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1º Troféu Internacional 
Cidade da Amadora 

 
O 1º Troféu 

Internacional cidade da 
Amadora foi um 
sucesso. 

A competição que 
decorreu no fim-de-
semana de 13 e 14 de 
Dezembro, contou com 
uma grande afluência de 
público e atletas que 
fizeram a estreia do 
magnífico fórum da 

Brandoa, na prática da Esgrima. 
As finais da competição que se 

realizaram no Domingo, dia 14, pela tarde, 
tiveram a presença, de entre outros, o Cmd. 
Vicente Moura, presidente do COP, o Dr. 
Armando Domingos, presidente da Junta de 
Freguesia da Brandoa, Dr. Ricardo Faria da 

vereação do 
desporto da 
Câmara da 
Amadora e Eng. 
Carlos Teixeira, 
Presidente da 

Camara 
Municipal de 

Loures. 
Foi com muito agrado que resgistámos 

também a presença do Eng. Fernando Costa 
da Repsol e do Eng. José Gonçalves da 
Termiso. 

A competição de espada masculina foi 
ganha por Joaquim Videira, Pedro Macedo 

venceu o florete e José Pereira triunfou no 
Sabre. No sector feminino a vitória sorriu a 
Ana Miranda na Espada e a Débora Nogueira 
no Florete. 

 
 

III Trofeo Xacobeo 
Santiago de Compostela 

 
Foi com grande satisfação que a 

Academia de esgrima recebeu o convite 
para participar no III Trofeo Xacobeo. 

A Competição que teve lugar na 
histórica cidade medieval de Santiago de 
Compostela, nos dias 24 e 25 de Janeiro, 
contou com uma delegação que participou 
na modalidade de espada. 

Nuno Maltez, que esteve ao seu 
melhor nível, atingiu os quartos de final. Os 

atletas Hugo Garcia 
e Nuno Silva, 
também estiveram 
muito bem, 
passaram as poules 
e qualificaram-se no 
quadro de 32. 

No sector 
feminino, Inês 
Esteves e Inês Silva 
mostraram uma 
esgrima de bom 

nível. 
Inês Esteves disputou os quartos de 

final num assalto muito difícil onde não 
conseguiu levar a melhor. Inês Silva atingiu 
o quadro de 16. 
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Esta foi a segunda vez que a 
Academia se fez deslocar a terras galegas e 
fica a promessa de voltarmos em breve. 
 
 

Troféu Jorge Ferreira 
 
 

A segunda 
prova do circuito 
juvenil realizou-
se em Olhão. 
Como vem 
sendo hábito a 
EBAI organizou 
esta competição 
que juntou para 
cima de uma 
centena de 
atletas. 

A 
Academia 

disputou as provas de Espada e Florete nos 
escalões de Iniciados e Cadetes. 

No sector masculino, de saudar a 
estreia do jovem Tomás Vasconcelos na 
competição de Cadetes onde demonstrou 
uma esgrima de grande qualidade. António 
Adilson, Ricardo Ataíde e José Pedro 
Charréu estiveram também muito bem 
conseguindo mais 8 pontos para o ranking 
nacional. 

Na competição destinada a Iniciados a 
Academia voltou a ter uma estreia com o 
jovem Henrique Costa. 

Embora a classificação não fosse o 
objectivo do grupo, foi com alegria que 

vimos Tomás e José Pedro nos quartos de 
final, bem como João Beirão nos 16. 

Foi no 
sector feminino 
que subimos ao 
pódio. 

No 
escalão 

destinado a 
Iniciados, Marta 
Santos, que já 

tinha mostrado uma competitividade muito 
boa em Dezembro na Coruña, mostrou aqui 
toda a sua determinação e não atingiu a final 
por muito pouco. Lídia Matias, que defendeu 
também as cores da Academia mostrou o 
seu talento e provou a sua condição física 
ao participar nas duas provas do fim-de-
semana. 

No Sábado, a prova feminina foi 
destinada ao escalão de cadetes e aí 
pudemos ver Mafalda Gonçalves de 
regresso à competição e ao pódio. Ainda à 
procura da melhor forma, Mafalda conseguiu 
chegar às meias-finais. Lídia e Marta 
classificaram-se no quadro de 16. 
 

Infantil I 
 
Teve lugar no passado Sábado, a 

primeira prova da época destinada aos 
mais pequenos.  

No início da manhã, iniciou-se a prova 
dos benjamins que teve uma grande 
afluência de público e terá sido uma das 
mais participadas dos últimos anos. A 
Academia inscreveu os irmãos Charréu 
nesta prova que tinha por missão a 
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motivação e o 
divertimento 

inos 
as. 
Um

dos pequen
atlet

 pouco 
mais tarde, 

dest

De 
salientar as 

 escalão, a vitória viria a sorrir a 
Zé P

lutas em competições 
de E

 Na final, 
viríamos a 

dominado por 
o

a à vitória 
num 

acontecia a 
competição 
inada aos 

infantis. 

prestações de 
Henrique 

Costa, João Beirão e Lidia Matias que, 
após uma volta inicial de poules, se 
classificariam nas três primeiras posições. 

Neste
edro Charréu. 
Estreias abso
spada tiveram Zé Pedro, Henrique 

Costa e Tomás Vasconcelos. E que estreia 
lhes estava reservada! 

assistir a um 
assalto entre 
dois floretistas 
da AEJG 
depois de 

terem 

res. 
José Pedro Charréu chegari

completo os assaltos anteri

assalto espectacular e muito bem 
disputado. 

  
______________ Com o apoio de  


