
 
 

 

 

Vilamoura, 15 de outubro de 2015  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 
 

9º Portugal Masters 
 

Pedro Figueiredo 
+6 (77 pancadas) 

 

«Este (+6) não é um bom resultado. Tive 
muitas dificuldades com o drive, tem sido 
assim o ano inteiro. No fundo, esta volta 
foi um pouco o resumo do que tem sido o 
meu jogo nos últimos tempos: bastante 
mal no tee, a penalizar-me bastante. Até 
nem estive mal com os ferros e com o putt, 
mas penalizei-me várias vezes com o drive, 
com algumas bolas fora, outras na água e 
quando assim é torna-se difícil uma pessoa 
ganhar ritmo e fazer um bom resultado. 
 
«Amanhã… 6 acima deixa-me bastante 
longe do cut, mas no golfe nunca se sabe. 
De um dia para o outro as coisas podem 
mudar completamente, portanto é lógico 
que não vou desistir e vou dar o meu 
máximo. O objetivo é jogar o meu jogo e 

mesmo que não passe o cut quero sair 
daqui com um resultado decente que me 
dê confiança daqui para a frente. 
 
«O que falta para ultrapassar esta série de 
resultados menos bons? Se eu soubesse 
era mais fácil, mas tem sido uma falta de 
confiança no drive que me tem prejudicado 
bastante. Resume-se basicamente a isso. 
Se analisar as minhas voltas tem sido 
sempre assim, portanto é tudo uma 
questão de ganhar confiança no tee de 
saída e isso acontece com bons shots, o 
que não tenho conseguido fazer. Mas se 
conseguir entrar num bom ritmo, com 
bons shots uns atrás dos outros, as coias 
mentalmente saem facilitadas. Neste 
momento estou mal nesse aspeto».
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