
 
 

 

 

Vilamoura, 18 de outubro de 2015  
Para: Secção de Desporto ou de Modalidades 
De: PGA European Tour 
Assunto: Golfe Internacional 

 
9º Portugal Masters 

 
Ricardo Melo Gouveia 

-5 (71+68+72+68) 279 pancadas 
 
«Foi ótimo. Ter terminado com 2 
birdies foi muito positivo. E não só por 
isso, mas também por ter conseguido 
dar a volta ao jogo depois de ter 
passado (os primeiros nove buracos) 
com 1 acima de PAR. Este resultado dá-
me confiança para as próximas duas 
semanas. 
 
«Num torneio como este e nas 
condições em que o campo se 
encontrava, muito molhado, com os 
roughs muito altos, ontem com muito 
vento, terminar abaixo do PAR é 
sempre positivo. 
 
«Este resultado também é importante 
para me dar confiança de modo a 
conseguir terminar o ano em primeiro 
no ranking do Challenge Tour. 
 
«Nos próximos torneios não vou ter o 
apoio do público, como tive aqui, mas 
terei o apoio do meu pai.  
 
«No ano passado estava um pouco 
sozinho, fui para a China pela primeira 

vez, mas este ano decidi levar o meu 
pai para estes dois últimos torneios. Faz 
todo o sentido, porque são dois 
torneios muito importantes para mim e 
o meu pai vai fazer-me companhia para 
me apoiar de forma a conseguir chegar 
ao final da época em número 1. 
 
«Talvez tivesse conseguido terminar 
melhor mas, como já referi, por vezes 
as coisas não saem como nós 
queremos. Mas estou muito contente 
pela maneira como acabei. Foi muito 
importante para mim. 
 
«Foi muito bom, até para a próxima 
temporada. É sempre muito bom 
participar nestes torneios para 
aprender com os melhores e saber o 
que é que é preciso trabalhar. 
 
«Esta classificação é muito boa para 
mim, porque, penso, os 35 primeiros 
classificados contam para o ranking 
mundial e para o ranking olímpico – 
espero eu!  
 



 
 

 

 

«Ainda não estou apurado (para os 
Jogos do Rio), a classificação só termina 
no próximo verão.  
 
«Se contar ajuda-me a subir nesse 
ranking. Na última vez que olhei para a 

classificação estava em 39 e vão os 
primeiros 60, por isso espero que tenha 
conseguido alguns pontos no ranking 
mundial e consequentemente para o 
ranking olímpico». 
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