
Open sem Telma
Não combate em Odivelas mas regressa no Grand Slam

de Paris o Oleinic e Siderott na mesa de operações

MIGUEL CANDEIAS

DESFALCADA

de alguns nomes da

equipa principal, entre os quais a
medalha de bronze nos Jogos Olím-
picos do Rio 2016, Telma Monteiro

(-57 kg), a Seleção Nacional reali-
zou ontem, no Estádio Universitário de Lis-
boa, o primeiro treino da temporada de 2018

que, a partir de maio, dará início ao apuramen-
to olímpico para os Jogos de Tóquio-2020.

«Para a semana e até dia 15 deste mês, ire-
mos fazer o estágio internacional de Mittersill

[Áustria], última concentração de maior vo-
lume de treino, para depois iniciarmos o pe-
ríodo competitivo, com alguns a irem ao Grand
Prix da Tunísia à procura de pontos para su-
birem no ranJáng», antecipou a selecionado-
ra nacional, Ana Hormigo, sobre a etapa do Cir-
cuito Mundial, prova em que estarão Joana

Diogo (-48 kg), Yahima Ramirez (-78 kg),
Gonçalo Mansinho (-60 kg), João Crisóstomo

(-66 kg), Nuno Saraiva, Jorge Fernandes (-73
kg)eJoãoMartinho(-81kg). «Emtodoocaso,
teremos menos provas do que é habitual até ao

Europeu de TelAviv [abril], primeiro grande ob-

jetivo. Até lá queremos reservar um pouco a

equipa, pois o foco será o campeonato em Is-
rael» , justifica a selecionadora.

Em fevereiro será a vez do sempre aguar-
dado Grand Slam de Paris (10/11 fevereiro),
que assinalará a entrada em ação de Telma na
nova época. «Após Paris, sobretudo depois do

estágio que se segue à prova, iremos decidir

quem vai ao Grand Prix de Marrocos [9 ali de

março]. Mas antes, no início de fevereiro (3/4),
ainda haverá o Open Europeu feminino de

Odivelas, boa competição para as mais jovens
se testarem, mas que não contará com as olím-
picas Joana Ramos (-52 kg), ainda a recupe-
rar de uma gripe que, em dezembro, a impe-
diu de ir ao Masters, e Telma Monteiro. «A
Telma, tal como a Joana, não irão combater em
Odivelas mas farão parte da equipa. Vão lá es-
tar para motivar o grupo, que também é es-
sencial» , afirma Ana.

Ausências notadas, para já, serão as do

olímpico Sergiu Oleinic (-66 kg), operado há
uma semana a uma hérnia inguinal, «não sei

se dá para já ir a Paris», alerta Hormigo, e da
internacional Ana Siderott, que devido a le-
são no joelho esquerdo durante o estágio no

Japão, será também submetida a interven-
ção cirúrgica este mês. Paragem que, no mí-
nimo, será de seis meses.




