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Campeonato Nacional de Juniores
 
 

Destaque para o 
Florete Feminino 
na edição deste 
ano do 

Campeonato 
Nacional de 
Juniores. 
Lucília Mendes 
renovou o título 
anterior de 
campeã nacional e 
Mariana Ramos 
sagrou-se vice-

campeã nacional. O assalto final, disputado entre 
as nossas duas atletas, terminou com a vitória de 
Lucília Mendes por 15/14.  
A prova por equipas foi também ganha pela AEJG 
que derrotou na final a equipa da EDV.  
Na competição de Espada por equipas a 
Academia sagrou-se vice-campeã nacional não 
tendo levado a melhor sobre o GCP numa final 
muito disputada. 
A Esquiva registou ainda a forma competente 
como a prova foi organizada, sendo um exemplo 
de como se pode dignificar a modalidade. 
O nosso treinador João Gomes foi distinguido 
com o prémio carreira, numa cerimónia de 
abertura que contou com inúmeras figuras da 
região e do desporto. 
Parabéns Viseu!!!!! 
 
 

Sagrado Coração de Maria 
 
 
 
 
A Academia João Gomes, a convite do Colégio do 
Sagrado Coração de Maria, efectuou uma 

demonstração de esgrima para mais de 100
alunos dessa instituição. 
A demonstração, inserida na semana do
desporto, tinha por objectivo dar a conhecer a
modalidades aos alunos do colégio. 
No final, foi com agrado que registámos o
interesse de grande parte dos alunos desde os
mais pequenos aos mais crescidos. 
Para além de João Gomes e Nuno Maltês, a
demonstração contou com os atletas, José Pedro
Charréu, Francisco Gonçalves (SHIP) e Diogo
Baptista (GCP) também alunos deste colégio. 

 
Campeonato Nacional de Cadetes
 
O SCP organizou a edição 2009 do Campeonato
Nacional de Cadetes, que teve lugar em Grijó. 
 
Sábado, dia 14 de Fevereiro, realizou-se a
competição individual, onde o destaque da AEJG
foi para a prestação de Lucília Mendes que se
sagrou a primeira campeã nacional da
época ao vencer a competição de Florete
Feminino. 
Lucília Mendes viria ainda a subir ao pódio na
competição de espada onde se sagrou vice-
campeã nacional. 
No sector masculino a AEJG aproveitou para 
“rodar” os seus iniciados mas foi Ricardo Ataíde, 
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sempre muito esforçado, que melhor se 
classificou, tendo terminado em 7º lugar.  
 
Na prova de florete feminino por equipas o 
conjunto da AEJG composto por Mafalda 
Gonçalves, Marta Santos, Lídia Matias e Lucília 
Mendes não levou a melhor, na final, sobre a 
equipa da Nova Semente, que se revelou uma 
equipa mais equilibrada e homogénea. A 
Academia sagrava-se assim vice-campeã 
nacional por equipas de florete feminino. 

 
Menos bem estiveram os jovens atletas da AEJG 
que, na prova por equipas de florete 
masculino, tiveram dificuldade em encontrar 
soluções para levar a melhor sobre os seus 
adversários. A equipa constituída por Adilson 
António, Ricardo Ataíde, Tomas Vasconcelos e 
José Pedro Charréu, viria quedar-se pelo 5º 
lugar da geral. 
 
 

Torneio Gente Nova III 
 
Espinho voltou a ser palco de mais uma prova do 
circuito Juvenil. Dia 21 e 22 de Março a nave 

