
 
 

 

                     
 

 

 

Pedro Figueiredo 

-9 (71+65+71 = 207 pancadas) 
 

 

«Comecei sem confiança nos greens dos primeiros quatro buracos, mas no green do 5 

fiz um birdie a dois putts e isso tranquilizou-me. A partir dai patei bem, mas mesmo 

assim os putts não queriam entrar, porque se quisessem tinha capacidade para fazer uma 

grande volta.  

 

«Bati o drive, bati bem o approach mas não consegui concretizar. Há dias assim, mas 

sinto-me bem para amanhã com o putt, porque ao longo da volta fui melhorando o meu 

putt. As bolas, de facto, não queriam entrar, mas sinto que fiz bons putts ao longo da 

volta. 

 

«Falhei dois ou três drives à direita – no 12, 7 e 18 -, todos os que têm água à esquerda 

eu protegi-me um bocadinho à direita. É melhor à direita que à esquerda, é verdade que 

à esquerda fiz par nos outros dois.  

 

«Foi pena no 18, a bola ficou má. Mesmo os marshalls estiveram quatro ou cinco 

minutos à procura da bola, felizmente que a encontrámos, mas um bogey no 18 acaba 

por ser razoável, porque como a bola estava acaba por se aceitar com normalidade. 

 

«Gosto de jogar com vento, consigo mandar a bola baixa quando quero. É um shot que 

eu gosto, contra o vento, portanto sinto-me confortável quando o vento sopra, mas 

quando cheguei aqui não estava muito vento, mas depois estava no driving range e 

sentia o vento a soprar, mas é normal que as pessoas que saíram mais cedo conseguiram 

aproveitar a vantagem de não terem tanto vento. O golfe é assim, de manhã não costuma 

estar tanto vento, mas agora à tarde os melhores estão a jogar com vento, por isso… 

Não me importo nada jogar com vento.  

 

«Costumo ler o jornal todos os dias, mas hoje não o comprei. Se calhar protegi-me um 

bocadinho. Não queria pensar muito na volta de ontem antes do jogo. A volta de ontem 

já passou, hoje era um novo dia, queria tentar fazer o melhor possível, por isso tentei 

não ir muito a sites de jornais, ou comprar o jornal, nem ver muita televisão. Também 

tive de estudar, portanto não tive essa noção. Mas hoje à tarde vou ler um pouco os 

jornais. 

 



 
 

 

                     
 

«Estou a tirar quatro aulas (disciplinas) e faltar uma semana numa universidade como a 

UCLA (Universidade California Los Angeles) onde o ritmo é muito acelerado, dá para 

ficar um pouco para trás, portanto estou a tentar ao máximo não perder muito terreno, 

porque se não chego lá e continuo a jogar torneios, a viajar de um lado para o outro, 

tenho feito um esforço para conseguir meter-me a par da matéria. Sei o que eles estão a 

dar, mando emails aos professores e eles respondem logo a seguir. Tento manter-me em 

contacto com eles e saber o que estão a dar para não perder.  

 

«Acho que é uma pessoa espectacular (Ricardo Santos). Sou um grande amigo dele 

desde os meus 12/13 anos, quando comecei a jogar na selecção, sempre foi como um 

irmão mais velho. Sempre foi brincalhão comigo, mas ao mesmo tempo metia-me muito 

à vontade. Fico muito contente, tenho pena que ele não estivesse a jogar. É um orgulho 

tê-lo a ver-me jogar, sobretudo pelo jogador que ele se tornou, mas mais do que isso 

pela pessoa que é.  

 

«O Francesco Molinari é de facto uma pessoa mais reservada, mas mesmo assim tentei 

fazer-lhe umas perguntas e falar um pouco com ele, acho que é importante conhecer as 

pessoas que estão no Tour, conhecer a personalidade desses jogadores e, como disse, o 

Molinari não fala muito mas é uma pessoa extremamente educada e simpática. Puxei a 

conversa e sempre que o fiz ele foi simpatiquíssimo. 

 

«Ele é de facto um grande jogador. Muito consistente. Hoje esteve como eu, não meteu 

muitos putts e acabou por fazer duas abaixo. Isso demonstra a qualidade de um jogador 

como ele. É muito consistente, não é muito comprido, mas não falha muito. Gosto 

muito do jogo dele. 

 

«O ano passado em Junho o campeonato nacional das universidades (NCAA) foi em 

Oklahoma State, que é a universidade em que o Pablo Martin jogou e estavam duas mil 

pessoas a ver o jogo e nós calhámos com a Oklahoma State, porque eles eram o número 

1 e nós os números 2. Ele é de facto uma pessoa enorme. Aquilo significa tanto, tem 

tanto mediatismo a nível nacional, o desporto universitário, que a pressão é muita. Por 

isso acho que torneios como esses ajudam-me a ambientar a torneios do European Tour, 

quando jogo e onde existem muitas pessoas a ver, como sucedeu hoje. 

 

«Já recebi algumas mensagens de apoio dos meus colegas americanos. Suponho que 

esteja a falar do Patrick Cantlay. Ele é um caso à parte. Jogou seis ou sete torneios do 

Tour (PGA Tour) e desde o Verão ainda não falhou um cut. Fez uma volta de 60 

pancadas, esteve a liderar um torneio e em todos os torneios esteve quase sempre no 

top-30. Em torneios de amadores ele não fica abaixo do segundo lugar desde Abril. É 

um jogador fenomenal e vai ser com certeza jogador ao nível de Ernie Els.  

 



 
 

 

                     
 

«Não me mandou mensagem. Recebi de outros. O Patrick é uma pessoa reservada. Não 

é muito de ir ao Facebook, nem de tecnologias. Ele gosta é de dormir, relaxar, comer 

bem. Não estuda muito, não treina muito, tem uma vida tranquila, por isso ele não foi 

dos que me enviaram mensagens. Mas acho que ele sabe o meu resultado, porque a 

equipa está a jogar um torneio e eles estão todos juntos e tenho a certeza que ele me 

apoia. Somos bons amigos e mesmo sem me ter mandado mensagem de certeza que está 

contente pela minha prestação. 

 

«Não joguei o torneio desta semana, porque falhei a qualificação. Como diz o meu avô: 

há males que vêm por bem. Houve uma qualificação onde éramos 10 para quatro 

lugares; havia um que estava destacado à frente, o Patrick nem precisa de se qualificar, 

porque tem um estatuto diferente do nosso. Normalmente são cinco para quatro lugares, 

um jogou muito bem e depois houve um empate entre quatro jogadores para três lugares 

da qualificação. Eu terminei com bogey, eles fizeram Par, portanto fiquei de fora.  

 

«Então pedi ao treinador, como não podia jogar este torneio, para me autorizar a vir 

jogar o Portugal Masters, do European Tour. Ele sabe que no futuro eu quero ser um 

jogador do European Tour então apoiou-me a cem por cento e autorizou-me a vir jogar 

aqui.  

 

«Se me tivesse qualificado teria de ficar. Acho que houve qualquer coisa a levar-me a 

fazer bogey no 18. Se tivesse ficado teria de jogar. Eles estão a jogar dois torneios esta 

semana e portanto perdia dois torneios seguidos e numa equipa tão boa como é a UCLA 

quando se começa a não conseguir entrar na equipa, depois é muito difícil recuperar 

lugar.  

 

«O torneio que ganhei a semana passada foi o primeiro que venci a nível individual. Foi 

não só importante, porque foi a minha primeira vitória nos Estados Unidos, mas 

também o treinador disse que quem vencer este torneio reentra nos cinco da equipa. Não 

foi só uma vitória, mas também uma maneira de ter qualificado para os torneios que aí 

vêm. O torneio chama-se Firestone Grill Intercollegiate, organizado pela Californian 

Politecnic (Cal Poly), uma universidade que fica a três horas acima de Los Angeles.  

 

«O ano passado, no verão, tive uma série de bons resultados, no último dia estava 

liderar no Campeonato Internacional da Alemanha, na última volta não joguei bem e 

fiquei em terceiro; no Internacional da Finlândia … fiz uma série de outros bons 

resultados, mas não ganhei. Estava-me a faltar uma vitória. Já eram dois ou três anos 

sem ganhar e acho que ganhar é um hábito. Foi muito importante ter voltado às vitórias 

há duas semanas e voltar a sentir que tenho todas as capacidades para vencer um 

torneio». 
 

 


