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Lucília Mendes domina
Circuito Juvenil IV
Decorreu Sábado dia 26 e Domingo 27 de
Abril a quarta etapa do circuito Juvenil.

A competição, que de uma forma geral
continuou a mostrar a subida de forma de alguns
atletas da Academia acabaria por ser ganha por
José Diogo Martins da EDV que, na final, se
superiorizou ao talento do jovem Tomás
Bernardo.
Na prova de florete masculino para cadetes,
António Rodrigues do SCP e João Queirós
dominaram a prova com relativa facilidade, tendo
o atleta do SCP levado a melhor na final. Adilson
António viria a perder nos quartos de final.
Lucília Mendes, cadete primeiro ano,
arrecadou as medalhas de ouro nas provas de
Florete e Espada.
A AEJG ainda viria a subir ao pódio mais
uma vez, com Marta Santos a atingir a meia-final
do florete, no escalão de iniciados.
Nesta prova quer Lídia Matias quer Marta
Santos estiveram tacticamente bem ao conseguir
gerir os assaltos que tiveram pela frente. A prova
foi ganha por Bárbara Marques da SHIP.
Uma palavra ainda para o CEESA que
esteve à altura na organização da prova.
A afluência de público à Academia Militar
tornou esta prova numa das mais concorridas da
época.

Na prova de espada destinada a cadetes,
Adilson António, com uma prova muito regular,
alcançou o 6º lugar da geral.
Na competição de florete masculino
iniciados, a armada infantil da AEJG voltou a
marcar presença. Com 40 atletas inscritos, a
prova prometia ser uma das mais disputadas da
época, a deixar antever também um campeonato
nacional bastante concorrido.
O espirito de equipa e a amizade que une
estes jovens floretistas estiveram uma vez mais à
vista de todos, o que, atendendo ao talento que
têm demonstrado deixa antever uma equipa
ganhadora num futuro muito próximo.
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Estágios de Verão
Com a chegada do
Verão, os clubes e atletas
começam a preparar
os
estágios de verão.
As férias, que são por
excelência um período de
disponibilidade acrescida para
os nossos atletas, são uma
oportunidade excelente para o
intercâmbio e a aprendizagem da esgrima.
Do que nos chegou ao conhecimento,
teremos floretistas lusos em dois estágios
internacionais.
Em França teremos
atletas da AEJG e do GCP na
25ª edição do “Stage Aurec” e
na Hungria o SCP marcará
presença em Budapeste no
“Budapeste Fencig Club”.
A aposta nestes estágios
mostra claramente a vontade
e o empenho que existe no
desenvolvimento da modalidade e do florete em
particular.
Para saber mais sobre estes estágios
consulte www.aejoaogomes.com

Um treino diferente

Dia 1 de Maio,
com o Verão a
espreitar mas a
época a exigir
ainda
muito
trabalho, a AEJG
foi treinar para
a praia.
Depois
de
alguns

exercícios foi a vez de aprender, com o mestre
Maltês, os segredos do Body Bord.
A água fria não afastou os mais afoitos e
houve quem se atrevesse a um banho gelado “na
linha”.
A adesão foi quase total e ficou a promessa
de voltar um dia destes.

GP Florete - Xangai
No dia 2 de Maio, o francês Le Pechoux,
venceu na final por 15/3 o
Japonês Yuki Ota, em mais
uma etapa do circuito
mundial de florete. O francês
que se mostrou imparável
durante o torneio venceu
com relativa facilidade todos os seus adversários.
Ainda não foi desta que pudemos assistir ao
tão desejado regresso do alemão Kleibrink após a
conquista da medalha de ouro em Pequim.
Destaque para o jovem iniciado americano
Alexander Massialas que continua em grande e,
embora não tenha atingido o quadro principal da
prova, bateu-se muito bem na fase inicial da
competição.
A Prova por equipas, dia 3, foi ganha pelos
Italianos que na final defrontaram a equipa
anfitriã.
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Preparação 6
Mafra foi o palco escolhido para a sexta
prova de preparação do escalão sénior.
A competição decorreu no pavilhão do
CMEFED e embora num ambiente de fim-desemana alargado, esperava-se uma maior adesão
de atletas, pois o campeonato Nacional está à
porta assim bem como outras provas do
calendário internacional.

