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Na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Maia realizada em 02 de 
dezembro de 2019 foi aprovado por unanimidade o

 

Os deputados eleitos pela coligação 
publicamente, com regozijo e apreço, o significado e importância dos 
resultados alcançados pelos atletas do Acro Clube da Maia no “Campeonato da 
Europa de Ginástica Acrobática”, ocorrido em Holo
outubro e 03 de novembro
medalhas: três de ouro, cinco de prata e uma

- O par feminino, constituído pelas atletas Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, 
com três medalhas: duas de ouro, na competição 
dinâmico, e uma de prata, no exercício de equilíbrio.

- Trio feminino, constituído pelas atletas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e 
Francisca Sampaio Maia, com três medalhas de prata: no exercício dinâmico, 
na competição all-around

- A quadra masculina, constituída pelos atletas Henrique Silva, Henrique 
Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva, com três medalhas: uma de prata na 
competição all-around, uma de bronze, no exercício de equilíbrio, e uma de 
ouro, no exercício de dinâmica

Os deputados eleitos pala Coligação “Um novo Começo PS/JPP” estendem 
muito justamente, o reconhecimento aos treinadores Louren
Martins e ao Acro Clube da Maia que, desde sempre, acompanham e apoiam.
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Na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Maia realizada em 02 de 
dezembro de 2019 foi aprovado por unanimidade o seguinte: 

VOTO DE LOUVOR 

Os deputados eleitos pela coligação “Um Novo Começo PS/JPP” reconhece
publicamente, com regozijo e apreço, o significado e importância dos 
resultados alcançados pelos atletas do Acro Clube da Maia no “Campeonato da 
Europa de Ginástica Acrobática”, ocorrido em Holon, Israel, entre os dias 30 de 

novembro de 2019, ao arrecadarem para Por
, cinco de prata e uma de bronze. 

O par feminino, constituído pelas atletas Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, 
com três medalhas: duas de ouro, na competição all-around 
dinâmico, e uma de prata, no exercício de equilíbrio. 

Trio feminino, constituído pelas atletas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e 
Francisca Sampaio Maia, com três medalhas de prata: no exercício dinâmico, 

around e no exercício de equilíbrio. 

A quadra masculina, constituída pelos atletas Henrique Silva, Henrique 
ederico Silva e Miguel Silva, com três medalhas: uma de prata na 

, uma de bronze, no exercício de equilíbrio, e uma de 
dinâmica. 

Os deputados eleitos pala Coligação “Um novo Começo PS/JPP” estendem 
muito justamente, o reconhecimento aos treinadores Lourenço França e Úrsula 

Acro Clube da Maia que, desde sempre, acompanham e apoiam.

Na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Maia realizada em 02 de 

Novo Começo PS/JPP” reconhecem 
publicamente, com regozijo e apreço, o significado e importância dos 
resultados alcançados pelos atletas do Acro Clube da Maia no “Campeonato da 

n, Israel, entre os dias 30 de 
de 2019, ao arrecadarem para Portugal nove 

O par feminino, constituído pelas atletas Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, 
 e no exercício 

Trio feminino, constituído pelas atletas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e 
Francisca Sampaio Maia, com três medalhas de prata: no exercício dinâmico, 

A quadra masculina, constituída pelos atletas Henrique Silva, Henrique 
ederico Silva e Miguel Silva, com três medalhas: uma de prata na 

, uma de bronze, no exercício de equilíbrio, e uma de 

Os deputados eleitos pala Coligação “Um novo Começo PS/JPP” estendem 
ço França e Úrsula 

Acro Clube da Maia que, desde sempre, acompanham e apoiam. 


