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JOGOS OLÍMPICOS
2010
Estamos já em contagem decrescente para os Jogos
Olímpicos da Juventude.
Agendada para Agosto de 2010, esta primeira edição dos Jogos da Juventude terão lugar em
Singapura.
Esta prova, que intercalará com os Jogos Olímpicos, terá lugar de 4 em 4 anos e será exclusiva
para atletas dos 14 aos 18 anos.
A opção por Singapura foi ditada por votação e na final Moscovo perdeu por 44 votos contra 53 da
cidade vencedora.
Esta primeira edição dos Jogos contará com 28 modalidades e claro a esgrima vai ser uma delas.
Para informação detalhada consulte http://www.singapore2010.sg/day/index.htm.

FESTA DO DESPORTO
Terminou no passado
dia 28 de Setembro o
programa Desporto na Rua.
A Festa do Desporto
marcou o encerramento do
circuito
de
Verão
para
promoção e divulgação do
desporto, levado a cabo pela
Câmara Municipal da Amadora.
A Festa do Desporto, que se realizou no
Parque Central, contou desta feita com uma
exibição de esgrima que fez as delícias de
algumas centenas de pessoas que alí se
deslocaram.
n.r. Obrigado a toda a equipa da AEJG
que tornou possivel a nossa participação neste
programa.

Com o apoio de

ESQUIVA
OUTUBRO 2008 – Nº 005
O Boletim de Notícias da Academia de Esgrima João Gomes

ACADEMIA DE ESGRIMA JOÃO GOMES
NA TV
Dia 12 de Outubro pelas 10 horas da manhã irá para o ar mais um edição
do programa de TV da Luciana Abreu – LUCY –
Será uma edição diferente, esta!!!!!
A convite do programa LUCY – o José Pedro Charréu e a Lucília Mendes
(a nossa Lucy) serão as estrelas da rúbrica - Novos Talentos.
As gravações do programa realizaram-se no dia 30 de Setembro nos
estudios Contra Campo em Bucelas.
Os nossos atletas foram muito bem recebidos pela equipa de filmagens
que desde o primeiro momento os pôs à vontade.
A Esquiva teve presente nas gravações e pode assegurar que será um
dos melhores programas de sempre.
Depois de uma entrada ao estilo “Chuva de Estrelas” os nossos atletas
responderam a umas perguntas e não hesitaram no fim em mostrar para as
camaras de televisão os seus dotes para a esgrima com uma pequena
exibição de florete.

ACADEMIA JOÃO GOMES
VENCE EM TORNEIO DE ABERTURA
A Academia João Gomes entrou com o pé direito nesta
época 2008/2009.
Sábado, dia 27 de Setembro, dedicado aos juniores, a
AEJG, na prova de florete feminino, arrecadou o primeiro e
segundo lugar. Na final Giulia Moreira levaria a melhor sobre
Mariana Ramos.
No dia seguinte, em seniores, o resultado do florete
feminino não seria muito diferente com a Giulia a alcançar a
vitória numa final em que defrontou Ana Gomes do SHIP e a
Mariana a ocupar a terceira posição.
Ainda neste dia, João Gomes subiria ao lugar mais alto do pódio
vencendo tranquilamente a prova de Florete Masculino.
Ana Gomes na Espada Feminina veria o ouro escapar por pouco numa
final muito disputada com Ana Miranda do novo Clube Atlântico de Esgrima.
A todos estes e os demais atletas da Academia os nosso sinceros
parabéns pela determinação com que lutaram e iniciaram esta época.
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