
Projeto de voto n.º 66/XV

De Congratulação a Catarina Costa pela conquista da medalha de prata no Campeonato 

da Europa de Judo – Sófia 2022

A judoca Catarina Costa conquistou, no passado dia 29 de abril, a medalha de prata, na 

categoria -48 kg de peso, nos Europeus de Judo, em Sófia, sagrando-se Vice-campeã da 

Europa. Catarina Costa, da Académica de Coimbra, é quarta no ranking mundial, sendo esta 

medalha de prata a sua primeira conquista em grandes campeonatos. 

A competição que decorreu na capital búlgara entre os dia 29 de abril e 1 de maio contou

com a presença dos melhores judocas europeus, em representação de 40 países, num total 

de 361 atletas (207 homens e 154 mulheres), entre os quais se destacam os 11 judocas 

portugueses (6 homens e 5 mulheres).

A portuguesa conseguiu o apuramento para a final europeia ao superar a experiente judoca 

israelita Shira Rishony (oitava no raking mundial). No seu último combate, encontrou a 

francesa Shirine Boukli (segunda no ranking mundial), que procurava recuperar o título 

europeu conquistado em 2020. O confronto foi bastante equilibrado, com ataques de 

ambas as atletas, mas foi a gaulesa a primeira a pontuar e, apesar das tentativas por parte 

da portuguesa, o resultado manteve-se inalterado. 

A Federação Portuguesa de Judo é composta por 19 Associações de Clubes e já ultrapassou 

os 15000 praticantes da modalidade, distribuídos por praticamente 250 clubes, o que 

mostra a vitalidade de uma modalidade que se tem desenvolvido em todo o território, ao 

nível das escolas, autarquias e universidades, tendo trazido a Portugal vitórias marcantes e 

honrosas, tanto ao nível nacional como internacional. 



Catarina Costa sai da 70ª edição daquela que é considerada a prova rainha do calendário 

europeu de judo com a sua primeira grande vitória contribuindo, desta forma, para a 

excelência do judo nacional e para a sua projeção ao nível internacional, honrando o nosso 

país e projetando a nossa excelência para lá das nossas fronteiras. 

Assim, a Assembleia da República congratula a judoca Catarina Costa pela conquista da 

medalha de Prata no Campeonato Europeu de Judo, saudando a sua consagração como 

Vice-campeã da Europa 2022. 
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