A primeira das provas foi a Espada
Masculina que contou com 45 participantes e a
qual viria a ser ganha por João Cordeiro, do CAE,
confirmando o bom momento de forma em que
se encontra. João Gomes, da AEJG, o outro
finalista, mostrou uma esgrima de alto nível
eliminando Ricardo Candeias e Joaquim Videira
entre os finalistas da prova.
Nuno Maltês, esteve em evidência e,
embora debilitado fisicamente, alcançou os
oitavos de final.
No florete feminino destaque para Lucília
Mendes e Mariana Ramos que subiram ao pódio

em segundo e terceiro lugar respectivamente. A
prova foi ganha pela atleta Débora Nogueira do
GCP.

Na Espada feminina, fruto de alguma
desconcentração das atletas, a Academia João
Gomes não viria a obter resultados de destaque.
O Clube Atlântico de Esgrima venceu a
prova, numa final que opôs Ana Vicente e Inês
Hermínio do GCP.
A competição de florete, sem a participação
da AEJG, foi ganha por Álvaro Monteiro do SCP.

Campeonato da Europa U-23
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O Campeonato da Europa de
Sub 23 teve a sua 1ª edição
este ano na Hungria, em
Debrecen . A competição
organizada pela Confederação
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Europeia de Esgrima (CEE) teve lugar de 8
a 10 de Abril e contou com uma representação
lusa de 4 espadistas e 4 floretistas.
Por opção da Federação, ficaram fora da
competição as atletas femininas de Espada e
Florete, numa decisão bastante contestada por
alguns técnicos responsáveis.
No florete masculino, depois de alguma
polémica gerada pela lista dos convocados, os
resultados ficaram muito aquém do desejado.
Os nossos floretistas não conseguiriam mais
do que 2 vitórias durante a prova.
Na Espada, o cenário seria diferente com os
nossos atletas a fazerem boas poules e, não
fosse o azar de termos dois portugueses a jogar
entre si nos 64, poderíamos ter 3 atletas no Q32.
No final, João Cordeiro, em claro momento
de forma, atingiria a final de 8 e Filipe Pequito o
Q32. Nos 64 ficaram Pedro Arede e Miguel
Teixeira.
Esperamos que em próximas edições desta
competição a CEE não faça coincidir a sua data
com Taças do Mundo, como aconteceu este ano
o que, em face das opções dos atletas e técnicos,
fez com que o nível desta prova não tenha sido o
mais desejável.

Grande Prémio de Pequim ou
o regresso de Kleibrink
Kleibrink
regressou
finalmente. Esta é a notícia
do Grande Prémio de
Pequim em Florete.
A Prova foi ganha
pelo polaco Glonek
por
15/14, numa final que o opôs ao actual campeão
olímpico Benjamin Kleibrink.
O alemão não teve a tarefa fácil para atingir
a final. Na final de 8 teve que defrontar o
francês Le Pechoux, actualmente em grande

momento de forma e depois na meia final Baldini,
numa partida muito disputada.
A jogar em casa, Yuki Ota não foi além do
oitavo lugar, depois de ter sido eliminado por
Glonek nos quartos de final.

SINGAPURA 2010
… uma miragem
Finalmente foram divuldados
os critérios de apuramente para os
Jogos Olímpicos da Juventude do
próximo ano. Portugal ficará,
muito provavelmente, arredado de
participar nesta primeira edição
dos Jogos para jovens e isto
porque o apuramento segue uma lógica de
ranking por região, o que fará com que apenas 3
atletas por arma, de cada continente possam
participar.
Também o escalão está definido, tendo a
escolha, obviamente, recaído sobre esgrimistas
cadetes na época de 2009/2010.
Para os paises da Europa contará o ranking
da Confederação Europeia de cadetes, resultante
das provas do circuito deste escalão.
Em Portugal, fruto da inexistência de um
investimento nestas camadas e da ausência de
atletas em provas do circuito de cadetes, não
acreditamos que seja possível o apuramento de
qualquer português para a competição.
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Monal - 2009
Joaquim
Videira
classificou-se em 26º lugar na
mítica Monal, em Paris.
Depois de uma volta de
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poules em que Videira apenas perdeu um
assalto, o atleta luso qualificou-se para o
segundo dia da prova derrotando o italiano
SCHIAVINA no quadro preliminar de 128. Depois
de vencer no quadro de 64, Videira viria a perder
com o Suiço Heinzer por 15/13.
Ricardo Candeias do CAE e João Barreiros
da AAACM, não conseguiram passar a fase de
poules.
A prova foi ganha pelo francês Grumier que
na final venceu o húngaro Boczko.
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