
 

 

 

João Carlota 
 

-1 (72 pancadas) 
 
«Foi um dia frustrante. Tive muitas oportunidades para birdie, mas os putts hoje não 
queriam nada comigo. Mas no geral acho que joguei bem. Foi bom ter jogado abaixo 
do Par, estou a sentir-me bem com o meu jogo, tenho estado a fazer melhores 
resultados, no geral acho que foi positivo, foi uma volta sólida. 
 
«expectativas? Sobretudo divertir-me, jogar bem, dar bons shots, tentar fazer o menor 
número de pancadas possível e no final logo se vê. 
 
«O campo está a jogar um pouco mais comprido, o que me favorece, porque sou um 
jogador que bate a bola mais longe do que o normal, mas sim, está mais exigente, 
porque pede mais distancia e nós temos de jogar ferros compridos para os greens e 
nos Par-5 não é tão fácil chegar ao green. Mas no geral o campo está ótimo, os greens 
são muito bons e tem tudo para ser um torneio espetacular.» 

 

Pedro Figueiredo 
 

+2 (75 pancadas) 
 

«O resultado não foi o que queria, nem o que estava à espera. Comecei bem, ia duas 
abaixo ao fim de seis buracos e depois fiz quatro bogeys até ao final e não fiz nenhum 
birdie.  
 
«No fundo acho que não joguei mal, mas naquilo que sou forte, sobretudo o jogo de 
ferros, hoje não esteve muito bem e, por isso, apenas consegui fazer dois birdies, o 
que não é suficiente.  
 
«Foi uma volta um pouco penalizante, sempre que falhei um shot fiz bogey; não 
considero que tenha jogado muito mal, mas não aproveitei as oportunidades. 
 
«Tenho estado a jogar bem, de forma consistente. Confesso que hoje não senti que 
tenha jogado mal, mas o golfe é mesmo assim, não jogamos muito mal, mas o 
resultado acaba por não aparecer, outras vezes sucede o contrário. O meu jogo está cá 
e espero uma boa volta amanhã». 



 

 

 

Hugo Santos 
 

+3 (76 pancadas) 
 

«Hoje não joguei o meu melhor. Fiz três acima; amanhã é outro dia. Tentar dar o 
melhor a cada shot, repetindo o que planeei para hoje. Não vale a pena estar a pensar 
muito no resultado final. 
 
«O tempo não está famoso, há muito vento, mas isso não pode servir de desculpa. Já 
tive sorte de não apanhar chuva, o que já foi bom». 
 

Tiago Rodrigues 
 

+6 (79 pancadas) 
 
«Dei tudo, tentei dar o meu melhor, mas o resultado acabou por não ser o esperado. 
Tive alguns erros de estratégia, de escolher o shot errado, consoante o vento e 
também o buraco, erros que me prejudicaram bastante. 
 
«Ainda não vi os resultados todos, mas é difícil passar o cut, terei de fazer uma volta 
extraordinária, mas não é isso que trago em mente. Não estipulei objetivos para aqui, 
vou dar o meu melhor amanhã, tal como fiz hoje. Quero divertir-me e quero ganhar 
experiência, para estar mais habituado a competições como estas. 
 
«Como profissional, esta foi a minha primeira competição internacional; como amador 
já tinha competido noutros torneios internacionais». 
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Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.          


