
 

 

 
AT & T Pebble Beach Pro-Am  

7 a 10 de fevereiro – Pebble Beach, Califórnia, EUA 
 
Profissionais e celebridades em campo com fins solidários. Assim se pode designar 
o AT & T Pebble Beach Pro-Am, um torneio de golfe do PGA TOUR criado em 1937 
pelo ator e cantor norte-americano Bing Crosby. Para além de juntar grandes 
jogadores, o evento conta com a participação de amadores ao longo dos quatro dias 
de competição e joga-se em três campos diferentes. O dinheiro angariado serve para 
ajudar centenas de instituições sem fins lucrativos. Mark O’Meara é o recordista de 
títulos do AT & T Pebble Beach Pro-Am com um total de cinco. No ano passado, o 
campeão foi Ted Potter Jr. tendo embolsado um “prize money” superior a $7.600.000. 
Os torneios do PGA TOUR são um exclusivo do Eurosport 2. 

 
Horários: 

 
Quinta-feira, 7 de fevereiro: 20:00 às 23:00 
Sexta-feira, 8 de fevereiro: 20:00 às 23:00 

Sábado, 9 de fevereiro: 18:00 às 23:00 
Domingo, 10 de fevereiro: 18:00 às 23:30 

 
Genesis Open  

14 a 17 de fevereiro - Pacific Palisades, Califórnia, EUA 
 

As maiores estrelas do PGA TOUR têm presença garantida no Genesis Open 2019. 
Tiger Woods está de regresso aos “greens” do Riviera Country Clube, em Pacific 
Palisades, na Califórnia, e junta-se a um lote de luxo como Buba Watson, Dustin 
Johnson Justin Thomas, Sergio Garcia ou Xander Schauffele. No passado conhecido 
por outros nomes como Los Angeles Open, Northern Trust Open e Nissan Open, o 
Genesis Open conta com uma longa história desde a sua criação em 1926. Macdonald 
Smith e Lloyd Mangrum são os jogadores com o maior registo no torneio com quatro 
títulos cada. Podem ser alcançados caso Buba Watson repita o triunfo do ano 
passado. Os torneios do PGA TOUR são um exclusivo do Eurosport 2. 
 

Horários: 
 

Quinta-feira, 14 de fevereiro: 19:00 às 23:00 
Sexta-feira, 15 de fevereiro: 19:00 às 23:00 

Sábado, 16 de fevereiro: 18:00 às 23:00 
Domingo, 17 de fevereiro: 18:00 às 23:30 

 
*A emissão dos torneios está sujeita a alterações de última hora podendo ser substituído por outro do 
calendário do PGA TOUR.  


