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DESPORTO ESCOLAR

TAÇA DO MUNDO
PONTE DE SOR

A
Direcção-Geral
de
Inovação e de Desenvolvimento
Curricular, entidade responsável
pelo
Desporto
escolar, destinguiu
João Gomes com o Prémio
Especial 2008.
A
condecoração
foi
entregue na Gala do Desporto
Escolar que se realizou no
passado dia 16 de Outubro e
pretendeu distinguir a carreira do
atleta olímpico João Gomes.

As nossas atletas Inês Esteves e Inês
Ataide estiverem em destaque na última Taça
do Mundo de Juniores de Espada terminando
a prova, que se realizou em Ponte de Sor, no
quadro principal, somando 2 pontos para o
ranking mundial.
A prova que se realizou no
fim-de-semana de 18 e 19 de
Outubro
contou
com
os
melhores
atiradores
do
momento entre eles o italiano
Ferraris e o espanhol Roselo.

PREPARAÇÃO II

ATLETA DO MÊS - OUTUBRO

A Academia de
Esgrima
esteve
em
grande evidência na II
Prova de Preparação
que se realizou em
Mafra, tendo obtido 3
pódios ao longo do fim-de-semana.
Mariana Ramos, no primeiro dia de
provas, venceu a prova de florete feminino na
categoria de juniores e provou estar num optimo
estado de forma.
João Gomes, no Domingo dia 26,
venceu a prova de Florete Masculino tendo na
final vencido o atirador do SCP Alvaro Monteiro.
Ana Gomes, na prova de espada,
terminou na segunda posição logo atrás da
atleta recem chegada ao CAE Ana Miranda.
De parabens estão todos os elementos
da equipa que se bateram muito bem durante
todo o fim de semana.

Mariana Ramos
reuniu o consenso da
Academia
de
Esgrima na atribuição
do
prémio
para
“melhor Atleta do
mês”.
Com um segundo e
terceiro lugar em
provas nacionais a
atiradora
da
academia de esgrima
deixou à vista as
suas pretensões desportivas para esta época.
De salientar a surpreendente vitória sobre a
atleta olímpica Débora Nogueira na prova de
preparação II.
De relembrar que Mariana Ramos terminou
a temporada transacta conquistando o Titulo de
Campeã Nacional de Florete Seniores e neste
momento está classificada no primeiro lugar do
ranking Nacional de Florete Feminino Juniores.
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TORNEIO JUVENIL I
CARTÃO JOVEM

A Câmara Municipal do
Seixal organizou no passsado
fim-de-semana, 15 e 16 de
Novembro, a primeira prova da
e
época
para
Iniciados
Cadetes.
Ricardo
Ataide, na prova
de
espada
Cadetes
subiu
ao pódio depois
de conquistar a
medalha
de
bronze.
Marta Santos esteve em evidência ao
atingir a final de 8 na
prova
de
florete
feminino no escalão
de cadetes.
Os
iniciados
masculinos
estiveram muito bem
e embora a jogar um
escalão acima da
sua idade provaram
estar à altura dos
demais adversários. Tomás Vasconcelos e
João Beirão atingiram o quadro de 16 e José
Pedro Charréu subiu ao pódio na 3ª posição.
No segundo dia de provas foi a vez de
vermos em acção Lidia Matias que por 1
toque não atingiu a meia-final da prova de
Florete feminino do escalão de iniciados.

I TROFÉU INTERNACIONAL
CIDADE DA AMADORA
A Academia de Esgrima,
como vêm sendo hábito, irá
organizar mais um troféu a contar
para o ranking nacional de
seniores em Espada, Florete e,
desta feita, Sabre também.
A prova, agraciada p’la Câmara Municipal
da Amadora, será o Iº Troféu Internacional
Cidade da Amadora e terá lugar no fim-desemana de 13 e 14 de Dezembro, na Brandoa.
Sábado dia 13, pela tarde, terá lugar a prova
de Florete e Domingo as provas de Espada e
Sabre. Todas as finais terão lugar Domingo pela
tarde.

La Coruña
A cidade da Corunha,
na Galiza, será o palco da
próxima
prova
dos
iniciados da Academia
João Gomes.
A prova realizar-se-á no Sábado dia 29 de
Novembro e contará e contará para o ranking
galego da modalidade.
A comitiva conta também com Mariana
Ramos que participará com João Gomes na
prova de seniores a realizar na mesma cidade.
Esta participação insere-se na estratégia de
desenvolvimento da modalidade do clube, que
passa
por
proporcionar
experiencias
competitivas aos seus atletas fora do país desde
o início das suas carreiras.
Espera-se um fim-de-semana animado!!!!!

Com o apoio de

