
 

 

 

Vilamoura, 12 de outubro de 2014  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 
 

8º Portugal Masters 
 

RICARDO MELO GOUVEIA 
-3 (69+70 + 71 = 210 Pancadas) 

 

«Fiz um duplo-bogey no 3, mas não 
comecei a jogar mal, porque no 1 e no 
2 tive oportunidades de birdie, mas no 
3 desconcentrei-me no terceiro shot e 
isso causou-me duplo-bogey.  
 
«Os putts também não estavam a 
entrar. Tive boas hipóteses na primeira 
volta, mas depois fiz três putts no 7, 
fiquei com 3 acima do Par.  
 
«Mas como estava a jogar bem 
acreditei que era uma questão de 
paciência e sabia que os putts iriam 
entrar. Foi o que sucedeu na segunda 
volta. Curiosamente os putts que 
entraram foram os mais difíceis. Eu até 
estava a dizer ao meu pai: vou pôr a 
bola mais longe do buraco, que acabo 
por meter os putts.  
 
«Foi muito bom ter acabado com um 
birdie no 18, com a bandeira como 
está. Acho que foi uma semana 
positiva. 
 
«Foi muito bom jogar com o Paul 
McGinley. É uma pessoa espectacular, 

muito simpático, muito humilde e deu-
me muitos conselhos para o futuro. No 
futuro espero jogar mais vezes com ele. 
No final desejou-me sorte para o 
futuro. Disse-me que devo manter as 
coisas simples e continuar a trabalhar 
nas coisas em que estou a trabalhar e 
ser eu próprio. Foi o conselho principal: 
ser eu próprio.  
 
«O buraco onde fiz duplo-bogey (3) 
estava particularmente difícil. Estava 
vento da esquerda para direita, que é 
um vento muito difícil. Eu e o Paul 
falhámos à esquerda e fiquei com um 
lie muito mau no rough. Mas o duplo 
foi mesmo desconcentração. Poderia 
ter feito 5 pancadas, mas foi 
desconcentração no terceiro shot. E 
depois como não estava a meter os 
putts sentia-me frustrado no início, mas 
sabia que era uma questão de tempo e 
os putts iriam entrar.  
 
«Acho que vou ter algumas 
oportunidades de jogar torneios do 
European Tour. Vamos ver o calendário 
do Chalellenge Tour se dá para jogar 



 

 

 

uma grande parte dos torneios do 
European Tour.  
 
«Se não conseguir já o cartão, terei de 
me concentrar no Challenge Tour, 
porque o objectivo vai ser ficar nos 15 
primeiros para obter o cartão. Mas 
sempre que tiver oportunidade vou 
jogar torneios do European Tour.  
 
«Foi uma participação positiva. Depois 
de duas semanas em que joguei muito 
bom golfe, com a minha primeira 
vitória no Challenge Tour,  chegar aqui 
passar o cut e ter uma boa prestação 
hoje foi muito positivo o que me deixa 
muito contente comigo próprio.  
 

«Quero agradecer ao meu pai e a toda 
a gente que veio aqui a Vilamoura, à 
minha família toda, que tem sido 
incansável.  
 
«Foi fantástico, porque de início estava 
um pouco em baixo, mas depois com 
todo o incentivo que recebi, com toda a 
gente a dizer que acreditava em mim… 
 
«Daqui a duas semanas vou jogar um 
torneio do Challenge Tour na China. 
 
«Esta semana vou a Valderrama jogar 
um Pro-Am, convidado pelo Nuno Brito 
e Cunha, o Visconde de Pereira 
Machado. É mais um torneio para rodar 
e treinar para os próximos desafios.» 
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