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

Na minha opinião os Valores Olímpicos são muito importantes para conseguirmos
ultrapassar este surto. Cada um deles (Excelência, Amizade e Respeito) pode ser
aplicado nesta fase de pandemia.

A Excelência na situação em que vivemos pode ser usada na forma de darmos o
nosso melhor, lutar, participar e progredir neste período complicado, estarmos determinados
a ajudar da forma como podemos e para além de tudo não desistir dos objetivos que
queremos alcançar. Com este valor conseguimos ter meio caminho andado para chegar ao
fim deste contágio.

A Amizade é um sentimento necessário para termos uma boa qualidade de vida a
nível psicológico e social, neste contexto da COVID-19 este valor é uma mais-valia. Durante
esta epidemia percebemos que é preciso trabalhar para conseguirmos ter uma população
mais saudável e pacífica, para que isto aconteça temos de ser solidários, otimistas e
influenciar as pessoas à nossa volta a fazer o mesmo. Exemplos disso são: contribuir com o
que tiver dentro das nossas possibilidades em bancos alimentares e hospitais; ouvir,
aconselhar e reconfortar os nossos amigos e familiares;e transmitir o otimismo de que tudo
vai ficar bem.

O Respeito é o principal valor seja em qualquer circunstância, relativamente a este
assunto temos de respeitar e cumprir as normas de segurança indicadas pela DGS, como
por exemplo: manter o distanciamento social, usar máscara e desinfetar as mãos. Ao
praticarmos estas três regras travamos uma maior propagação do vírus.

Opiniã� d� Sorai� Soare� Silv�,
�º19, 8ºD.

Imagens:https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sns.gov.pt%2Fnoticias%2F2020%2F04%2F29%2Fcovid-19-vigilanci
a-sazonal%2F&psig=AOvVaw2nf67XAp5cn2Vmlb-vjVov&ust=1613053151588000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCJvMnB3-4
CFQAAAAAdAAAAABAD
https://media.tenor.com/images/24a89f371e899cbff3f8a6eb78edd1c9/tenor.gif



Conheces histórias de atletas que sejam exemplos de
valores olímpicos?

Fernando Ismael Fernandes Pimenta mais conhecido como Fernando Pimenta é um
canoísta olímpico português que nasceu a 13 de agosto de 1989 tendo atualmente 31 anos.
Ele é natural de Ponte de Lima, tendo como clube o Sport Lisboa e Benfica (SLB).
Já ganhou vários campeonatos entre eles:

- Campeonatos do Mundo
- Campeonatos do Mundo sub23
- Campeonatos Europeus
- Campeonatos Europeus sub23
- Campeonato Europeu Júnior
- Jogos Europeus
- Universíada
- Taça do Mundo
- Jogos do Mediterrâneo
- Festival Olímpico da Juventude Europeia

Para mim um dos valores que ele cumpre é a excelência

(recebendo a Taça do Mundo)
Link:https://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2019/05/pimentap%C3%B3dio.jpg
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Patrícia Mamona

Patricia Mbengani Mamona nasceu no dia 21 de Novembro de 1988, em São Jorge de
Arroios, Portugal. Atualmente tem 32 anos.
Patrícia é uma saltadora tripla portuguesa de ascendência angolana.
Conquistou vários prêmios e medalhas em várias modalidades.

#medalhas de ouro #medalhas de prata #medalhas de bronze

Patrícia Mamona declarou numa entrevista dada no Palácio de Belém que irá trabalhar para
trazer mais medalhas em nome de Portugal nos próximos Jogos Olímpicos.
Também acrescentou  que o facto de ter habituado os portugueses a bons resultados nos
eventos internacionais implica uma pressão extra.

#responsabilidade acrescida #sentido

Mostra respeito ao dizer: “é uma responsabilidade porque acho que vocês vão ficar tão
orgulhosos de terem uma atleta do vosso país,e verem a vossa bandeira nas televisões”.
Ela tem dedicação no trabalho e respeito pelo povo português em fazer de tudo para trazer
mais medalhas para o seu país.

#representar Portugal # representar uma bandeira
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Em que situações do nosso dia a dia utilizamos os valores
olímpicos? Francisca Rodrigues nº 7

Primeiramente e quanto ao valor de excelência, este
princípio é aplicado na forma como nós alcançamos as
nossas metas, os objetivos que definimos para a vida e
quando nos esforçamos, damos o nosso melhor para
os atingir. Este princípio é visível quando recebemos
uma nota que demonstra o nosso trabalho mesmo não
sendo esta de excelência. Quando recebemos um
diploma, uma medalha, um prémio de mérito, um
bónus ou ainda quando te são dirigidos elogios quer
pela dedicação quer pela participação. Na maioria das situações o mais importante é
participar e envolver-se, dar o seu melhor: este é o verdadeiro espírito de excelência.
Segundo Aristóteles, “Só fazemos melhor aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.
A busca da excelência não deve ser um objetivo, e sim um hábito.”

De seguida, e olhando para o segundo princípio, o da amizade,
este manifesta-se quando nos juntamos a alguém ou grupo sem
olhar às diferenças de raça, de religião, de gênero, de classe
social… Este valor expressa-se ainda quando estamos em
competição e apoiamos quer os nossos colegas de equipa quer
os adversários. A amizade não se aplica apenas junto das
pessoas com quem sentimos empatia, mas também junto
daquelas que precisam do nosso apoio, podendo ser até uma
pessoa com a qual não nos relacionamos. A verdadeira amizade
leva à construção de um mundo melhor, mais pacífico e alegre.
Segundo Platão, “Onde não há igualdade, a amizade não perdura.“

Finalmente, quanto ao valor do respeito, este é a base
de todos: onde não há respeito, não há amizade nem
excelência. Este valor começa em mim, pois se eu não
me respeitar não conseguirei respeitar os outros. No
nosso dia a dia, aplicamos o respeito junto dos
professores, pais, avós, colegas, funcionários….
Seguindo os seus conselhos, não os julgando, sendo
educados. Ainda devemos respeitar o nosso planeta,
reciclando, não poluindo, poupando e preservando os
bens materiais. Em suma, devemos respeitar tudo e todos, só assim seremos
respeitados.Segundo Albert Schweitzer, “Quando o homem aprender a respeitar até o
menor ser da Criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu
semelhante.”



Como se manifestam os Valores Olímpicos no desporto?

Os Valores Olímpicos no caso excelência, amizade, e respeito são atividades exercidas por
todos. No ano de 2016 o atleta Simon Cheprot desistiu de vencer uma maratona para ajudar
um competidor. O mesmo estava a poucos metros da vitória, quando parou de correr para
prestar auxílio ao outro concorrente Kenneth Kipkemoi que havia caído a poucos metros da
linha de chegada. O atleta levantou Kenneth e ambos finalizaram a corrida. Esta história é
um dos muitos exemplos de amizade, excelência e respeito do desporto.

.

foto retirada do Google de Simon Cheprot

foto retirada do Google de Simon Cheprot a ajudar o Kenneth kipkemoi
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