
 
 

 

                     
 

 

 

Pedro Figueiredo 

-14 (71+65+71 + 67 = 274 pancadas) 
 

 

«Sentimento de alegria enorme. Vir jogar cá foi, só por si, uma grande satisfação, mas 

conseguir um resultado destes deixa-me muito contente. 

 

«Hoje, tal como nos outros dias, continuei a bater muito bem na bola, mas os putts 

acabaram por entrar e foi isso que me deixou fazer um resultado de cinco abaixo. O 

campo hoje estava um pouco mais difícil, mas fui feliz no putt. Também tenho de 

admitir que tive um pouco de sorte, sobretudo no buraco quatro, quando a minha bola ia 

fora e bateu num espectador e ficou dentro, pode-se dizer que hoje era o meu dia e nada 

me abatia. 

 

«Faço um balanço muito positivo. Vinha com boas expectativas, e foi óptimo cumpri-

las. Diverti-me imenso e ter a minha família a ver foi fantástico. Senti-me lindamente 

com o meu caddie David Moura, foi uma alegria enorme, estou muito contente. 

 

«Foi sem dúvida o melhor torneio que já joguei, sem dúvida. Principalmente pelo 

resultado que consegui, foi o meu melhor resultado de um torneio do European Tour. 

 

«Vou continuar a jogar o meu jogo, volto para a universidade e daqui a dois anos cá 

estarei para me tornar profissional e jogar torneios como profissional. 

 

«É importante terminar o curso, o golfe é um desporto que se pode jogar até aos 40/50 

anos, por isso não tenho pressa e é importante terminar os estudos. Falta-me só um ano 

e meio e acho que isso é o mais importante. 

 

«O ponto forte do meu jogo foi a forma como bati na bola. Não perdi qualquer bola, nos 

buracos difíceis consegui manter a bola em jogo e fazer muitos Pares. Acho que isso foi 

o meu ponto forte, a consistência como bati a bola; o ponto fraco acabou por ser os 

putts, mas mesmo assim hoje tive um grande dia de putting, por isso acho que o meu 

jogo esteve muito bom esta semana. Pode-se dizer que não tive nenhum ponto fraco. 

 

«Aqui senti-me como qualquer outro jogador. Profissional-amador… não pensei muito 

nisso. Vim aqui para fazer o meu melhor resultado, sei que sou amador e não posso 

ganhar qualquer dinheiro, tinha essa noção antes do torneio começar. É muito 

importante para mim vir jogar estes torneios, porque me começo a ambientar ao espírito 



 
 

 

                     
 

do European Tour e ver grandes jogadores jogar. Senti-me lindamente, o que se pode 

dizer que me senti como qualquer outro profissional aqui neste torneio.  

 

«Fui o único português a passar o cut, infelizmente, mas adorei ter um público enorme a 

apoiar-me do primeiro ao último buraco. Dá-me uma imensa alegria jogar para eles e 

vê-los a vibrar com o meu jogo, por isso não poderia ficar mais satisfeito. 

 

«O presidente da FPG disse-me que estava muito contente com a minha prestação, nós 

já nos conhecemos há dez anos, e que a Federação estava muito contente com o meu 

jogo, querem que eu continue a desenvolver o meu jogo, para no futuro me puderem 

apoiar quando me tornar profissional. 

 

«Foi uma volta muito consistente, sem bogeys, tendo de admitir que tive sorte, 

sobretudo no buraco quatro, onde acho que a minha bola ia fora, segundo o público a 

bola bateu num espectador e acabou por ficar dentro, aí senti que hoje era o meu dia. 

Dei um mau shot e (se a bola não fosse ter batido no espectador) era penalizado e isso 

deu-me confiança para o resto da volta.  

 

«Hoje foi completamente diferente. Meter o putt a cerca de dois ou três metros para 

birdie tranquilizou-me e deu-me confiança para o resto da volta e a partir daí estive 

sempre muito consistente no put. Não fiz nenhum green a três putts, não falhei nenhum 

putt dentro de três quatro metros e essa foi uma das diferenças de ontem para hoje.  

 

«É óptimo ver imenso público a apoiar-me, sinto-me ainda com maior vontade de fazer 

birdies e dar um bom espectáculo. Depois chegar ao 18 e ter uma grande ovação até 

arrepia, foi óptimo ter imensa gente a ver e espero que no futuro, quando vier jogar 

torneios destes, seja igual.  

 

«O Francesco (Molinari) é muito simpático, mas muito reservado, como já tinha dito 

ontem, porque já ontem tínhamos jogado, mas sempre que falei com ele foi cinco 

estrelas. Não falámos muito, porque ele a acerta altura estava a jogar mal e via-se que 

estava um bocado aborrecido, mas depois fez dois ou três birdies e voltámos à conversa 

e meteu-me à vontade. É um jogador muito simpático. 

 

«Ontem estava muito tranquilo. Sei que ele é um grande jogador (Molinari) e já joguei 

com o irmão dele e joguei em torneios de amadores em que o Francesco estava presente, 

portanto não me senti muito pressionado. Mas jogar com ele hoje foi óptimo, porque já 

nos conhecíamos de ontem e isso fez com que estivesse mais tranquilo. 

