
 
 

 

 

10 de Outubro de 2013  

Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 

De: PGA European Tour 

Assunto: Golfe Internacional 

 

VII Portugal Masters 
 

RICARDO SANTOS 

-1 (70 pancadas) 
 

«A maior dificuldade foi mesmo do tee ao 

green. Hoje não foi um dia nada sólido no 

jogo do tee ao green; o jogo curto esteve 

relativamente bem e acho que por aquilo 

que joguei a volta foi bastante positiva.  

 

«Esta tarde vou treinar no driving range 

para ver se consigo arranjar um bom 

timing de movimento, para que amanhã 

consiga ter um jogo mais sólido do tee ao 

green, para que possa conseguir melhor 

resultado que hoje…  

 

«Tudo o que seja abaixo do Par é bom, 

claro. Mas a verdade é que hoje foi um 

jogo um pouco sofrido, não que tenha 

cometido erros graves, mas se calhar não 

dei os shots certos em determinados 

buracos, de forma a poder atacar mais nos 

Par-5 e alguns Par-4 curtos, de forma a 

ficar mais perto do green, para ter 

oportunidade de birdie mais acessível.  

 

«Também o shot ao green não esteve nada 

famoso. Por isso estou bastante satisfeito 

com o resultado final, porque há que 

conseguir terminar abaixo do Par quando 

se joga desta forma.  

 

«O campo está óptimo e as condições 

também. Digamos que está um campo 

afinado, para fazer resultados abaixo do 

par, porque os green estão muito 

verdadeiros e não há muito rough à volta 

dos fairways, e isso permite que os 

jogadores estejam à vontade e no green 

também. Quem esteja a patar bem e esteja 

confiante, é só jogar a bola para a linha e 

deixar que as coisas aconteçam, porque 

desculpas do campo não há.» 
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Foto: Luís Figo e Ricardo Santos, fotografados por Alexandre Franco. 
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