polidesportiva de Espinho acolheu mais de 150
atletas entre iniciados e cadetes de todas as
armas. No primeiro dia de competições foi a vez
dos nossos floretistas iniciados entrarem em
acção, José Pedro Charréu, Henrique Costa,
Tomás Vasconcelos e João Beirão. 
A prova, como vem sendo hábito, mostrou um
nível técnico bastante apurado e uma
competitividade acima da média. Os nossos
atletas, ainda Infantis, estiveram muito bem e
bateram-se de igual com os demais. De destacar
a prestação de João Beirão ao alcançar 4 vitórias
numa poule “complicada” e a afirmação de José
Pedro Charréu neste escalão, ao atingir o 2º
lugar da competição. 
Também no primeiro dia de prova foi a vez do
Florete Feminino entrar em acção no escalão de
Cadetes. A prova viria a ser ganha por
Lucília Mendes numa final frente a Ana
Conceição. 
Lucília Mendes voltaria ainda a subir ao pódio
depois de derrotar na final da prova de
Espada feminina a atleta Sara Fernandes da
AAACM. 
No sector feminino de salientar, ainda, a
participação de Mafalda Gonçalves que atingiu a
fase final da competição, terminando a prova na
7ª posição.  
Marta Santos e Lídia Matias que também 
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participaram na prova de cadetes, estiveram em 
destaque tendo terminado a prova em 8º e 12º 
lugares respectivamente. 
No florete masculino, escalão de cadetes, 
registamos a excelente participação de António 
Adilson que volta assim a brilhar com a sua 
qualidade e desempenho nas provas nacionais, 
desta feita terminando em 3º lugar. 
 
 
 

Seniores V 
 

A nossa atleta Inês Ataíde alcançou a 
medalha de prata na prova de preparação V 
em espada feminina. Inês Ataíde que, com o seu 
mestre Nuno Maltês, têm vindo a desenvolver um 
trabalho bastante consistente alcançou a final 
depois de ter batido a colega de equipa Ana 
Gomes numa meia-final muito disputada. Na Final 
Inês esteve a 2 toques de ganhar o assalto frente 
a Ana Vicente que arrecadou o ouro. 

Campeonato do Mundo de 
Cadetes e Juniores 

(FIE) 

 
 
 
 
Decorreu em Belfast, na Irlanda, entre os dias 4 e
13 de Abril mais uma edição do Campeonato do
Mundo de Cadetes e Juniores, prova organizada
pela FIE. 
Para esta “aventura” a academia contou com 3
atletas nas fileiras da selecção lusa. 
Sem qualquer preparação específica para este
tipo de prova e sem percurso competitivo
adequado as nossas atletas lá marcharam rumo
ao desconhecido. 
 
Lucília Mendes foi a primeira a entrar em
prova, na competição de cadetes e estreou-se
com 3 vitórias na poule. Depois na fase de
eliminação directa não conseguiu vencer a
ucraniana STANKEVYCH perdendo no final o
assalto por 15/11 e terminando a prova em 40º
lugar. 
 
Mariana Ramos e Júlia Moreira entraram em
acção na competição de florete destinada a
atiradoras juniores e apenas com uma vitória na
poule Mariana Ramos não conseguiu passar
à fase seguinte da prova. Júlia Moreira, por
seu turno, dominada pela ansiedade não
conseguiu encontrar forma de vencer as
adversárias na poule quedando-se por esta
fase da competição. 
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A reter deste Campeonato do Mundo a 
necessidade, urgente, em a FPE definir uma 
estratégia para o desenvolvimento da esgrima de 
alta competição, a começar por estas camadas 
mais jovens. 
Os clubes e a FPE devem ainda pensar e criar as 
condições que possibilitem a participação dos 
nossos jovens atiradores num circuito competitivo 
que nos possa catapultar para um nível mínimo 
de excelência que é exigido. 
 
 

Infantil II 

 
Teve lugar no passado Sábado dia 18 de Abril a 
segunda etapa do circuito infantil da região Sul. 
Nesta competição a Academia esteve 
representada pelo António Charréu, no escalão 
de benjamins, que disputou a prova de florete. 
No escalão de Infantis a Academia contou com 
Lídia Matias, Henrique Costa, João Beirão, Tomas 
Vasconcelos e José Pedro Charréu, todos eles a 
competir em florete e espada. 
O António, como era seu objectivo, divertiu-se e 
demonstrou toda a sua arte em duas voltas de 
poules, bastante disputadas. 
Os atletas infantis da AEJG dominaram por 
completo a competição de Florete e Espada tendo 
arrecadado 3 das 4 medalhas de ouro em 
disputa. 

Lídia Matias venceu a competição de 
espada feminina e José Pedro Charréu
acabaria por vencer as competições de 
espada e florete masculino. De salientar que 
nos quartos de final da competição de florete a 
Academia contou com 5 atletas entre os 8 que 
preenchiam o quadro. 
 

 
 
 
 
 


