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Nota de Imprensa

Terminou, no passado Domingo, a oitava edição do Cantanhede Open, com as
finais de singulares masculinos e singulares femininos.
Depois de uma semana atribulada, com muita chuva, que obrigou a diversas
interrupções e adiamentos de jogos, o estado do tempo contribuiu para que os dois
encontros disputados nos courts do Parque Municipal de Ténis, fossem seguidos por
um bom número de assistentes, que foram presenteados com duas finais de grande
qualidade.
A final feminina colocou frente a frente, Ana Catarina Nogueira, atleta da Escola de
Ténis de Espinho, vencedora de três edições do torneio e Maria João Koehler, jovem
jogadora do Clube de Ténis do Porto e uma das grandes promessas do ténis
nacional. Em confronto a grande experiência de Ana Nogueira e a juventude de
Koehler o que resultou num encontro disputado em três sets, sendo os dois
primeiros por tie break, o que diz bem do equilíbrio dos jogos. Os espectadores
seguiram emocionados o desenrolar do encontro, com a expectativa a manter-se
até ao fim, que ditou a vitória de Maria João Koehler, por 2/1, com os parciais de
7/6 (9); 6/7 (3); 6/3.
Em masculinos repetiu-se o quadro: Nuno Matias, do Clube VII de Lisboa, um
jogador veterano nestas lides e José Ricardo Nunes, um jovem jogador do C.T. de
Faro. Desta feita a história não se repetiu e a experiência ditou a sua lei. Assim,
Matias, jogador que vinha do quadro de qualificação, venceu em dois sets, por
duplo 6/4, José Ricardo Nunes. Apesar do resultado, as coisas não foram nada
fáceis para o vencedor, num encontro muito equilibrado e que só na fase final se
decidiu.
Para encerrar mais esta edição do Cantanhede Open, que foi gravado para posterior
transmissão na RTP2, procedeu-se à cerimónia de entrega de prémios pelo
vereador do desporto da Câmara Municipal de Cantanhede e pelo Presidente da
Direcção do Clube.
Ficou a promessa de um regresso para 2009.

