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VI Portugal Masters
PEDRO FIGUEIREDO
-5 (70+70+70+69=279 pancadas)
«Joguei
bem
hoje,
senti-me
descontraído nos 18 buracos. Joguei
sólido do tee ao green, fiz 2 abaixo, foi
a minha melhor volta do torneio e foi o
dia que joguei melhor.
«Deixei algumas pancadas no campo?
Talvez. Fiz bogey no 16 e no 18, fiz um
birdie no 17, que poderia ter sido eagle,
houve ainda várias bolas que rasaram o
buraco e acabaram por não entrar, mas
outras houve que entraram, pelo que
não me posso queixar. Foi uma boa
volta.
«Foi um torneio muito consistente, tive
uma participação positiva, fiz todas as
voltas abaixo do par e não estava fácil.
Os greens estavam muito duros, havia
muito vento, portanto acho que foi um
balanço positivo, numa prova em que
aprendi muito a jogar com bons
jogadores do European Tour. Estou
muito contente.
«O meu jogo tem evoluído da melhor
forma e espero que assim continue a
suceder até Junho do ano que vem,
altura em que espero tornar-me
profissional. Acho que estou no bom
caminho.

«Esta é a minha semana preferida do
ano. Vir aqui, com muito público –
tenho de agradecer a este público
fantástico – é sempre bom. Divirto-me
sempre muito no Portugal Masters, com
a família e os amigos a verem-me;
sempre que puder virei a Portugal jogar
torneios.
«Se tudo correr como planeado este
poderá ter sido o último Portugal
Masters como amador. Espero jogar
muitos como profissional.
«Os meus colegas mandaram-me
mensagens a gozar a dizer que eu estava
um bocadinho aborrecido com voltas de
70 e pediram-me uma volta mais baixa
hoje. Só consegui uma pancada mais
baixa, mas eles acompanharam-me e
agradeço o apoio deles.
«Tenho recebido os parabéns de várias
pessoas, como o presidente da FPG,
Manuel Agrellos, Miguel Franco de
Sousa, o secretário-geral da FPG, José
Correia, presidente da PGA de Portugal
e outras pessoas. Estou muito
agradecido pelo apoio.

«O ao dinheiro que já perdi por ser
amador? Não quero fazer essas contas
para não ficar triste (risos).
«Terça-feira regresso aos Estados
Unidos. Tenho um torneio na quintafeira, mas é muito apertado e não vou
participar. Pedi ao treinador para ficar a
descansar e ficar a recuperar o tempo

que perdi nas aulas. Tenho mais quatro
torneios até ao final de Novembro e
depois tenho dois meses de preparação
para começar a preparar a fase da
primavera, que se inicia em Fevereiro.
Depois dos torneios de Novembro
descanso até Fevereiro».
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