
 

 

 

Filipe Lima 
-9 (67+71+71+74=283 pancadas) 

 

«Este foi um daqueles dias em que era preferível estar na praia a apanhar sol. Comecei 
mal, estava fechado, cansado, não bem porquê, mas quando agarrei no jogo foi 
diferente, mas depois vieram os bogeys... mas isso faz parte do jogo. Lutei, tentei 
voltar outra vez ao início, mas foi difícil. Mas fiquei feliz. O tempo está bom e isso é o 
mais importante.  
 
«Melhor português em prova. Isso não tem importância nenhuma. Gostaria mais que 
tivesse sido um português a ganhar. Com a qualidade dos jogadores que já temos em 
Portugal poderíamos ter vencido este torneio. Não calhou. O Ricardo começou bem, 
eu acabei mal, mas isto faz parte da vida dos golfistas. Para a semana vamos 
recomeçar.  
 
Ter mais público a acompanhar é bom, gosto. Já disse ontem que gosto. Quando fiz 
aqueles birdies os espectadores começaram a voltar. Estou contente, porque o público 
está a começar a vir mais ao golfe e isto está a mudar. O público vai começar a vir mais 
e Portugal vai ser um grande país de golfe.  
 
«O regresso do Open de Portugal é fantástico. O Open de Portugal tem de srealizar-se 
todos os anos. Tem de ir para o Norte, para a Estela, que é uma zona da qual eu gosto. 
É importantíssimo, é o torneio mais antigo que temos e sendo Open nacional é para 
toda a gente. Têm de subir um pouco mais o prize money que é para atrair os 
jogadores maiores. Adorei vir cá outra vez e espero que vá demorar ainda muitos anos.  
 
«A participação nacional esteve muito boa. Pelo menos temos meia dúzia de jogadores 
com potencial de estar no Tour. Há dez anos quando cheguei não tinha quase ninguém 
e agora está a mudar e os jovens que estão a chegar são muito fortes, têm um bom 
«cabedal», estamos a precisar desses jogadores. Estou a ficar velho e é importante que 
eles venham, para termos bons jogadores no futuro.  
 
«O tempo está estranho, mas está estranho em toda a parte. Seja na Europa, na África 
do Sul. Temos de habituar-nos». 
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Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          


