
Documento de Posição Oficial 

  Delegado: Harry James Potter.  

  Delegação: Casa da Grifinória. 

  Comitê: CDJQH (Comitê Decisório Sobre os Jogos de Quadribol em 

Hogwarts.) 

 É com imenso prazer que a delegação da Grifinória se faz presente em mais uma 

reunião de um comitê com enorme peso no mundo mágico e que é tido na mais alta 

estima por todos de nossa honrada casa. O CDJQH é um comitê de vital importância para 

a preservação da cultura bruxa, com todas suas decisões reverberando por todas as 

esquinas do nosso mundo, de Hogsmeade, à Azkaban. 

 O assunto a ser debatido nessa reunião do Comitê será de extrema importância, 

uma vez que estabelecerá limites sobre a brutalidade do jogo e revisará as medidas de 

segurança adotadas, acarretando em uma qualidade de vida maior para os jogadores e 

procurando resolver de fato o problema de saúde pública que se manifesta na sobrecarga 

na nossa ala hospitalar, dirigida pela nossa querida Madame Pompfrey, após os jogos, o 

que levou inúmeras vezes à faltas, abaixando o aproveitamento escolar das casas. 

 Com nossa célebre fama no mundo do quadribol, a Casa da Grifinória se atentará 

para melhorar as condições de segurança, abrindo o diálogo com outras casas comunais 

da nossa honrada escola. É importante, porém, termos sempre em mente que o quadribol 

é, sempre foi e deve continuar sendo, um esporte de contato e que as medidas visadas 

neste comitê devem se limitar apenas a oferecer uma segurança maior aos jogadores, 

sem mexer, no entanto, nas raízes de nosso estimado esporte.  

 A delegação da Grifinória espera assim poder contribuir com o andamento deste 

comitê, compreendendo sua enorme importância e tendo em mente o peso de suas 

decisões para o mundo mágico de forma geral. Esperamos que a rivalidade esportiva 

entre as casas não atrapalhe o andamento diplomático de nosso comitê, como já ocorreu 

em outras reuniões em que casas congelaram o corpo diplomático de Hogwarts por 

questões meramente de rivalidades e mostras de poder dentro da organização. 

Esperamos sempre que a coragem, ousadia e especialmente o cavalheirismo entre as 

casas imperem nessa reunião, pois como defende nosso honrado lema: “Aqui estão os de 

coragem, ousadia e nobreza”. 

 

Harry James Potter, delegado representando a casa da Grifinória 


