
 
 

 

 

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

9º Portugal Masters 
 

Ricardo Melo Gouveia 
PAR (71 pancadas) 

 

«Sinto que hoje não estive ao meu melhor 
nível. Senti que foi difícil ganhar ritmo. 
Fazia um birdie, mas logo a seguir fazia um 
bogey. Os putts não entraram como eu 
gostaria, mas espero que estejam 
guardados para amanhã e que possa 
recuperar com uma boa volta. 
 
«Hoje não falhei muito, dei um mau shot 
no 7 e isso provocou ali um pouco de 
transtorno. Foi um mau bogey do meio do 
fairway. Mas estou a bater bem na bola, 
estou confiante, falta é um ou dois putts 
entrarem para entrar no ritmo e fazer uma 
boa volta. 
 
«Jogar com o Darren Clark foi bom. Entrei 
um pouco nervoso, é normal, porque é um 
jogador de alto nível, vai ser o capitão da 
Ryder Cup, é normal, mas depois à medida 

que o tempo foi passando fui-me 
habituando e depois os bons shots foram-
me tirando os nervos. 
 
«O Rafa Cabrera-Bello também é muito 
simpático. São os dois muito simpáticos. 
Foi bom jogar com jogadores com mais 
experiência para aprender mais um pouco 
para o futuro.  
 
«Senti um pouco mais de pressão do que o 
normal. Acho que pelo facto de não ter 
estado bem no putt deu-me um pouco 
mais de pressão, não estava a fazer os 
putts que queria, mas acabei muito bem, 
com dois grandes shots no 18.  
 
«Espero que amanhã consiga entrar com o 
mesmo fôlego e que consiga uma grande 
volta». 
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