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Nº 92/VIII/2004 

(Saudação aos Atletas Almadenses nos Jogos Olímpicos de 2004) 
 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Ordinária referente ao mês de Setembro 

de 2004, realizada no dia 24 de Setembro de 2004, a Assembleia Municipal de Almada 

aprovou a seguinte Saudação: 

 

SAUDAÇÃO 

ALBERTO CHAÍÇA, NAIDE GOMES e TELMA MONTEIRO são três atletas portugueses de 

alta competição que participaram em Atenas nos jogos Olímpicos de 2004. 

Em comum têm o facto de serem almadenses que despontaram nos clubes do nosso 

concelho e de, a todos eles, terem já sido atribuídas medalhas de ouro da cidade, 

reconhecimento institucional do apreço em que são tidos pelo comunidade. 

A esta coincidência de elevadíssimo nível dos três atletas não será estranho o 

desenvolvimento atingido pelo movimento associativo de Almada nem a qualidade dos 

equipamentos municipais de desporto. 

É justo realçar que a mais jovem dos três atletas, Telma Monteiro, com apenas 18 anos de 

idade, já depois dos Jogos Olímpicos, conseguiu no passado dia 10 (há precisamente duas 

semanas) consagrar-se campeã europeia de judo, na sua categoria. 

Mas é o esforço, o valor e a qualidade de todos os três atletas que queremos, hoje e aqui, 

homenagear. 

Assim, a Assembleia Municipal de Almada, na sua Sessão Ordinária de 24 de Setembro de 

2004 presta homenagem aos atletas almadenses Alberto Chaíça, Naide Gomes e Telma 

Monteiro, e manifesta o seu regozijo pelos níveis de qualidade do seu desempenho. 



 
  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL 
Nº 92/VIII/2004 (Continuação) /2 

 

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

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 
Almada, em 27 de Setembro de 2004 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
                (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


