
 
 

 

 

 

11 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+69=141 pancadas) 
 

 

«Tentei lutar até ao final, falhei muitos 

putts, mas joguei muito bem. No último 

buraco pensei que a bola estava dentro, 

mas saltou… é assim. Este foi um 

daqueles dias em que pode virar de um 

lado ou do outro. Não virou para o lado 

que eu pensava; tentei lutar até ao final. É 

triste, mas é assim, faz parte do golfe.  

 

«Balanço positivo não pode ser. Vou 

falhar o cut por 1 e logo da forma que 

estou a jogar. Deveria estar ao lado dos 

primeiros. Quando cheguei vi logo que os 

greens não estavam tão bons como sempre 

e não me sentia muito bem; treinei muito, 

não chegou para entrar; hoje estava com 

boas sensações, ataquei os buracos todos, 

mas falhei tanta coisa… é assim, 2 

abaixo… é o máximo. Hoje não podia 

fazer um shot a mais que isso. O pior que 

poderia acontecer era 2 abaixo. Faz parte 

da vida. Vou continuar. Tenho a 

temporada para acabar. 

 

O meu próximo torneio é Oman. Até ao 

final o primeiro lugar ainda está em aberto. 

Não digo que pense em chegar a número 

um, mas vou jogar o melhor possível e 

tentar ganhar um torneio.  

 

Já estou a preparar a próxima época, estava 

a tentar fazer alguma coisa aqui, o jogo 

estava, mas os putts falharam outra vez. 

Dois dias horríveis, da forma que estou a 

jogar é uma vergonha mesmo. Mas cada 

vez as coisas estão a melhorar. As costas 

estão bem, uma maravilha.» 
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