 

 

 



 
 

 

                     
 

«Ao longo dos quatro dias bati na bola igual, não fiz muitos erros e foi nos greens que 

se viu a diferença dos resultados. Nos primeiro e terceiro dias falhei vários putts de dois, 

três metros, mesmo de um metro, e nos segundo e quarto dias meti-os e dá para ver que 

fiz sete e cinco abaixo e nos outros dias fiz uma abaixo. 

 

«Não sei quanto vai ganhar o vencedor, mas sei que se tivesse patado bem nos 

primeiros e terceiros dias, conseguir ter feito menos três ou quatro pancadas em cada 

dia, portanto estaria muito próximo do vencedor. Mas no golfe nem tudo corre como 

nós queremos e mesmo assim fiquei extremamente satisfeito com o meu resultado.  

 

«Alegria. Acabar com cinco abaixo, com o campo a estar hoje mais difícil, com vento e 

terminar com 14 abaixo – já uma vez terminei com 14 abaixo, num campeonato 

nacional absoluto, no Montado – mas este é um torneio com mais prestígio, 

profissional, deve ter sido o meu melhor torneio até hoje e isso deixa-me muito contente 

e satisfeito com a minha prestação. 

 

«Sim, esse é o meu verdadeiro objectivo (singrar a nível profissional), desde que 

comecei a jogar a alta competição, mas é extremamente reconfortante uma pessoa 

chegar aqui e sentir que o meu jogo é… claro que ainda posso melhor mais, mas jogar 

com o Francesco … acho que tenho todas as capacidades para no futuro conseguir 

entrar no European Tour.  

 

«Sim, tenho falado com o meu treinador. Ele tem-me mandado mensagens no Facebook 

– hoje em dia a tecnologia põe as pessoas todas em cima uma das outras – por isso está 

a par do que fiz aqui. Ainda ontem me desejou boa sorte para o dia de hoje. Não só 

tenho falado com eles por mensagem, como falei aqui com o meu treinador David, que 

esteve cá antes do torneio começar. Temos falado ao telefone ao fim do dia e também 

me ajudou muito nessa preparação para este torneio e ao longo dos dias.  

 

«O tempo passa a correr. Parece que cheguei lá ontem (Estados Unidos) e já lá estou há 

dois anos e meio. Não tenho pressa nenhuma, o golfe é um desporto que se pode jogar 

até aos 40/50 anos, por isso estou com imensa vontade de voltar para os Estados 

Unidos. O ambiente é óptimo, os torneios são óptimos e também sei que tenho muito 

para aprender ainda. Neste dois anos que faltam ainda posso aprender muito, antes de 

me tornar profissional.  

 

«Não, felizmente sempre consegui fazer o que quis, nunca tive fome, portanto tento não 

pensar muito no dinheiro e consigo-o fazer, não me afecta nada o facto de não receber o 

dinheiro do prémio por ser amador. Isso não me deixa mais ansioso.  

 

 



 
 

 

                     
 

«Percebo isso mais hoje do que o ano passado, porque estava em Los Angeles. Segui 

pela televisão, vi muita gente a assistir, mas uma pessoa viver essa mesma situação fica-

se mas a par do que estar a jogar e ter imensas pessoas a puxar por si. Gosto imenso de 

ter pessoas a ver, dá-me imensa motivação e vontade de jogar bem.  

 

«Infelizmente não estava no 18, tinha saído mais cedo, tínhamos ido para um torneios 

em Espanha, por isso não tive a oportunidade de ouvir e sentir a ovação ao Lima. Deve 

ter sido algo… mas hoje no 18 senti – e mesmo ontem quando acabei – os aplausos dão 

uma vontade de querer melhorar e de no futuro dar imensas alegrias aos portugueses. 

Sinto que vibram com o nosso jogo.    

 

«É esse o nosso objectivo e o nosso sonho (um dia estar na Ryder Cup) e tenho a 

certeza que o Ricardo e o Lima também têm essas aspirações. Ter dois portugueses a 

jogar no próximo ano no European Tour é o início de uma nova era para o golfe 

português. E porque não no futuro termos portugueses a jogar na Ryder Cup? Se eles os 

dois entrarem bem no European Tour e depois levarem mais jogadores para o Tour, 

acho que temos condições para num futuro próximo, mesmo que isso pareça exagero, 

termos jogadores na Ryder Cup. 

 

«É bom saber que fiz um grande resultado, mas o Portugal Masters é uma prova recente 

ainda e tenho a certeza de que no futuro irão existir ainda melhores resultados. É bom 

saber, porque é sinal que joguei lindamente, mas também era bom que já tivessem 

existido melhores resultados. Estou certo que no futuro haverá. Portanto não é por aí, 

por o 21.º lugar ter sido o melhor resultado de sempre de um português. É um bom 

resultado, mas temos capacidade para fazer melhor.» 
 


