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ESTÁGIO DE INÍCIO DE
ÉPOCA

VITALSPORT
2008
Pelo segundo ano consecutivo a
Vitalsport, em colaboração com a Decathlon,
realizou mais um fim-de-semana desportivo.

Os estágios de preparação,
que marcaram o início das
actividades da época 2008/2009,
contaram com a presença de
vários atletas da A.E.J.G., convocados pela
F.P.E.

O evento que teve lugar no “Parque em
Forma” do Decathlon da Amadora, nos dias 5 e
6 de Setembro, tinha por finalidade divulgar o
desporto e fomentar a prática do exercício físico
pela população.

O estágio, que teve lugar em Mafra, nas
instalações do CMEFED, de 25 de Agosto a 5
de Setembro contou com dois grupos de
atletas. Um primeiro grupo com atletas
Juniores e Seniores e na segunda semana os
mais pequenos, Iniciados e Cadetes.

Foi com grande agrado que a Academia
João
Gomes
recebeu
o
convite
para
participar nesta
festa
do
desporto
que
levou mais de
500 visitantes a
experimentar a
Esgrima
pela
primeira vez.

Estiveram
presentes
neste
evento os nossos atletas:
Adilson
António,
Mariana
Ramos,
Lucília
Mendes, Sofia
Morgado, Marta Santos, José Pedro Charréu,
Mafalda Gonçalves, Inês Esteves e Inês
Santos.

DESPORTO NA RUA
A Academia de Esgrima
João Gomes assegurou no
passado dia 6 de Setembro mais
uma etapa do programa Desporto
na Rua, ao abrigo do protocolo
que mantém com a Câmara
Municipal da Amadora.
O
Jardim
Luis
de
Camões serviu de palco a mais
uma demonstração de esgrima
que cativou cerca de 40 jovens que mostraram
interesse pela modalidade e se equiparam a rigor
para a sua primeira “estocada”.

Com o apoio de
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CENTRO DE TREINO DA
ACADEMIA DE ESGRIMA
JOÃO GOMES
O Estádio Universitário de Lisboa será o
centro de treino da AEJG na época 2008/2009.
O clube manterá a sede e o vínculo com
a cidade da Amadora mas utilizará estas
instalações para a prática da modalidade.
A sala de esgrima do EUL, conta com 4
pistas de assalto, 3 de treino e outras
infraestruturas de apoio.
Também a envolvente ao pavilhão
possibilita a prática de exercício físico com
pistas de corrida e circuitos de manutenção.

ACADEMIA JOÃO GOMES
NA GOLEGÃ
A Festa da Areia que se
realizou na Golegã, no
passado dia 6 de Setembro,
contou este ano com uma
demonstração de esgrima
pela primeira vez.
A festa, que juntou
muitos
interessados
e
curiosos realizou-se no parque Equuspolis.
A participação da Academia de Esgrima
nesta festa da cidade é o início de uma
parceria que se quer com a autarquia local no
sentido de promover a esgrima junto da
população local.

Com o apoio de

