
VALORES OLÍMPICOS
EXCELÊNCIA 

• Este valor significa “dar o seu melhor”, no jogo ou na vida. 

• A ideia principal não é a comparação com o outro, mas sobretudo, alcançar as 
metas pessoais com determinação e esforço. 

• Não se trata apenas de vencer, mas também de participar, de progredir na direção 
dos objetivos pessoais, de lutar para ser e fazer o melhor no dia a dia. 



VALORES OLÍMPICOS
AMIZADE 

• Este valor refere-se à construção de um mundo melhor e mais pacífico através da 
solidariedade, do espírito de equipa, da alegria e do otimismo. 

• Os atletas expressam este valor ao formarem elos fortes com os seus colegas de 
equipa e com os seus adversários. 

• Através do valor da Amizade, o Olimpismo inspira as pessoas a vencer diferenças (de 
raça, de religião, de género...) e a consolidar amizades apesar dessas diferenças.



VALORES OLÍMPICOS
RESPEITO

• Este valor representa o princípio ético que deve inspirar todos aqueles que 
participam nos Jogos Olímpicos. 

• Isso inclui respeito por si mesmo e pelo seu corpo, respeito pelo outro, pelas 
regras e meio ambiente. 

• O valor Respeito refere-se também ao jogo limpo que cada atleta deve praticar no 
desporto e à obrigação que cada atleta tem de se afastar de qualquer forma de 
dopagem.



VALORES OLÍMPICOS
Algumas palavras que representam cada Valor Olímpico, todas interligadas, como os Valores Olímpicos no nosso dia-a-dia



• Excelência (incluída)          

• Perfeição 

• Grandeza

• Mérito

• Sublimidade 

• Respeito (incluída)
• gentileza
• veneração
• obediência
• estima

• Amizade (incluída)

• companheirismo

• relacionamento

• ligação

• amor



“A realidade do dia-a-dia de qualquer atleta que ambiciona uma presença 
olímpica é esta, melhorar a cada dia e sacrificar a vida pessoal e muitas vezes 
familiar. Dentro de pouco menos de um ano, quando todos se lembrarem que 
estamos prestes a começar o maior evento desportivo do planeta, lembrem-se 
também do que significa lá estar, do trabalho e do sacrifício que estão por 
detrás de cada atleta, e da complexidade da sua preparação.”
- José Costa

“Tu querias mais, tu trabalhaste para mais e lá no fundo tu não estás 
satisfeito. Mas, quando paras e olhas para trás, percebes que tu e os teus 
fizeram algo completamente incrível! E depois do regozijo, começas a planear. 
Novas metas, novos objetivos, um novo rumo! Tu já viste o que consegues 
fazer, tu sabes que consegues sempre evoluir! Então agora sonha mais alto, 
trabalha ainda mais para os novos sonhos se tornarem em objetivos e mais 
tarde em conquistas. Analisa o passado e muda o que for preciso para 
chegares onde queres. Sem medos, sabendo que vais acertar muita coisa e 
falhar ainda mais. Mas sempre a andar para a frente, na direção daquilo que 
tu queres.”
- Rui Bragança

Como se manifestam os Valores Olímpicos no desporto?



Será que os Valores Olímpicos nos podem ajudar a ultrapassar a pandemia da COVID-19?

“A nível mundial estamos perante tempos escuros, muitas pessoas infetadas, as mortes a aumentar, mas nem tudo
se resume ao mau, cada vez se trabalha mais para conseguir abrandar este problema, felizmente com sucesso. Mas
para este sucesso só vir a aumentar as pessoas têm de cumprir o que é pedido e respeitar, pois estamos todos nesta
situação. Deixar de pensar que isto são férias adiantadas e que o mal só acontece aos outros. Não, não é fácil, sou
testemunha disso, tenho saudades de sair sem preocupações, de ir às aulas etc. mas temos de nos proteger para
podermos proteger quem mais amamos. Cabe-nos a nós perceber o quão perigoso isto é. Tem de se entender que o
lucro ou os bens materiais não são tão importantes, estamos perante uma crise, a cada minuto uma pessoa pode
estar a morrer porque algum indivíduo não teve o devido e tão pedido cuidado. Palavras que não eram utilizadas há
décadas voltaram, tais como: pandemia, confinamento e estado de emergência. Mais do que nunca devemos ter
respeito pelos que todos os dias abdicam do seu tempo para tentar acabar mais rapidamente este combate difícil
contra um inimigo poderoso e invisível. Fico triste com tudo isto mas orgulhosa e esperançosa por ver que existem
pessoas que lutam pelo bem dos outros e nós, qualquer um consegue fazer a diferença para evitar que a corrente
parta. Eu sei que brevemente tudo vai ficar bem, sei que tudo isto vai servir para muita gente deixar de ser egoísta e
que isto foi mais uma prova que somos todos iguais, todos humanos. Com isto quero agradecer àqueles que lutam
todos os dias, desde os que estão nos hospitais, àqueles que ficam em casa para ajudar de alguma forma. Somos
todos uns heróis do bem.”
- Luísa, Inglês
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