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NUNO CAMPINO 
(Selecionador nacional FPG) 

 
«O Tomás jogou bem. Quando esteve em 
dificuldades. Quando falhou os shots de 
saída conseguiu salvar muito bem os pares 
e depois nas alturas teoricamente mais 
fáceis em que ele se colocou em posição 
para fazer birdies e pares fáceis não 
concretizou. 
 
«Por exemplo, no buraco 17 faz o mais 
difícil, que é acertar no fairway, deu um 
shot comprido e depois falhou o shot para 
o green e fez bogey. Neste buraco, com 
aquela saída, deveria ter feito 
obrigatoriamente birdie. 
 
«Depois no 13 deu um bom shot para o 
green, estava a 4 metros da bandeira e fez 
3 putts. Isso é também impensável. 

«No buraco 9 falhou completamente a 
saída, meteu a bola no green e fez 3 putts 
de novo. 
 
«Houve alturas em que tudo parecia 
controlado e ele fez o mais difícil. Se não 
fosse isso poderia ter feito uma volta 
bastante melhor, mas apesar de tudo fez 
uma volta bastante satisfatória. 
 
«É preciso ter em conta que as condições 
eram muito difíceis, os roughs estavam 
altos, era preciso acertar nos fairways e ele 
acertou alguns mas foi aí que cometeu 
alguns erros, fazendo mais difícil. Mas é 
uma boa volta e foi uma boa prestação 
nesta altura para o Tomás». 
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