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9º Portugal Masters 

 
Vítor Lopes 

+1 (74+69) 143 pancadas 
 
«É uma sensação diferente jogar como 
amador ou com profissionais. Adorei. 
Senti muito a adrenalina no primeiro 
buraco, mas isso faz parte do jogo. 
 
«Hoje senti-me um pouco cansado, os 
putts não quiseram entrar, tive uma má 
saída no 17, o que é um pouco 
desmoralizante. O 17 não entrou, falhei 
o buraco, e aqui no 18 fiz três putts e 
tinha de meter o primeiro, foi um 
pouco mais agressivo.  
 
Cheguei a estar dentro do cut 
provisório, com 4 pancadas abaixo do 
PAR. Senti-me tranquilo, tinha de fazer 
um birdie para garantir, mas distraí-me 
um pouco no 17, saiu-me um bom 
drive, mas ressaltou no fairway e foi 
para a água, foi um mau ressalto, mas a 
linha foi um pouco agressiva e acabei 
com bogey. Falhei um putt de uns 4 
metros.  
 
«No 18 dei um bom shot de saída, mas 
no segundo shot calculei mal a 
distância. 

 
«Hoje acordei às 5 da manhã, tinha de 
fazer os três buracos de ontem, fiz 
alguns erros, deixei algumas pancadas 
ontem e é muito difícil de recuperar. 
Mas foi uma boa experiência. 
 
«Claro que me estou a ver a competir 
no European Tour. Sempre sonhei com 
isso. Esta foi uma ótima oportunidade. 
Os jogadores com quem joguei 
disseram-me que é tudo uma questão 
de tempo. Quem mo disse foi o sul-
africano Justin Walters. O manager dele 
contactou-me e gostou bastante e 
disse-me para continuar. Falou-me 
também em relação aos Estados 
Unidos, mas isso não tenho a certeza. 
Falou comigo e com a minha mãe. 
Vamos ver. Esta foi uma boa 
experiência. 
 
«Se surgir a hipótese de ir para os 
Estados Unidos? Já surgiu. Mas tenho 
de terminar um exame e só depois é 
que tomarei as minhas decisões. Nunca 
será antes de agosto do próximo ano.  



 
 

 

 

 
«Este ano ainda tenho (já a seguir) um 
torneio, o Europeu de clubes. Vou 
segunda-feira para Chipre e depois vou 
treinar a parte física, não tenho mais 
torneios. Espero voltar a estar aqui e no 
topo. 

 
«O público esteve ótimo, tenho de 
agradecer-lhe, e também aos familiares 
e amigos que me apoiaram. Foi muito 
bom. Uma boa experiência». 
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