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João Fernando (-81kgs) de 22 anos de idade, no segundo dia de 
competição esteve em destaque ao conquistar a Medalha de Bronze, o 
seu primeiro título no circuito mundial. O atleta luso conseguiu fazer 
frente a todos os adversários (6) de uma forma muito determinada, 
cedendo apenas ao atleta francês Alpha Djalo que conquistou o ouro. 

O último dia do Grand Prix Zagreb 2022 cumpriu-se este domingo, 
17 de julho. A capital croata recebeu 503 Atletas (215 femininas e 288 
masculinos) em representação de 69 Países /5 Continentes ao longo 
dos 3 dias do evento. 
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Neste terceiro e último dia de combates, entraram nos tatamis os 
judocas das categorias -78 kg e +78 kg femininas e -90 kg, -100 kg e 
+100 kg masculinas, com 1 Atleta Luso em ação: 

Jorge Fonseca (-100Kgs) cedeu por wazari frente ao atleta polaco 
Piotr Kuczera, de 27 anos que conta no seu currículo já este ano com a 
primeira posição no Grand Slam de Paris e no Warsaw European Open 
além da medalha de prata no European Judo Championship Senior – 
Sofia. 

De salientar que em 2022 Jorge Fonseca já conquistou 3 Medalhas de 
Ouro, é Bi-campeão Mundial e número um do Ranking.  

No primeiro dia de competição os atletas lusos Catarina Costa (-
48kgs), Rodrigo Lopes (-60kgs) e Francisco Mendes (-60kgs) 
cederam frente aos seus opositores 

A Seleção Portuguesa presente na Croácia foi composta por 5 Judocas: 
Catarina Costa (-48 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), Francisco Mendes 
(-60 kg), João Fernando (-81 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), que 
foram acompanhados pelo Treinador Pedro Soares. 

Mais	Informação:	https://live.ijf.org/gp_cro2022		

Fotografias:	https://www.ijf.org/competition/2306/photos		
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