
 
 

 

 
Vilamoura, 14 de Outubro de 2012  

Para: Secção de Desporto e/ou de Modalidades 

De: PGA European Tour 

Assunto: Golfe Internacional  
 

VI Portugal Masters 
 

RICARDO MELO GOUVEIA 

PAR (72+70+67+75=284 pancadas) 
 

 

«No início, estava confiante, fiz um bogey 

no buraco 4, recuperei depois com dois 

birdies e tive uma série de quatro buracos 

maus. No 7 a bola foi para a água, depois 

no buraco a seguir dei um mau shot, depois 

os shots começaram a sair mal, a bola não 

ia para onde eu queria; fiz quatro bogeys 

em sítios onde não deveria ter feito. Mas as 

75 pancadas não apagam a minha boa 

prestação no Portugal Masters. No geral 

estou contente, embora hoje esteja um 

pouco triste, mas há que aprender com estas 

voltas piores para melhorar no futuro. 

 

«De 0 a 20 avalio a minha prestação com 

17 valores. Hoje poderia ter feito um pouco 

melhor, no segundo dia também houve 

situação no final em que não deveria ter 

cometido os erros que cometi, mas as coisas 

a jogar golfe acontecem. Tenho muito para 

aprender e por isso é que estou muito 

satisfeito. Por ter vindo jogar o Portugal 

Masters, ter passado o cut e jogado no fim-

de-semana. 

 

«Ainda tenho muito a aprender e hoje 

notou-se que era um dia importante – 

embora eu seja amador – queria que 

corresse bem, mas não aconteceu dessa 

forma. Daí que haja muita coisa a melhorar, 

que é para daqui a dois anos estar preparado 

para jogar estes eventos.  

 

«O putt falhado no 18 foi um bocado triste, 

mas estou contente por esta semana, em que 

não estava à espera que fosse tão bom. Vou 

trabalhar para no futuro conseguir muitos 

torneios destes.  

 

«Acredito que pelo facto de três 

portugueses terem passado o cut houvesse 

mais público a assistir. Na quinta-feira e 

sexta-feira notei isso, porque são os dias em 

que há menos gente, e no fim-de-semana 

olhava para as bancadas e via bastantes 

pessoas. Espero que o golfe português 

continue a melhorar e a envolver mais 

jovens para o futuro.  

 

«O Ricardo Santos tem mostrado isso este 

ano (que no golfe português não há crise), é 

bom para ele e para os jovens portugueses. 

Vou trabalhar para também conseguir o 

cartão do European Tour e estar presente 

todas as semanas nestes torneios 

fantásticos». 
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