
3ª Edição Shohoji Cup

Foi no passado dia 17 de Março que se realizou mais uma edição do convívio/torneio Shohoji
Cup.

Depois de em anos anteriores a organização estar a cargo de Henrique Rebelo Pinto, na 1ª
edição, e de Feliz Santos, na 2ª edição, ambas com assinalável sucesso, a organização da 3ª
edição do torneio coube à dupla constituída por Mário Cartaxo e Paulo Pinto da Luz.

É de realçar que de entre as 9 duplas participantes,  tivemos a honra de receber 2 duplas
japonesas  constituídas  por  Nobumitsu Shohoj  -  Toshihiko Shinya e  Satoru Okamoto –  Mr.
Higaki que, com o seu bom ténis aliado a uma óptima disposição contribuíram para enriquecer,
ainda mais, este convívio.



As restantes duplas participantes foram as seguintes:

Henrique Rebelo Pinto - Mário Cartaxo

Paulo Nogueira dos Santos – Nuno Gonçalves

João Tiago Antunes – João Manso

Mateus Almeida – Filipe Neves

João Ramires – Paulo Pinto da Luz

Bernardo Figueiredo – Luís Bento

Renato Nunes – João Pamplona

Nesta 3ª edição assistiu-se a uma repetição da final da anterior edição com a dupla Henrique 
Rebelo Pinto/Mário Cartaxo novamente a levar de vencida a dupla Paulo Nogueira dos Santos/
Nuno Gonçalves.

O 3º lugar foi alcançado pela dupla João Tiago Antunes/João Manso após vitória sobre 
Bernardo Figueiredo/Luís Bento.



Coube  às  duplas  João
Ramires-Paulo  Pinto  da
Luz  e  Henrique  Rebelo
Pinto-Mário  Cartaxo  o
início  das  “hostilidades”
no grupo 1



Mateus  Almeida-Filpe  Neves
alcançaram a 2ª fase do torneio

 

A dupla João Tiago Antunes-
João  Manso  mostrou  um
excelente  entrosamento
durante todo o torneio.

Mateus Almeida de regresso à boa forma.



Mercê de bons primeiros serviços e de
grande assertividade junto à rede João
Manso manteve os seus adversários em
respeito.

Apesar do carácter amigável do
torneio  houve  pontos  muito
disputados  e  de  grande
qualidade  aqui  exemplificado
por Nuno Gonçalves.



Um dos melhores serviços do
torneio por Henrique Rebelo
Pinto

Sempre focada a dupla Paulo
Nogueira  dos  Santos-Nuno
Gonçalves  atingiu  mais  uma
vez a final



O atleta Nobumitsu Shohji também teve direito a prémio!


