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Comunicado Selecção Nacional Kickboxing Juniores 
 

 
Realizou-se de 27 Agosto a 3 de Setembro o Campeonato do Mundo Juniores de 
Kickboxing, em Dublin, na Irlanda. 
 
Integrados na comitiva lusa estavam um total de 17 atletas e a seleccionadora 
Nacional, Sónia Pereira. 
 
O sorteio do evento ditou que os atletas portugueses entrassem na competição da 
seguinte forma: 
 
Diogo Rocha iniciou a competição nos dezasseis avos de final frente ao atleta da 
Dinamarca, ficando pelo caminho no primeiro combate. 
 
Nos oitavos de final estavam os atletas Ivo Duarte e Leonardo Guimarães que 
perderam na estreia frente aos atletas da Eslovénia e Hungria, respectivamente. 
 
Iniciaram a prova nos quartos-de-final os atletas André Popovich, Manuel Santos, 
Mário Gomes, Barbara Coelho, José Alonso e Sofia Oliveira, tendo apenas a ultima 
atleta seguido em frente, para as meias-finais, ao vencer a atleta da Bósnia 
Herzegovina. 
 
Os colegas foram eliminados nos quartos-de-final, ao perderem todos com os atletas 
da Hungria, excepção feita ao atleta José Alonso que não conseguiu vencer o atleta do 
Cazaquistão. 
 
Sofia Oliveira encontra na meia-final a atleta da Grã-Bretanha, vencendo-a e passando 
à final com a Turquia, onde sobe ao lugar mais alto do pódio e conquista a Medalha de 
Ouro fazendo soar a “Portuguesa” em Dublin, na Irlanda. 
 
Os atletas Vera Soares e Paulo Branco iniciaram a prova nas meias-finais, garantindo 
assim a medalha de Bronze, uma vez que não conseguiram ultrapassar os seus 
adversários da Polonia e Finlândia, respectivamente. 
 
Directamente na final entraram as atletas Liliana Mendes, Joalina Ferreira, Ana Pinto, 
Inês Correia, Catarina Dias, e Vanessa Soares, tendo as atletas Ana Pinto e Inês Correia 
protagonizado uma final lusa. 
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Inês Correia vence a sua compatriota e ganha a medalha de Ouro, assim como Vanessa 
Soares que vence a atleta da Turquia e traz o Ouro. 
 
Após perderem os combates realizados na final, as atletas Liliana Mendes, Joalina 
Ferreira, Ana Pinto e Catarina Dias, ficam com a medalha de Prata. 
 
A aposta da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai na atleta Sofia Oliveira foi 
ganha, tendo a mesma correspondido às expectativas e à confiança nela depositada. 
 
 

Atentamente, 
 
 

                                                        
Presidente da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai 


