
 

 

 

Miguel Alves e Jaime Santos no Projeto 
Esperanças Olímpicas 

Campeonato do Mundo de Juniores - Judo 2017 

18 a 22 de outubro 
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O terceiro dia do Campeonato do Mundo de Juniores - Judo 2017 

contou com 2 Judocas Portugueses nos tatamis croatas. Esta sexta-

feira, em Zagreb, estiveram em ação os atletas das categorias -63 kg e 

-70 kg femininas e -81 kg e -90 kg masculinas. 

Miguel Alves (-81 kg) começou a sua prestação na segunda ronda, 

derrotando o dominicano Eduardo Manuel Guzman Lara (Vice-

Campeão Pan-Americano) por ‘waza-ari’. Nos oitavos de final 

encontrou o italiano Salvatore D’Arco (judoca que este ano se sagrou 

Vice-Campeão da Taça da Europa de Juniores em Coimbra). O atleta 

nacional não conseguiu impedir o ‘ippon’ do italiano aos 3 minutos e 

25 segundos de combate, terminando a sua prestação no 9º lugar. 

Na categoria -90 kg, Jaime Santos teve uma prestação semelhante à 

do seu compatriota. O jovem luso arrancou com uma vitória por 

‘ippon’ sobre o iraniano Ghasem Baghcheghi (Medalha de Bronze no 

Campeonato Asiático 2017), num combate que durou 46 segundos. 

Nos oitavos de final não conseguiu superar o francês Diesse Aurelien, 

que pontuou um ‘waza-ari’ e, apesar dos 2 ‘shidos’ (penalizações) 

somados, geriu a vantagem até ao final. Com este resultado, Jaime 

Santos conclui a sua caminhada na 9ª posição. 

Os dois jovens judocas juntam-se a Patrícia Matias, Felipe Cruz e 

João Fernando, que também figuraram no top-10 das respetivas 

categorias e entram para o Projeto Esperanças Olímpicas do COP. 

O Sports Hall ‘Dom Sportova’ de Zagreb, recebe os Melhores 587 

Jovens Atletas do Mundo (345 masculinos e 242 femininas), em 

representação de 83 países. 



Portugal está presente com 11 Judocas: Patrícia Matias (-48 kg), 

Wilsa Gomes (-57 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Lucas Catarino 

(-55 kg), Felipe Cruz (-55 kg), Miguel Pisco (-60 kg), Francisco 

Mendes (-60 kg), João Fernando (-73 kg), João Almeida (-73 kg), 

Miguel Alves (-81 kg) e Jaime Santos (-90 kg). Os jovens judocas 

são acompanhados pelos Treinadores Marco Morais e Pedro Soares. 

A competição individual termina este sábado com a presença de 

Patrícia Sampaio (-78 kg), que encerra a participação portuguesa. Os 

combates arrancam às 10h00 (- 1h00 em Lisboa) e o Bloco de Finais 

às 16h00. No domingo, dia 22 de outubro, cumpre-se a competição 

por equipas. 
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