
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Isabela Quadrado – segunda classificada no concurso literário nacional "A 

Ética na Vida e no Desporto" promovido pelo Instituto Português do 

Desporto e Juventude  

  

No mês de setembro de 2017, a jovem mariense Isabela Quadrado, de 16 anos, 

recebeu em Lisboa na sede do Jornal " A Bola", o prémio relativo ao segundo 

lugar no concurso literário "A Ética na vida e no Desporto", com o trabalho 

intitulado “a vida é uma bola de sabão”. 

 

O Instituto Português do Desporto e Juventude I.P., através do Plano Nacional 

de Ética no Desporto, com o apoio do Jornal Desportivo A Bola, a Direção-Geral 

da Educação/Desporto Escolar, Direção - Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais e o Comité Olímpico de Portugal, instituíram a V Edição do Concurso 

Literário “A Ética na Vida e no Desporto”. 

 

O Concurso teve por objetivo estimular a produção de trabalhos escritos 

relacionados com a Ética na Vida e no Desporto, galardoando aqueles que 

melhor qualidade apresentaram, entre estudantes do ensino secundário dos 

Cursos Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias, de Ciências 

Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes Visuais e dos Cursos 

Profissionais ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e 

cooperativo de Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores. 

 

Na ocasião, teve oportunidade de transmitir aos microfones de A Bola TV a 

importância que tal prémio revestiu no sentido de estimular os Açorianos a não 

se sentirem excluídos do todo nacional, afirmando “que bom foi não se 

esquecerem de nós” o que potenciará que outros açorianos possam vir a 

participar em iniciativas deste género. 



 
 

 

Assim sendo, nos termos estatutários e regimentais aplicáveis, o Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista, propõe à Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores, que aprove um Voto de Congratulação pela conquista 

do segundo lugar no concurso literário “A Ética na Vida e no Desporto”, por parte 

da jovem mariense Isabela Quadrado, aluna da Escola Básica e Secundária de 

Santa Maria. Que o mesmo seja dado conhecimento à própria, à Escola Básica 

e Secundária de Santa Maria e ao Conselho de Ilha de Santa Maria.  

 

Horta, Sala das sessões, 18 de abril de 2018. 

  

 


