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Barbara Timo conquista o Bronze 

CAMPEONATO DO MUNDO DE JUDO - TASHKENT 

2022 

6-12 OUTUBRO | TASHKENT, UZBEQUISTÃO 

 

 
@FPJ 



 

 

DECLARAÇÕES DE BARBARA TIMO: 

“Estou mesmo muito feliz pela conquista da minha 

segunda medalha no mundial numa outra categoria, foi 

mesmo muito trabalho para chegar a esta medalha. É 

muito prazeroso poder “curtir” este momento depois de 

tanta dedicação. Quero agradecer á Federação e a todos 

os parceiros da equipa de treino, todos os que nos 

ajudam a evoluir; espero ajudar a todos e sem dúvida que 

este resultado só é possível com a ajuda e apoio do 

material humano, com a ajuda dos judocas que se 

prestam a treinar comigo. Ainda temos mais três dias de 

mundial, acredito muito que ainda vai haver resultados 

bons, temos a combater três atletas muito fortes e 

acredito mesmo que ainda vão trazer melhores 

resultados”. 

Recordamos que Bárbara Timo discutiu a medalha de Bronze com a atleta 

romena Florentina Ivanescu e venceu o combate. É um resultado de grande 

destaque uma vez que Barbara enfrentou 6 adversárias e apenas cedeu por 

ippon frente á opositora japonesa – Megumi Horikawa. 

A Seleção Portuguesa presente em Tashkent é composta por 8 

Judocas: Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Bárbara 

Timo (-63 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Rodrigo Lopes (-60 kg), 

João Fernando (-81 kg), Anri Egutidze (-90 kg) e Jorge Fonseca 

(-100 kg), que são acompanhados pelos Treinadores Pedro Soares e 

Ana Hormigo 



Os Melhores Judocas Mundiais combatem até dia 12 de outubro na capital 

do Uzbequistão, num total de 571 Atletas (261 Femininas e 310 Masculinos) 

em representação de 82 Países.. 

Os combates regressam esta segunda-feira, 10 de outubro, com a 

presença dos atletas das categorias -70 kg feminina e -90 kg masculina. 

Portugal é representado por Anri Egutidze (-90 kg), que alcançou a 

Medalha de Bronze na última edição da prova. As eliminatórias 

voltam a ter início às 10h00 locais (06h00 em Portugal Continental). 

 

Mais Informação e Fotografias: 

https://www.ijf.org/competition/2298 
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