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Campeonatos Mediterrânicos
Cadetes e Juniores
Portugal será palco de
mais
uma
edição
dos
Campeonatos Mediterrânicos.
Depois
de
alguns
contratempos com a organização da prova, a
Confederação Mediterrânica de Esgrima, lá
encontrou em Portugal uma solução para a
realização dos campeonatos.
A edição deste ano terá lugar de 20 a 22 de
Junho próximo e ao que se conseguiu apurar a
prova realizar-se-á em Loures.

Torneio Florete - Damestoy
Em preparação para os
campeonatos da Europa, uma
selecção de atletas de florete
estagiou durante uma semana em
Bordéus.
O torneio Damestoy, Sábado
dia 25 de Abril, foi o culminar do
estágio de preparação onde os
atletas
lusos
alcançaram
as
seguintes
classificações:
Álvaro Noite: 20º, Gael Santos: 33º, Pedro
Macedo: 39º, Pedro Ramos: 59º, Álvaro Monteiro
74º, Frederico Barata: 81º e Diogo Teixeira: 83º

Universíadas
2009

As
Universíadas
são a maior competição
do desporto universitário e este ano vão decorrer

em Belgrado. Os participantes, na edição deste
ano, deverão ter nascido entre 1 de Janeiro de
1981 e 31 de Dezembro de 1991. As competições
de esgrima terão lugar nos dias 2,3 e 4, na
vertente individual e 5, 6 e 7 de Julho as provas
por equipas.
As Universíadas, por quem as viveu na
edição anterior, muito de perto – o testemunho
de Joaquim Videira:
“As Universíadas são um mega evento
desportivo
aberto
a
todos
os
atletas
universitários, que não ultrapassem o limite de
idade fixado pela FISU (Federação Internacional
do Desporto Universitário), 28 anos no caso da
esgrima. É uma competição que se realiza a cada
2 anos e tem no programa um elevado número
de modalidades, embora mais reduzido do que o
programa olímpico. Os atletas concentram-se
numa aldeia universitária, sempre cheia de
movimento, actividades e diversão.
A primeira vez que participei, erradamente,
fui levado a pensar que o nível da competição era
baixo. Porém, rapidamente me apercebi que nas
provas de esgrima estavam os mesmos atletas
que normalmente participavam no circuito da
Taça do Mundo. Ainda que descontraídos, todos
eles tinham os seus objectivos bem presentes.
A minha participação nas últimas duas
edições das Universíadas permitiu-me conhecer
duas
cidades
lindíssimas
e
culturas
completamente diferentes.
Sendo a Delegação Portuguesa bastante
heterogénea em termos de modalidades, tive a
oportunidade de conhecer atletas e realidades
diferentes da esgrima. Foi neste contexto que
assisti ao vivo a competições de modalidades que
nunca tinha tido a possibilidade de assistir.
Na edição de Bangkok foi-me dado o
privilégio de transportar a bandeira nacional
durante a volta ao estádio, o que foi para mim
uma grande honra.

Com o apoio de

ESQUIVA
Maio 2009 – Nº 010
O Boletim de Notícias da Academia de Esgrima João Gomes
A experiência das Universíadas foi bastante
útil para a participação nos Jogos Olímpicos,
porque me surgiram situações e problemas
próprios deste tipo de competições, com os quais
aprendi a lidar e superar. Dificilmente irei
esquecer as recordações e espero poder voltar a
estar presente numas Universíadas.”

O curso versará sobre as 3 armas e irá
incluir no segundo dia a projecção de filmes
utilizados em cursos internacionais.

Campeonato
Nacional de Iniciados
2009

Jogos Mediterrânicos

Entre os dias 26 de
Junho e 5 de Julho vai ter
lugar a XVI edição dos
Jogos
Mediterrânicos,
desta feita em Itália.
O calendário das competições ditou os dias
28, 29 e 30 de Junho para a Esgrima.
O pavilhão S. Maria Sports Hall em Pinet irá
acolher os esgrimistas, nesta vila situada a 35
quilómetros de Pescara.
Portugal poderá inscrever 2 atletas por
arma.
Tudo em:

http://www.pescara2009.it/

Os Campeonatos Nacionais de Iniciados
tiveram lugar na Nave Desportiva de Espinho no
fim-de-semana de 16 e 17 de Maio.
A Academia participou na competição
individual de florete masculino e feminino e
espada feminina
também.
No segundo
dia de provas os
nossos
atletas
apenas marcaram
presença
na
competição
de
florete masculino.
No sector masculino podemos assistir ao
resultado de uma ano de trabalho com todos os
nossos atletas em plano de destaque e a cumprir

