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EDITAL  Nº 83/IX-2º/2007 
 

 (Moção de Congratulação por Telma Monteiro e Naide Gomes)  

 

EU, JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE D A ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordi nária referente ao mês de Abril 

de 2007, realizada no dia 26 de Abril de 2007, a As sembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Moção: 

MOÇÃO 

As atletas almadenses Telma Monteiro, de 21 anos, e  Naide Gomes, de 27 anos, 

conseguiram mais dois feitos históricos para o desp orto Nacional. 

Após a conquista da medalha de Bronze em 2004 e 200 5, e da medalha de ouro em 

2006, a judoca Telma Monteiro, actual número um do ranking mundial, sagrou-se no 

passado dia 6 de Abril, em Belgrado (Sérvia), bi-ca mpeã da Europa na categoria de 52 

Kg. 

Para além da revalidação do título europeu e do pre stígio associado a este feito, 

Telma Monteiro conseguiu um importante resultado pa ra o apuramento aos Jogos 

Olímpicos de Pequim, a realizar em 2008. 

Também a atleta Naide Gomes revalidou em Março, no campeonato da Europa 

realizado em Birmingham (Inglaterra), o título euro peu de Salto em Comprimento em 

pista coberta, com a marca de 6,89 metros; alcançan do simultaneamente um novo 

record nacional e a melhor marca mundial do ano. 

Naide Gomes, que terminou a época de pista coberta na liderança do ranking mundial, 

sagrou-se campeã europeia de pista coberta em 2005 e foi vice campeã europeia da 

modalidade ao ar livre em 2006. Um estatuto que col oca a atleta como uma das 

favoritas à vitória nos mundiais de Osaca, a realiz ar em 2007. 
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Para além do excelente resultado obtido por Naide G omes, a atleta foi eleita por 

votação on-line, como a melhor atleta do mês de Mar ço, pela Associação Europeia de 

Atletismo (EAA).  

As vitórias de Telma Monteiro e Naide Gomes nos Cam peonatos da Europa, bem 

como a eleição de Naide Gomes como a melhor atleta do mês de Março, pela 

Associação Europeia de Atletismo, enchem de orgulho  e satisfação não só os 

Almadenses, como todos os Portugueses em geral.  

 

Também a Assembleia Municipal de Almada não pode de ixar de manifestar o seu 

regozijo, e estando reunida em Plenário no dia 26 d e Abril de 2007, delibera 

congratular-se por tão importantes feitos desportiv os das atletas almadenses Telma 

Monteiro e Naide Gomes, desejando-lhes a continuaçã o de uma carreira repleta de 

êxitos. 

 

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

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
Almada, em 27 de Abril de 2007 
 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

      (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


