
 

 

 

Joana Ramos em 5º lugar 

Joana Diogo termina na 7ª posição 

Grand Slam Abu Dhabi 2017 

26 a 28 de outubro 

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 
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No primeiro dia do Grand Slam Abu Dhabi 2017 arrancou com 5 

Judocas Portugueses em prova. A competição cumpre-se entre os 

dias 26 e 28 de outubro na capital dos Emirados Árabes Unidos. 

O IPIC Arena recebe cerca de 277 Atletas (172 masculinos e 105 

femininas) em representação de 47 países. 

Joana Ramos (-52 kg) estreou-se com uma vitória perante Anja 

Stangar (vencedora da medalha de bronze no último Grand Prix em 

Zagreb), num combate bastante equilibrado, decidido em período de 

‘ponto de ouro’ após a eslovena somar 3 ‘shidos’ que valeram o 

‘ippon’ para Joana Ramos. Nos quartos de final, não conseguiu 

ultrapassar a vencedora da Medalha de Bronze no Mundial deste ano 

– Erika Miranda. A brasileira somou 2 ‘waza-ari’ e conseguiu gerir o 

combate até ao final dos 4 minutos regulamentares. Regressou aos 

triunfos nas repescagens (através de um ‘waza-ari’), num combate que 

durou mais de 7 minutos contra a britânica Kelly Edwards. O seu 

último e derradeiro combate contra Gili Cohen foi bastante 

equilibrado, decidido apenas em ‘ponto de ouro’ a favor da israelita, 

após uma projeção que lhe valeu o ‘waza-ari’ decisivo. Joana Ramos 

terminou a sua prestação num honroso 5º lugar. 

Na categoria -48 kg, Joana Diogo entrou a ganhar, eliminando a 

israelita Minsker Noa (vencedora de 3 medalhas de bronze em 

competições internacionais este ano) por ‘waza-ari’. Nos quartos de 

final defrontou a Campeã Olímpica em título, Paula Pareto. A jovem 

portuguesa foi incapaz de contrariar a superioridade da argentina, 

sofrendo dois ‘waza-ari’ antes do ‘ippon’ final. Voltou a ceder nas 



repescagens contra a húngara Eva Csernoviczki (Bicampeã europeia 

em 2013 e 2014), com um ‘ippon’ pontuado a 40 segundos do fim do 

combate. Com este resultado, Joana Diogo termina este Grand Slam 

no 7º lugar. 

Telma Monteiro (-57 kg), Leandra Freitas (-52 kg) e Sergiu 

Oleinic (-66 kg) não conseguiram superar os seus primeiros 

adversários (a alemã Amelie Stoll, a israelita Gili Cohen e o americano 

Alaa El Idrissi, respetivamente). 

Portugal está presente com 9 Judocas: Joana Diogo (-48 kg), Joana 

Ramos (-52 kg), Leandra Freitas (-52 kg), Telma Monteiro (-57 

kg), Yahima Ramirez (-78 kg), Sergiu Oleinic (-66 kg), Jorge 

Fernandes (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Jorge Fonseca (-100 

kg). Os judocas são acompanhados pelos Treinadores Nacionais 

Ana Hormigo e Go Tsunoda. 

Esta sexta-feira, entram nos tatamis Jorge Fernandes (-73 kg) e Anri 

Egutidze (-81 kg). No sábado, Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge 

Fonseca (-100 kg) fecham a participação portuguesa. 

Os combates iniciam-se todos os dias às 10h00 (- 3h00 em Lisboa). 

O Bloco de Finais começa às 17h00. 
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