
 
 

 

 

Vilamoura, 16 de outubro de 2015  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 
 

9º Portugal Masters 
 

Ricardo Melo Gouveia 
-3 (71+68) 138 pancadas 

 
«Hoje entrei menos nervoso, senti-me 
muito melhor. Bati bem na bola, estava 
confiante com os ferros, meti muitas bolas 
perto do buraco, o que facilitou muito a 
nível do putt. Mesmo assim ainda fiz uns 2 
bogeys menos bons, mas acontece num 
campo com o rough tão difícil.  
 
«Amanhã espero voltar a estar em grande 
nível, vamos ver como as condições 
atmosféricas vão estar. Hoje esteve bom. 
Tudo vai depender do tempo. 
 
«Eu não me importo de jogar com vento. A 
chuva é que é difícil. Temos sempre de 
estar com fato de chuva, os grips 
molhados; adapto-me melhor ao vento do 

que à chuva, mas temos de habituar-nos a 
todos os tipos de tempo. 
 
«O meu objetivo agora é subir no 
leaderboard. Tentar fazer o melhor 
possível no fim-de semana. Se conseguir 
um top-10 seria ótimo. Vai ser difícil, mas 
se continuar a jogar como estou a jogar e a 
entrar um ou outro putt acho que vou 
conseguir esse objetivo. 
 
«Em termos de carreira este torneio não 
conta para nada. Não conta para o 
Challenge Tour, mas conta para prestígio e 
para me dar confiança. Estou a ganhar 
confiança. Só tenho de trabalhar um pouco 
mais no putt, ganhar confiança no putt e os 
resultados vão acabar por aparecer». 
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