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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

PELO TÍTULO DE VICE-CAMPEÃ NACIONAL DE SOFIA MELO 

 

 

Realizou-se entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro de 2017, o 

Campeonato de Portugal de Ensino na modalidade de equitação. 

Nesta prova, que decorreu na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa, mais 

precisamente no Hipódromo do Campo Grande, participou a jovem faialense 

Sofia Melo que alcançou o segundo lugar do pódio, sagrando-se vice-campeã 

nacional no escalão de juniores. 

A cavaleira faialense, de 18 anos de idade, participou nesta prova montando 

“Lili”, em representação da Associação Hípica Faialense e da Associação 

Regional do Desporto Equestre dos Açores, numa competição onde 

participaram 15 conjuntos. 

Sofia Melo sagrou-se igualmente campeã regional de Ensino na Final do 

Campeonato Regional de Dressage (CRAD) e do Campeonato Regional de 

Dressage Open (CRADO) que decorreu na Associação Equestre da Ilha de 

São Miguel no passado mês de julho. 

Mais uma vez, pela prática do desporto, vemos jovens faialenses a levar o 

nome da Região, e neste caso em particular do Faial, mais longe, marcando 

presença com excelentes resultados em provas de âmbito nacional. 

O esforço e dedicação de Sofia Melo deve ser assim exemplo para todos os 

jovens não só da importância da prática desportiva para o bem-estar, mas 
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também pelos valores que o desporto incute, ensinando a saber ganhar e a 

perder. 

Uma palavra final para aqueles que acompanham Sofia Melo neste percurso 

de vitórias, desde a família, até aos treinadores e às associações que a 

representam. Só um trabalho conjunto torna estes resultados possíveis e 

alcançáveis pela jovem atleta faialense. 

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao abrigo das disposições 

regimentais, propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, reunida em sessão plenária no mês de abril, que seja aprovado um 

Voto de Congratulação pelo título de vice-campeã nacional alcançado por 

Sofia Melo, e dele seja dado conhecimento à sua atleta, à Associação Hípica 

Faialense e Associação Regional do Desporto Equestre dos Açores.  

 

Sala das Sessões, 18 de abril de 2018. 

 

 


