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PEDRO FIGUEIREDO 
+2 (75+69 PANCADAS) 

 
«Esta foi uma volta muito melhor do que a de 
ontem. Hoje joguei bastante melhor do tee ao 
green; não meti muitos putts, tirando este 
último – 18.º buraco, um putt de 25 metros – 
que foi um putt para terminar em beleza.  
 
«Apesar de não ter conseguido passar o cut 
senti que joguei bem, joguei mais o meu jogo, 
acabei com duas pancadas abaixo, o que não 
foi mau. Queria mais do que isto, mas sabia 
que depois de uma volta de quatro acima 
teria de fazer uma volta de seis ou sete abaixo 
e isso não seria fácil.  
 
«Não comecei muito bem hoje e duas acima a 
fim do quarto buraco ainda se tornou mais 
difícil. É um mal menor, porque a partir daí 
joguei bem, fiz duas abaixo e não saio 
completamente desiludido deste dia. 

«Esperava mais da minha prestação no 
Portugal Masters. Tenho jogado bem ao longo 
da época, mas neste último mês não estava 
na minha melhor fase e, por isso, acho que 
saio daqui com mais confiança.  
 
«Esta volta com duas abaixo transmite-me 
confiança para os torneios que aí vêm.Apesar 
do torneio não ter sido positivo acho que 
tenho a retirar boas coisas desta volta.  
 
«Agora tenho a final do circuito alemão, o 
circuito que joguei este ano, e apesar de já 
estar garantido no top-5 vou lá jogar a final 
para ver se consigo ganhar o circuito. Depois 
tenho a Escola de Qualificação do European 
Tour, a Segunda e Terceira Fases, para tentar 
o acesso ao European Tour. São estes três 
torneios que tenho pela frente». 
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