
 
 

 

 

10 de Outubro de 2013  

Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 

De: PGA European Tour 

Assunto: Golfe Internacional 

 

VII Portugal Masters 
 

PEDRO FIGUEIREDO 

+2 (73 pancadas) 
 

«Infelizmente, este último buraco joguei e 

patei para bogey, porque fiz uma “rosca” 

que foi para a água e tive de ir jogar uma 

segunda bola do tee. Acabei por fazer um 

bom bogey.  

 

«Realmente comecei bem. Nos últimos 

sete buracos mandei três bolas para dentro 

de água, que me custaram seis shots e foi 

aí que passei de 3 abaixo para 2 acima.  

 

«Amanhã vou jogar shot a shot, mas é 

lógico que vou ter de fazer algumas 

abaixo, alguns birdies, talvez jogar de 

forma mais agressiva, mas acho que hoje 

até ao 12 estava bastante regular, acertava 

todos os green, mas depois tive três shots 

(12, 14 e 18 – um madeira3 no 14 e dois 

drives no 12 e 18) que me estragaram o 

resultado.  

«Mandei três bolas para dentro de água, 

mas acho que joguei bem. Aqueles três 

shots penalizaram-me, mas há que olhar 

em frente e amanhã é outro dia.  

 

«Estou confiante em conseguir um bom 

resultado e jogar o fim-de-semana. Este 

resultado não me tira a confiança. Tive 

aquele três shots maus, mas agora vou ter 

de corrigir durante esta tarde no driving 

range e amanhã espero estar em forma. 

 

«Esta última semana foi difícil na Escola 

de Qualificação para o European Tour, 

mesmo na preparação para o Portugal 

Masters não me estava a sentir como já me 

senti, mas hoje comecei bem, o jogo estava 

a correr bem e isso deu-me confiança, mas 

depois, como já disse, tive aqueles três 

shots…»
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Foto: Luís Figo e Ricardo Santos, fotografados por Alexandre Franco. 

 

GABINETE DE IMPRENSA 

DO PGA EUROPEAN TOUR 

NO PORTUGAL MASTERS 

mailto:press@pgaportugal.pt
http://www.portugalmasters.pt/
http://www.europeantour.com/
http://www.pgaportugal.pt/
http://www.fpg.pt/

