
 

 

 
Exmº (a) Senhor(a) Diretor(a) Presidente da CAP 

 

 

Lisboa 30 de janeiro de 2017 

 

Assunto: Divulgação de Concurso Literário 

 

Vimos por este meio divulgar a V edição do concurso Literário “A Ética na Vida e 

no Desporto” promovido pelo 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. 

 

O Concurso tem por objetivo estimular a produção de trabalhos escritos 

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

qualidade apresentarem, por 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. 

 

O prazo de apresentação dos trabalhos decorre de 1 de março a 30 de abril de 

2017. 

 

Aos autores dos trabalhos classificados nos três primeiros lugares, o Júri atribuirá os 

seguintes prémios: 

1.º Classificado – Viagem para 2 (duas) pessoas à Grécia, que inclui visita à 

Academia Olímpica Internacional; diploma com o design da primeira página do 

Jornal Desportivo A Bola; publicação do trabalho e entrevista ao (à) autor(a) do 

mesmo na versão impressa e na edição online do Jornal A Bola.  

 

2.º e 3.º Classificados – Troféu; publicação dos trabalhos dos (as) autores (as) na 

versão impressa e na edição online do Jornal A Bola. 

 



 

 

 

O regulamento do concurso e respetiva ficha de candidatura encontram-se 

disponíveis em: http://www.pned.pt/concursos/concursos-promovidos/v-edicao-

concurso-literario-a-etica-na-vida-e-no-desporto.aspx  

 

Para efeitos de divulgação local, nas escolas, enviamos em anexo o cartaz do 

concurso que pode ser impresso e afixado. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

O Diretor-Geral 

 

 

José Vítor Pedroso 
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