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O World Masters Qatar 2021 terminou esta quarta-feira, 13 de janeiro, após 3 dias de 

combates entre a Elite Mundial do Judo. Doha recebeu os 36 Melhores Judocas de cada 

categoria, num total de 398 Judocas (215 Masculinos e 183 Femininas) em 

representação de 39 Países. 

Neste último dia da prova, Portugal contou com 2 Judocas em ação: 

O Campeão Mundial Jorge Fonseca (-100 kg), atual nº3 do Ranking Mundial, estreou-

se na segunda eliminatória, onde eliminou o croata Zlatko Kumric (34º no ranking) com 

um m 42 segundos. Nos quartos-de-final foi surpreendido pelo jovem holandês 

Simeon Catharina (Campeão Mundial de Cadetes em 2015 e Vice-Campeão Mundial de 

Juniores em 2018), 29º do ranking mundial, que alcançou o ltimo minuto do 



combate, numa altura em que se encontrava empatado a um 

Judoca Luso regressou às vitórias na repescagem, assegurando o lugar no Bloco de 

Finais, após eliminar o atual Campeão Pan-americano Shady Elnahas (nº7 do ranking), 

por Após um combate espetacular com mais de 7 minutos, na luta pelo Bronze, 

perante o Campeão Europeu e nº1 do ranking mundial, Peter Paltchik, de Israel, Jorge 

Fonseca viu o terceiro 5º lugar. 

Na categoria +78 kg, Rochele Nunes, que ocupa o 11º lugar do ranking mundial, não 

conseguiu ultrapassar a atual Campeã Africana  Hortence Mballa Atangana (14ª do 

ranking mundial) na primeira eliminatória, com o wazari  pontuado pela camaronesa a 

prevalecer até ao final dos 4 minutos do combate. 

Recordamos que no primeiro dia do evento, Portugal contou com 2 Judocas, Catarina 

Costa e Telma Monteiro, a lutar pelo Bronze, mas ambas cederam no derradeiro 

confronto, perante a Campeã Mundial -48 kg Daria Bilodid e a nº5 Mundial Nora 

Gjakova, respetivamente, terminando num honroso 5º lugar. 

A Seleção Nacional Portuguesa esteve presente no evento com 7 Judocas (5 Femininas 

e 2 Masculinos): Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 

kg), Bárbara Timo (-70 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Jorge 

Fonseca (-100 kg), que foram acompanhados pelos treinadores Ana Hormigo e Pedro 

Soares e pelo fisioterapeuta Eduardo Pedro. 

 

Mais informação e Fotografias em: www.ijf.org/competition/2180  
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