
 

 

Joana Ramos conquista Bronze  

Campeonato da Europa de Judo – Varsóvia 

2017 

20 a 22 de abril 2017 – Polónia 

 

Crédito: EJU 

 

Portugal conquistou a Medalha de Bronze, por intermédio de 

Joana Ramos, no primeiro dia do Campeonato da Europa de Judo 



2017 que se cumpre entre os dias 20 e 22 de abril de 2017, no 

“Torwar Arena” em Varsóvia. 

Na categoria -52 kg, Joana Ramos conseguiu 3 ippons nos 3 

primeiros combates, derrotando a norueguesa Madelene Rubinstein 

e as romenas Andreea Chitu e Alexandra-Larisa Florian. Na semi-final 

da prova defrontou a Campeã Olímpica em título, que se conseguiu 

impor perante a portuguesa. O último e derradeiro combate revelou-

se bastante equilibrado, sendo apenas decidido em ponto de ouro a 

favor da judoca lusa (com um wazari). Com este resultado, Joana 

Ramos subiu ao pódio para receber a Medalha de Bronze. 

A cidade polaca recebe cerca de 383 Atletas (232 masculinos e 151 

femininas) em representação de 42 países. 

Portugal está presente com 13 Judocas: Maria Siderot (-48 kg), 

Joana Diogo (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Leandra Freitas (-52 

kg) e Yahima Ramirez (-78 kg) compõem a Seleção Feminina e 

Sergiu Oleinic (-66 kg), João Crisóstomo (-66 kg), Jorge 

Fernandes (-73 kg), Luís Carmo (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), 

João Martinho (-81 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg) e Jorge Fonseca 

(-100 kg), a Seleção Masculina. Os Judocas são acompanhados 

pelos Treinadores Ana Hormigo e Go Tsunoda. O Treinador do 

Sporting Clube de Portugal Pedro Soares também viajou para a 

Polónia para acompanhar os seus atletas.  

Para além de Joana Ramos, entraram esta quinta-feira nos tatamis 

polacos mais 5 judocas lusos: 



Maria Siderot (-48 kg), Leandra Freitas (-52 kg) e Sergiu Oleinic 

(-66 kg) estrearam-se no Campeonato da Europa com uma vitória. 

Na ronda seguinte não conseguiram dar continuidade aos bons 

resultados, acabando por ser eliminados. 

Joana Diogo (-48 kg) e João Crisóstomo (-66 kg) não superaram os 

seus primeiros adversários – a polaca Ewa Konieczny e o esloveno 

Adrian Gomboc, respetivamente. 

Esta sexta-feira entram nos tapetes Jorge Fernandes (-73 kg), Luís 

Carmo (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e João Martinho (-81 kg). 
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