
Campeonato do Mundo de Seniores - Japão 

Tóquio, 9 a 13 de Setembro de 2010 

 

 

Em contagem decrescente para o Campeonato do 

Mundo de Judo de Tóquio, os atletas da selecção 

nacional continuaram a sua preparação específica no 

22º Estágio Internacional de Verão da Associação 

Académica de Coimbra, que decorreu no Pavilhão 

Multidesportos daquela cidade, entre os dias 23 e 27 

de Agosto. 

Neste estágio participaram cerca de 400 atletas, de 

diferentes países, sob a orientação técnica de nomes 

sonantes como Patrick Vial (medalhado olímpico e 

treinador da selecção francesa), Nuno Delgado 

(medalhado olímpico e campeão europeu) e João 

Neto (campeão europeu e medalhado em mundiais).  

Para além da selecção nacional de seniores, neste 

estágio também participaram a selecção nacional de juniores que se prepara para o 

Campeonato da Europa de Juniores de Samokov (Bulgária). 

Os 10 judocas lusos que representarão Portugal no Campeonato do Mundo de Tóquio são 

detentores de currículos desportivos impressionantes e nomes muito frequentes nas grandes 

competições internacionais, a saber:  

Selecção Feminina Selecção Masculina 

Peso Nome Clube Peso Nome Clube 

-48Kg Leandra Freitas CDN -66Kg Pedro Jacinto SAD 

-52Kg Joana Ramos ACMCTN -73Kg João Pina SCP 

-57Kg Telma Monteiro SLB -73Kg André Alves SAD 

-63Kg Ana Cachola JCA -81Kg João Neto AAC 

-78Kg Yahima Ramirez CPRM -81Kg Diogo Lima LGC 

 

Tendo em conta o novo enquadramento do Campeonato do Mundo, que permite a 

participação de dois atletas por categoria de peso, a cada país, a Federação Portuguesa de 

Judo definiu os seguintes objectivos para esta competição:  

 2 Lugares até Finalista  

 2 Lugares até Semi-Finalista  

Os atletas serão acompanhados pelos treinadores nacionais Michel Almeida e Rui Rosa, e pelo 

fisioterapeuta Tiago Caseiro.   



A sua partida está agendada para dia 29, via Amesterdão,  estando o seu regresso marcado 

para o dia 13 de Setembro.   

A FPJ congratula todo o esforço de preparação específica quem tem sido desenvolvido pelos 

atletas e deseja-lhes muito sucesso na competição iminente. 

 

Conheça as últimas novidades do judo nacional em www.fpj.pt.  

   

 

http://www.fpj.pt/

