
 
 

 

 

Vilamoura, 17 de outubro de 2015  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 
 

9º Portugal Masters 
 

Tomás Silva 
-1 (71+68+73) 212 pancadas 

 

«Muito difícil. Chegámos aqui logo de 
madrugada, cerca de 70 jogadores, e foi 
muito complicado porque o driving range 
não tem capacidade para acolher todos os 
jogadores. Então, uns tiveram de bater 
bolas mais rápido e outros tiveram de 
bater bolas ainda de noite, com os 
holofotes a apontar. Víamos a bola voar aí 
uns 50 metros e mais nada. Era mesmo só 
para aquecer.  
 
«Obviamente que as condições estavam 
muito difíceis, com chuva, muito vento, o 
que dificulta. Se sem vento já é muito 
complicado devido à altura dos roughs, 
então com vento e chuva ainda é mais. Daí 
os resultados serem mais elevados. 
 
«Consegui acabar com 2 birdies. Estive 
muito inconsistente do tee, não me senti 

muito à vontade do tee, mas acaba por ser 
um resultado justo pelo que fiz em campo. 
 
«É nestes dias que temos de manter a 
calma. É nestes dias que se veem os 
jogadores que têm boa cabeça. Se não 
tivermos cabeça num dia destes perdemos 
a calma e perdemos o jogo. 
 
«Num dia como o de hoje, além do chip e o 
putt terem de estar ao seu melhor nível, 
temos de manter a calma, porque os shots 
vão ser diferentes. E ganha o jogador que 
for mais paciente em campo.  
 
«Amanhã é tentar fazer o melhor. Tentar 
fazer o meu jogo, penso que as condições 
vão estar muito semelhantes às de hoje, 
mas vou tentar manter a calma, fazer o 
meu jogo e no final logo se vê». 
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