
TAÇA do MUNDO de JUDO FEMININO 2011 

No passado fim- de- semana, alongado por culpa dos feriados, disputou-se  no Pavilhão 
Multiusos de Odivelas, o WOMEN WORLD CUP. PORTUGAL, e que contou com a presença 
das melhores atletas do nosso país, e também das representantes da Alemanha, Andorra, 
Áustria, Argélia, Brasil,  Canadá, Eslonévia, Espanha, Geórgia, Grã-Bretanha, Holanda, Itália, 
Luxemburgo, Rússia, Suécia, Suiça, Rep. Checa, França, Polónia, Austrália, Nova Zelândia, 
Israel e Hungria. O evento  que reuniu muitas centenas de espectadores, que se fizeram ouvir 
sempre que  Portugal estava em competição, teve como madrinhas Rosa Mota, (Campeã 
Olímpica e Membro do Conselho Superior do Desporto) Cecília do Carmo, (Jornalista da 
RTP)Elisabete Jacinto, (Piloto de Camiões) e Tânia Ribas de Oliveira, (Apresentadora de 
televisão) 

O evento começou com a pesagem das concorrentes, a partir das 07h00  no Hotel Sana 
Metropolitan, e o início das provas a partir das 10h00, no Pavilhão . 

O primeiro dia  dos combates, sábado foi óptimo para as portuguesas, já que, Ana Hormigo ( - 
48 kg ) fez soar  o hino nacional, após vencer as judocas  Sabrina Saidi ( Arg.) Taciana Lima, 
(Bra) e Olana Blanco. (Esp.) Quem não ligou muito aos “golpes” da vencedora, no tapete, foi o 
seu filho Martim, pois estava mais interessado em brincar com a mascote do Torneio. 

Feliz estava também Telma Monteiro, ( - 57 Kg. ) que após repescagem, consegue uma vitória 
( 3º lugar no Pódio) sobre a espanhola Concepcion Ellorin. 

No 2º dia, Domingo , a manhã foi aziaga para a portuguesa Yahima Ramirez, (- 78 kg. ) que se 
classificou em 7º lugar, devido a acumulação de penalizações. 

Joana Ramos, ( - 52 kg. ) outra das judocas portuguesas com possibilidade de pontuar ficou-se 
pelo 1º combate. «a competividade é imensa », classificando mesmo as adversárias como 
«muito fortes». 

Após mais algumas provas internacionais, já programadas, a selecção portuguesa irá 
concentra-se na preparação  para o Mundial , em Paris, e a decorrer entre 22 e 27 de Agosto. 

No final do dia  de sábado, tive a oportunidade de cumprimentar Nuno Delgado, o judoca que 
pôs mais de 4 mil pessoas a “mexerem-se” no Terreiro do Paço, aquando da  realização da 
MAIOR AULA de JUDO do MUNDO,  e que me pergunta: 

Olá Pinto. Então, é agora que vamos começar a treinar? 

Eu?. Não! não! Saía de lá todo partido. Gosto mais de estar nos bastidores, e além disso, 
o Judo é só para campeões. E, imediatamente, desate i dalí para fora antes que ele 
tivesse alguma proposta tentadora... não sei, não! 

 

José Carlos Pinto 

 



 

 



 

 

 





















 

 

 


