
Projeto de voto n.º 552/XIV

De congratulação pelos resultados nacionais no Campeonato Europeu de Judo

Telma Monteiro é conhecida, reconhecida e acarinhada por todos os Portugueses há já 

muitos anos. Nascida a 27 de dezembro de 1985, é atleta de judo desde os seus 14 anos.

Do seu longo e distinto palmarés, a atleta portuguesa conta já com mais de 16 medalhas 

de ouro em grandes competições.

No Campeonato da Europa de Judo, que teve lugar no passado fim de semana em Lisboa, 

Telma Monteiro alcançou, pela sexta vez, o título de Campeã Europeia de Judo na 

categoria -57 kg, tornando-se, assim, na judoca com mais medalhas na competição. Em 

15 campeonatos da europa, a atleta portuguesa conquistou 15 medalhas – seis de ouro, 

duas de prata e sete de bronze.

Em virtude de mais esta conquista, recebeu, do Primeiro Ministro, a Medalha de Honra 

ao Mérito Desportivo, no passado dia 17 de abril, que, segundo o próprio, se trata de 

reconhecer e enaltecer toda a sua carreira. Já em 2016, Telma Monteiro havia sido 

condecorada com o Grau de Comendadora da Ordem de Mérito pelo Presidente da 

República.

Também os atletas João Crisóstomo (-66 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Bárbara Timo (-

70 kg) merecem palavras de reconhecimento pelos resultados alcançados, tendo, todos 

eles, alcançado a medalha de bronze nas respetivas categorias, contribuindo 

decisivamente para que a Seleção Portuguesa totalizasse um total de 4 medalhas na 

competição, feito há muito não alcançado.

Assim, a Assembleia da República congratula-se com a exímia prestação de Telma 

Monteiro no Campeonato da Europa de Judo que lhe valeu a sua sexta medalha de 

ouro na competição, e também com todos os brilhantes feitos e importantes 

conquistas que a atleta tem vindo a alcançar ao longo da sua carreira, durante a qual



sempre representou de forma exemplar o país e constitui, por isso, um modelo de 

resiliência, esforço e dedicação a ser seguido, bem como com os muito bons resultados 

alcançados por João Crisóstomo, Rochele Nunes e Barbara Tino, que abrilhantaram a

representação do país e do judo nacional.
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