Prata e dois Bronzes para o Atlântico na 1ª Etapa do Circuito Sénior - Clube Atlântico de Esgrima
Domingo, 16 Outubro 2016 20:18

Pedro Arede com o 2º lugar e João Cordeiro e Catarina Ferreira em 3º, foram os atiradores do
Atlântico em destaque em Odivelas, na 1ª Etapa do Circuito Nacional de Seniores.

Arede e Cordeiro somaram por vitórias todos os assaltos da poule, colocando-se no topo da
tabela à entrada para o quadro de eliminação direta.

Rumo à final, Arede afastou Alves AAACM 12/9 no quadro 32, seguindo-se o companheiro de
equipa, João Morna 15/9. Nos quartos-de-final o atirador do Atlântico defrontou Palma SUS,
num encontro tradicionalmente difícil, pautado pelo equilíbrio. Na fase final Arede esteve mais
forte e venceu 15/12.

Na meia-final Arede teve pela frente Adilson António AEJG e uma vitória segura por 15/7
colocou-o no assalto para a discussão da medalha de ouro.

Cordeiro por seu lado venceu o colega de equipa Bruschy 15/8, Alvito AEJG 15/9 e Oliveira
CESA 13/4, vindo depois a perder na meia-final frente a Rod 12/15.

No assalto decisivo frente a Rod EBAI, Arede não esteve tão bem na primeira metade do
assalto, mantendo-se em desvantagem por 2/3 toques. No terceiro período melhorou
taticamente e logrou empatar a 12 toques, mas Rod esteve mais forte nos instantes decisivos e
venceu 15/14.
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Candeias 7º, Faria 8º, Pequito 11º, Morna 13º, Valido 14º, Dias 15º, Bolaños 21º, Bruschy 29º e
Ribeirinho 34º completaram a participação do Atlântico.

No setor feminino Catarina Ferreira realizou uma prova de muito bom nível. Passou a fase de
poules com 3 vitórias e 3 derrotas, para depois vencer no quadro 16 Teixeira CESA 15/13 e
nos quartos-de-final Nunes AAACM 15/14, vindo depois a perder na meia-final frente a
Hermínio 9/15 conquistando assim o 3º lugar do pódio.

Maria do Carmo Arede terminou na 14ª posição.
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