
 
 

 

 

10 de Outubro de 2013  

Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 

De: PGA European Tour 

Assunto: Golfe Internacional 

 

VII Portugal Masters 
 

FILIPE LIMA 

+1 (72 pancadas) 
 
«O jogo estava bom. Até ao buraco 12 não fiz 

quaisquer erros, vinha com 2 abaixo. No 12 

bati um drive bom, mas a bola ficou com terra 

em cima e quando fica com terra não se pode 

controlar e ela virou para a esquerda, para a 

água, fiz um bogey e no 17 falhei o drive. Foi 

a única coisa que falhei hoje. Fiz 1 acima por 

um triz, porque se estivesse com sorte poderia 

jogar abaixo do Par a rir-me. Mas calhou-me a 

falta de sorte naqueles Par-5, onde costumo 

fazer birdie… mas estou a jogar bem, estou 

contente, por isso santa paciência. 

  

«Estou muito confiante. Nunca tive medo no 

campo, apontei sempre para birdie, as bolas 

entravam… é o golfe, mas estou contente. 1 

Acima não é uma coisa horrível. Amanhã é 

outro dia e com o tempo assim estou feliz. 

  

«Não sei se estou mais solto por ter garantido 

o cartão do European Tour, mas ter o cartão do 

European Tour é como estar num primeiro 

andar e no European Tour há muitos andares a 

subir… por isso quero manter-me concentrado, 

trabalhar como o estou a fazer, mostrar 

resultados, e mesmo que o cartão já esteja 

seguro o objectivo é ver os anos que aí vêm. 

  

«Amanhã? É como sempre, como todas as 

voltas que jogo, fazer o mais baixo possível e 

ver se consigo passar o cut e jogar o fim-de-

semana.  

 

«Não vim com nenhum objectivo pré-

determinado. Vim como vou para todos os 

torneios em que participo, bem preparado e a 

jogar bem. Há fases em que se joga bem e os 

resultados não surgem e outros em que se joga 

mal e os resultados aparecem, por isso temos 

de ser pacientes e esperar. Gostaria de amanhã 

ter um bom dia. Há muito tempo que não 

tenho um fim-de-semana no European Tour.» 
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Foto: Luís Figo e Ricardo Santos, fotografados por Alexandre Franco. 
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