e o 
putt e hoje esteve muito bem nesse 
aspeto, com bons putts em momentos 
importantes. 
 
«Agora quero prepará-lo para que pense 
que isto ainda não acabou. Lembro-me dos 
meus tempos de jogador que é habitual 
entre os jogadores portugueses, sobretudo 
amadores, ficarem demasiado contentes 
quando passam o cut. Mas ele está a jogar 
bem e se souber resistir a isso pode fazer 
aqui uma grande prova». 
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