
 
 

 

 

 
Vilamoura, 16 de outubro de 2015  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 

 
9º Portugal Masters 

 
Tomás Silva 

-3 (71+68) 139 pancadas 
 
«Foi uma volta especial em dia de 
aniversário, sobretudo porque consegui 
passar o cut, uma prenda de 
aniversário justa. Trabalhei para 
conseguir passar o cut e amanhã cá 
estarei. 
 
«Senti-me muito confortável em 
campo, ao contrário de ontem. Os 
shots ao green estiveram muito bem, 
só houve apenas um buraco em que 
não tive oportunidade clara de birdie e 
acabei por fazer birdie. De resto tive 
sempre putts abaixo de 4/5 metros e 
isso mostra que estava confortável em 
campo e com o meu jogo. 
 
«Nos segundos nove buracos foi só 
controlar um pouco. Sabia que tinha de 
fazer 2 ou 3 birdies para ficar 
confortável dentro do cut. 
 
«Fiz 1 duplo-bogey no 7, o que não 
ajudou. Enganei-me a ver a linha do 
primeiro putt, mas depois consegui 
fazer 1 birdie no buraco 8 e terminei 

forte no buraco 9 com um bom shot ao 
green, mesmo tendo falhado o drive, 
acabei com um bom putt. 
 
«Estar aqui é uma aprendizagem para 
mim. Este não é o meu torneio. Sou 
amador e estou aqui porque a 
Federação Portuguesa de Golfe deu-me 
a oportunidade. Aquilo que posso 
aprender é ver como os melhores da 
Europa e do Mundo trabalham para 
atingirem o nível a que eles estão. É 
isso que procuro aqui neste torneio. 
Apenas isso. 
 
«Passar o cut representa muito para 
mim. Estar aqui no meio destes 
jogadores e conseguir tirar o lugar a 
alguns que ficaram de fora do cut é 
muito positivo. Como amador vinha 
aqui para divertir-me e fazer o meu 
jogo. Se conseguisse passar o cut seria 
excelente. Foi isso que tentei fazer, dei 
o meu melhor e felizmente estarei cá 
este fim de semana. 
 



 
 

 

 

«Estar num torneio do European Tour é 
sempre positivo para qualquer amador, 
mas este não é o meu torneio. Estou 
aqui porque a FPG acreditou em mim, 
acreditou que eu poderia fazer um bom 
resultado e honrar o nome da FPG. 
  
«Este resultado não me leva, de forma 
alguma, a repensar a minha carreira. 
Durante o verão comecei a fazer um 
trabalho e estar aqui é apenas a 
recompensa por esse trabalho. Sei que 
para andar lá em cima terei de 
trabalhar muito mais e tenho de ser 
muito melhor do que sou agora. 
 
«Claro que projeto uma carreira 
profissional. Claro que sim. Para 
começar quero ser amador em full-
time. Quero dedicar-me ao golfe a 100 
por cento mas como amador, jogar o 

máximo de torneios que conseguir a 
nível amador para ver se tenho 
potencial para dar o salto e para andar 
aqui com os melhores do mundo. 
 
«Há uma diferença enorme entre o 
jogo como amador e aquilo que me foi 
dado ver aqui com os profissionais. Se 
fosse num torneio amador, do modo 
como estão os roughs, arrisco-me a 
dizer que, com o resultado que tenho, 
se calhar estaria a lutar pela vitória, ou 
pelo menos no top-15. Aqui estou 
quase no 60.º lugar. É uma grande 
diferença. Estes jogadores são os 
melhores do mundo. Os resultados que 
eles fazem só demonstram a qualidade 
que têm. Por isso, sei que para chegar 
ao nível deles terei de trabalhar muito 
mais». 
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