
 

MUNICIPIO DE ALMADA

Assemble ia Munic ipal

EDITAL
Nº 69/IX-4º/2009

 (A Telma Montei ro)

EU,  JOSÉ  MANUEL  MAIA  NUNES  DE  ALMEIDA,  PRESIDENTE  DA  ASSEMBLEIA  MUNICIPAL  DO 

CONCELHO DE ALMADA

Faço  públ ico  que  na  Pr imei ra  Reunião  da  Sessão  Ordinár ia  referente  ao  mês  de  Abri l  de  2009  da 

Assemble ia  Munic ipal  de  Almada,  real izada  no  dia  28  de  Abr i l  de  2009,  a  Assemble ia  Munic ipal  

aprovou a seguinte Moção/Saudação: 

MOÇÃO/SAUDAÇÃO

Telma  Montei ro  é  já  uma  Almadense  que  todos  reconhecemos  e  respei tamos  e  em  cujo  t rabalho  

residem mui tas das nossas esperanças.

Com os seus verdes anos é já um nome consagrado internacionalmente, graças, sem dúvida, às suas  

competências pessoais, mas seguramente devido a um trabalho esforçado.
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Foi  mesmo reconhecido o seu mér i to pelo Munic íp io de Almada que a homenageou no dia da Cidade,  

com a medalha de ouro de mér i to despor t ivo.

Venceu em Janei ro a Taça do Mundo, em Judo, na categoria de -57 kg, após um per íodo de paragem 

que fez após os Jogos Ol ímpicos de Pequim.

Em  Sóf ia,  onde  essa  compet ição  teve  lugar,  venceu  adversár ias  de  al to  gabar i to  da  Ucrânia,  da  

Eslovénia, da Inglater ra, da Grécia e da Alemanha.

No passado sábado,  ganhou o Grande Prémio  de Judo em Hamburgo,  na Alemanha,  vencendo a sua  

adversár ia chinesa em apenas 48 segundos e recebeu a medalha de ouro.

A Assemble ia Munic ipal reunida em 28 de Abr i l  de 2009, del ibera:

1. Saudar afect ivamente a Almadense, medalha de ouro, Telma Monte i ro;

2. Saudar igualmente o seu tre inador Rui Rosa, grande supor te destas v i tór ias;

3.  Desejar  que estes sucessos que todos sent imos como nossos também, se mul t ip l iquem 

e culminem numa vi tór ia de ouro nos Jogos Ol ímpicos de 2012.

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E IRÁ SER 

AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO.
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Almada, em 29 de Abr i l  de 2009

                                            O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

  (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA)
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