Curso de Arbitragem
Um novo curso
de arbitragem terá
lugar nas instalações
da Lapa no fim-desemana de 6 e 7 de
Junho.
O curso, a cargo de Alfredo Alves e Fonseca
Santos, insere-se na política de formação da FPE
e no plano de actividades para a época em causa.
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os objectivos que tinham para esta prova.
José Pedro Charréu que venceu todos os
assaltos da poule inicial, viria a vencer na final de
8 o atleta Daniel Pinho e apurar-se para a meiafinal. Vencido pelo cansaço José Pedro viria a
perder na meia-final para o seu rival António Silva
da SHIP.
Tomas Vasconcelos depois de uma poule
muito disputada e onde venceu 4 assaltos apenas
perdeu na final de 8 com António Silva que viria a
sagrar-se Campeão Nacional de Iniciados.
João Beirão, também com uma excelente
primeira fase de competição, viria depois a
perder no quadro de 16 com o colega de equipa
José Pedro Charréu.
Henrique Costa também com uma volta de
poules muito disputada e a mostrar uma vontade
firme em vencer ficaria no quadro de 32 após um
a assalto muito disputado com Bernardo Laires
do SCP.
Ainda nas competições individuais, Marta
Santos e Lídia Matias estiveram em destaque e
não fosse o acaso de termos a duas atletas a
competir entre si no quando de 16 e poderíamos
ter as nossas duas atletas na final de 8.
Na competição de Espada Feminina Marta
Santos viria a subir ao pódio depois de alcançar o
terceiro lugar na competição. Lídia Matias
também muito bem, classificou-se em 10º lugar.

A competição de florete masculino por
equipas, realizou-se no Domingo dia 17, e tal
como estávamos a prever não foi nada fácil,
obrigando os nossos atletas e técnicos uma
estratégia diferente para cada assalto.
No quadro de 8 calhou-nos em sorte a difícil
equipa do Clube Desportivo 1º de Maio na qual
se destacava Daniel Pinho. Este jogo muito
disputado viria a ser ganho pela AEJG por 45-29.
Nas meias-finais foi a vez de defrontar a
EDV que havia ganho ao C.D.R. Santanense nos
quartos de final.
O Resultado final, 45/42 expressa bem o
que foi a partida, sempre muito emotiva e
mantendo até ao ultimo assalto a expectativa
quanto ao vencedor.

Na final a equipa da SHIP foi mais forte e
conseguiu impor-se num jogo em que os nossos
atletas mostraram estar preparados para os
desafios que os esperam.
Foi assim com grande alegria que
assistimos ao nascer de uma verdadeira equipa
que, fruto de um trabalho sério e continuado,
tem dado mostras de qualidade ao longo de toda
a época.
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Competições Internacionais

Lucília Mendes e Ana Gomes viriam a
alcançar o terceiro lugar da competição.

Débora Nogueira atingiu o quadro de 32 no
torneio Segun em França.
Depois de uma poule com 3 vitórias a atleta
do GCP viria a qualificar-se directamente para o
quadro principal da competição.
Depois de bater uma atleta belga por 15/11
Débora Nogueira viria alcançar o quadro de 32
onde perdeu por 10/15 com uma atleta da casa.

Campeonato Nacional de Espada
2009

A AEJG sagrou-se campeã Nacional de
Espada Feminina por equipas 2008/2009.
O título conquistado pelas atletas da
Academia, frente à equipa da AAA Colégio Militar,
representa o primeiro título Nacional Absoluto
para a AEJG.
A equipa vencedora, formada por Ana
Gomes, Lucília Mendes, Inês Ataíde e Inês
Esteves dominou a competição e na final
mostraram grande frieza e concentração
dominando sempre o encontro.

No sector masculino João Cordeiro do C.
Atlântico de Esgrima sagrou-se o novo campeão
nacional de Espada, sucedendo ao colega de
equipa Pedro Arede.
João Gomes da AEJG voltou a estar em
evidência atingido a final de 8. Em assalto muito

A Competição Individual foi ganha por Inês
Hermínio numa final que a opôs a Ana Vicente do
C. Atlântico de Esgrima.
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disputado dos quartos de final, viria a perder
para Ricardo Candeias pela diferença mínima de
15/14.
A prova individual contou com 60
participantes e a AEJG integrou a lista com 8
atletas inscritos.
Na competição por equipas, a AEJG atingiria
o 5º lugar.
A Academia participou com 2 equipas nesta
competição, que renovou para o CAE o título
nacional por equipas.
A boa disposição foi uma constante dos
atletas da AEJG que cumpriram os objectivos a
que se tinham propostos.
Parabéns ao Clube Atlântico de Esgrima
pelo nível de organização da prova.

O texto será da responsabilidade de cada
um que se dará a conhecer.

Nuno Maltês na primeira pessoa:
Sempre estive ligado ao desporto. E quase
sempre com ligação directa á competição. Adoro
competir e é difícil não ligar um desporto que
pratique á ausência de competição, exceptuando
o bodyboard, desporto onde recarrego baterias.
É por isso, que sempre que tenho um
tempo livre me dedico á pratica do mesmo. Hoje
em dia com menor assiduidade, devido a outras
prioridades. Mas tenho sempre o beachcam
preparado para me inteirar do estado do Mar. E
onde e quando vai entra o próximo Swell. Uma
modalidade bem interessante e cheia de
interacção com a natureza, e dependente da sua
amabilidade. Aconselho todos os atiradores e
experimentar.

A Outra Face
Nuno Maltês

Medalheiro AEJG
2008/2009
Numero de medalhas alcançadas por atletas
da Academia na presente época
20
18

A Outra Face pretende ser uma rubrica da
Esquiva onde o espaço é dedicado ao lado mais
desconhecido dos nossos atletas e treinadores.
Todos nós nos dedicamos a outras tarefas e
iniciativas para além da esgrima, que é o mundo
onde diariamente nos cruzamos. Aqui ficaremos a
conhecer, um pouco melhor, outras facetas dos
amigos que nos fins-de-semana nos defrontam
em pista e se cruzam connosco no mundo da
esgrima.

Com o apoio de

22

