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Projecto-Voto n.º 142/XV/1ª

De congratulação aos judocas portugueses na Taça da Europa de Seniores ‘K. 

Kobayashi Cup’ 2022

Em Portugal os primeiros contactos (documentados) com o Judo, datam da primeira 

década do séc. XX. Realizaram-se a bordo de um navio da marinha nipónica ancorado 

no Tejo onde oficiais japoneses efetuaram uma demonstração de Judo para os 

visitantes.

Desde a década de 80 que esta modalidade desportiva tem vindo a desenvolver-se em 

Portugal e iniciou um período de expansão mais acentuado com a primeira medalha 

olímpica em 2000.

Muitas têm sido as medalhas ganhas por judocas portugueses e o fim de semana 

passado veio aumentar o histórico português.

Decorreu em Coimbra, no Pavilhão Desportivo do Colégio da Imaculada Conceição, em 

Cernache, a Taça da Europa de Seniores ‘K. Kobayashi Cup’ 2022, e à semelhança do que 

tem acontecido noutras modalidades em campeonatos europeus durante o ano de 

2022, a equipa portuguesa não desiludiu também no judo.

Jorge Fonseca, em +100 kg, e Francisco Mendes, em -60 kg, conquistaram a medalha de 

ouro para Portugal.

Portugal ainda conseguiu mais pódios e consequentemente mais medalhas. 

Na categoria -63 kg, Bárbara Timo alcançou a final da competição, e trouxe a medalha 

de prata, assim como Thelmo Gomes na categoria -73 kg.
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Ganharam a medalha de bronze Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg) Kainan 

Pires (-66 kg) Miguel Gago (-66 kg), João Crisóstomo (-73 kg), João Fernando (-81kg) e 

Guilherme Silva (-100 kg).

Assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa 

o seu voto de congratulação aos judocas medalhados na Taça da Europa de Seniores ‘K. 

Kobayashi Cup’ 2022 que se realizou, no último fim de semana, no Pavilhão Desportivo 

do Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache, Coimbra, pelo seu percurso 

desportivo e excelentes resultados alcançados, desejando que todas as competições 

futuras continuem a espelhar o seu empenho e dedicação ao desporto.

Palácio de São Bento, 29 de agosto de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa


